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Schings når sitt resultat genom en inträngande analys av å ena sidan det som bestäm
mer martyrernas öde: Fortuna, Fatum och Providentia, å andra sidan det som utgör deras 
livshållning: Constantia, Magnanimitas, Angst och Gloria Passionis. Allt tal om att 
dramerna skulle vara ödestragedier eller att Gryphius skulle ha gestaltat en sekulariserad 
syn på människans tillvaro kan därefter bestämt förnekas.

D e båda genrer Schings undersökte har också ägnats var sin specialstudie. Maria 
Fürstenwalds arbete om Dissertationes funebres behandlar huvudsakligen den didaktiska 
formen. Hon visar utmärkt och sakligt hur Gryphius arbetar med sentenser, citat, exempla 
och andra medel i sin förkunnelse. Den lilla boken inleds med en välbehövlig presenta
tion av den synnerligen försummade genre gravtalet utgör. Tyvärr kommer Gryphius> 
talekonst bort i undersökningen. I visserligen panegyriska eftermälen sades han som 
talare ha överträffat Demosthenes. Maria Fürstenwald med sin av den rika bibliografien 
att döma goda förtrogenhet med gravtalet borde säkert ha haft mycket att säga också 
om stilen i Dissertationes funebres.

Liksom Schings vänder sig Werner Eggers i sin studie över Gryphius’ tragedier mot 
Lundings tolkningar. Den utsaga han avlyssnat ur dramerna är »durch und durch religiös 
und christlich» (s. io o ).

Schlings ser i Gryphius’ tragedier ett spel mellan verkligheten, sådan den visar sig 
för ögonen, och sanningen, som är himmelsk och evig. Spelet förs på olika plan, i 
själva det teatertekniska, med de många förvandlingarna, i personernas rörelser, i 
persongestaltningen och i det sceniska skeendet. Tydligast kommer det dock fram i vad 
förf. kallar Thematische Sinneinheiten der Sprache, som behandlas i den andra huvud
delen. Eggers visar där hur nyckelord som »frihet», »liv—död», »kärlek», »ära» osv. förs 
fram i olika betydelser under dramats gång. I »verkligheten» är de mångtydiga, men i 
»sanningen» har de bara en betydelse.

Eggers är här inne på samma linje som andra forskare följt i studier av det franska 
barockdramat. Dramat gestaltar illusion och tar därvidlag illusion och mångtydighet till 
hjälp. Eggers uppmärksammar den konflikt med retorikens krav på perspicuitas, som 
denna »Zweigesichtigkeit» måste leda till (s.103). Han hänvisar emellertid till att poe- 
tiken tillät mångtydighet i ett »ingeniöst Spiel mit vordergründigem und hintergründigem 
Sinn». För övrigt, säger han, syndade Gryphius ofta mot kravet på perspicuitas. Det är 
onekligen ett magert svar på den fråga, som gång på gång inställer sig, när man läser 
den nya tyska barockforskningens alla opera, och som bara Dyck visat tillbörlig uppmärk
samhet: vad betydde poetikens regler för själva det poetiska skapandet? Var diktarna verk
ligen alltid angelägna om att följa kraven? Sista ordet lär ännu inte vara sagt om poesi 
och poetik under 1600-talet.

Bernt Olsson

Att studera Dostoevskij
N y tt material.

Det ligger i sakens natur att det viktigaste som kan hända inom Dostoevskij-forsk
ningen sker i diktarens eget land. Det är där arkiven finns, och de har ännu skatter 
att bjuda. 1959, några år efter islossningen, kom den sista och fjärde volymen av bre
ven. Del 1—3 hade utgetts 1928—34. Material knutet till fyra av de stora romanerna, 
främst utkasten, hade likaledes publicerats under tjugo- och trettiotalet. En volym av
seende den femte, Ynglingen, ställdes i utsikt redan 1956, men kom ut först häromåret, 
1965. Ännu en volym med Dostoevskij-material skall, enligt uppgift från Puskin-insti- 
tutet i Leningrad, komma 1969—70 i samma vetenskapliga serie (Literaturnoe nasled- 
stvo). En översikt över Dostoevskij-utgåvorna i Ryssland ges i VI. Seduro, Dostoyevski 
in Russian Literary Criticism 1846—1956  (New York, 1957). För åren därefter fram till 
och med 1965 hänvisas till Robert Belknap, »Recent Soviet Scholarship and Criticism 
on Dostoevskij: A Review Article» (i Slavic and Fast European Journal, XI, 1967: 1).
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Belknap meddelar att en kommenterad utgåva, liknande den som finns för exempelvis 
Puskin och Tolstoj, är under förberedelse. Uppgiften bekräftas från Ryssland: utgåvan 
skall omfatta trettio band: det första utkommer 1969 och de återstående i snabb följd.

Texter i översättning.
Det är glädjande att kunna konstatera att, förutom själva romanerna, en så stor del av 

Dostoevskij-texterna finns översatt till västerländska språk eller är att vänta. En full
ständig utgåva av breven påbörjades i Frankrike 1949, Correspondance de D ostoïevski 
(Paris) och har med sin fjärde del (1961) hunnit fram till hösten 1871. Det betyder att 
korrespondensen från Europaåren, då Idioten och Onda andar kom till, är tillgänglig 
i sin helhet. Av Dostoevskijs publicistik finns En författares dagbok (1873, 1876-77  
samt 1880-81) fullständigt översatt av Boris Brasol i The Diary of A  W riter (London, 
1949, I—II), två volymer på sammanlagt över tusen sidor, som långa stycken erbjuder 
trög läsning men i vissa avsnitt är av högsta intresse. Brasols översättning förtjänar på 
det hela taget beröm. Inte lika pålitligt är det. urval av artiklar från Dostoevskijs tidskrift 
Vremja (Tiden), utgiven i början av sextiotalet, som David Magarshack samlat i D osto
evsky’s Occasional W ritings (New York, 1963). Några av dessa artiklar, där den från 
Sibirien återvände författaren markerar sin position mellan radikalernas vänster och 
esteternas höger, förtjänar särskild uppmärksamhet. Rapporten från hans Europaresa 
sommaren 1862, publicerad i Vremja året därpå, har utgivits separat: W inter N otes on 
Sum m er Impressions (transi. E. L. Renfield, New York 1955). Dostoevskij uttrycker här 
sin avsky för den civilisation han såg i Paris och London: boken belyser hans ideologiska 
utveckling och föregriper på många punkter Anteckningar från ett källarhål.

Till sin utgåva av Dostoevskijs romaner har Bibliothèque de la Pléiade fogat hans 
utkast och anteckningar (Crime et Châtiment, 1950; Les Frères Karamazov, 1952; Les 
Démons, 1955; L’Idiot, i9 6 0 ). Texten är fullständig och översättningen, att döma av 
stickprov högklassig. Samma material är nu under utgivning på engelska av University 
of Chicago Press. Hittills har utkommit The N otebooks for Crime and Punishm ent och 
The N otebooks for The Id io t (båda 1967). Uppställningen är föredömligt klar och låter 
oss följa förändringen i Dostoevskijs planer fram till ett mål som, när det gäller Idioten, 
ligger förbluffande långt från utgångspunkten. En granskning på några ställen av ut
kasten till nämnda roman visar emellertid att översättningen inte är alltigenom pålitlig. 
Ett fatalt exempel. Det heter (s. 244): »then Socialism w ill solve everything and the 
problem of marriage w ill be solved and man w ill come to Christ.» Sammanställningen 
är onekligen märklig, men innebörden av Dostoevskijs elliptiska anteckning är en annan, 
nämligen att [frågan om] socialismen kommer att lösas. (Så i Plejadutgåvan: »Cest alors 
que se résoudront la question du socialisme et la question du mariage . . .»). Den som 
i vetenskapligt sammanhang vill använda den amerikanska översättningen, bör alltså kosta 
på sig en kontroll. Närmast att vänta i samma serie är anteckningarna till Onda andar. 
—  Så två korta men centrala texter: Dostoevskijs inledning till tre noveller av Poe, 
som han publicerade i Vremja, finns att läsa i Ord och bild 1962. Vid den första hustruns 
död på våren 1864 nedskrev han en djupt personlig meditation av vikt vid bedöm
ningen av hans religiösa utveckling (»Masa ligger på bår»). Texten trycktes för första 
gången i tysk översättning 1926; originalet publicerades 1932 i Paris (däremot veter
ligen ännu inte i hans hemland). Stora delar återges i min bok av 1967 (varom nedan), 
en fullständig översättning meddelas i Quarterly Review  of Literature, 1967.

Forskning i Sovjet.
För en översikt av forskningen och kritiken i Ryssland hänvisas i första hand till 

Seduros grundläggande arbete, vidare till Temira Pachmuss, »Soviet Studies of Dosto
evsky, 1935—56» (Slavic Review  XXI, 1962, pp. 709—21), samt till Belknaps ovan
nämnda artikel. —  Nyutgåvan i Sovjet av Dostoevskijs romaner (1956) följdes av en 
ström av arbeten om honom. Som representativ kan samlingsvolymen »Dostoevskijs 
verk» (1959) betraktas. Här finns några dogmatiska studier av det slag som har facit 
bestämt på förhand: diktarens fel förklaras med hänvisning till hans ideologi, hans för
tjänster med hänvisning till den konstnärsblick som dock inte kunde undgå att se



1 0 4 Forskningsöversikter

sanningen om samhället. Men det vore totalt oriktigt att tro —  behöver det påpekas? —  
att den sovjetiska litteraturforskningen inte skulle ha annat att bjuda, bortsett från den 
erkänt högklassiga utgivningsverksamheten. Det bör först framhållas att en del äldre 
forskare från den stora tjugotalsepoken fått verk omtryckta eller nypublicerade. Jag 
nämner några; den intresserade finner utförliga referat av deras insatser hos Seduro: den 
nyligen framlidne Leonid Grossman, en av de mest produktiva inom Dostoevskij-forsk
ningen; M. Baxtin, som präglat det omstridda men fruktbara begreppet »den polyfona 
romanen»; och A. S. Dolinin. Den sistnämnde var den förste som kunde utnyttja hand
skriftsmaterialet till Ynglingen. Det skedde i en bok av 1947, i en utökad upplaga 1963. 
I båda versionerna betonas den ideologiska splittringen hos Dostoevskij och understryks 
omöjligheten för »oss» att godtaga hans reaktionära tendens. Men i den senare upp
lagan finns ett tillägg: undersökningens syfte ligger på ett annat plan än det ideolo
giska, nämligen att beskriva författarens konstnärliga metod.

Också hos yngre forskare i Sovjet finns en bred metodisk latitud. Belknap refererar 
en, som det förefaller, subtil berättarteknisk analys av Idioten; boken har inte varit mig 
tillgänglig. Men även den socialrealistiskt orienterade forskningen bjuder på värdefulla 
resultat. Jag nämner här T. M. Fridlenders »Dostoevskijs realism» (1964). Den be
handlas något överlägset av Belknap som en produkt av en alltför officiöst inriktad 
forskning. Det är ovedersägligt att Fridlender, med sin i grunden optimistiska doktrin, 
inte har blick för den tragiska dimensionen i romanen, den som inte är socialt utan 
metafysiskt bestämd. Men det är också ovedersägligt att Dostoevskijs fiktiva värld, ehuru 
inte en kopia av den verkliga, är intimt förbunden med denna på snart sagt varje punkt. 
Hans gestalter är inte bara sociala typer, men de är också det, och många västerländska 
forskare är här grovt ensidiga —  det må sedan vara av princip eller av okunnighet. 
Fridlenders framställning av exempelvis Idioten som en samtids- och samhällsroman är 
mycket stimulerande. Han påpekar också att diktaren under sextiotalet sannolikt var på
verkad av den då aktuella psykologin. Påpekandet utförs inte, men förtjänar tas till vara. 
Man ser inte sällan att Dostoevskij, med något undantag för hans ungdomslektyr, var 
ointresserad för fackpsykologin. Så skriver exempelvis Simmons att han förefaller på det 
hela taget ha varit »opposed to systematic psychology» (Introduction to Russian Rea
lism). Men också om detta vore riktigt, måste vi förutsätta att Dostoevskij kan ha läst 
mycket av den samtida psykologin. Här torde givande forskningsuppgifter återstå att 
lösa.

A ntologier, öv er sik t sv er k.
Litteraturen på västerländska språk om Dostoevskij är oöverskådlig och milt talat 

ojämn i kvalitet, och det är svårt att finna fram till de angelägna böckerna. Antologi- 
författare har här en tacksam uppgift. Först må nämnas en samling som ingår i den 
högklassiga serien Twentieth Century Views, Dostoevsky. A  Collection of Critical Essays 
(Prentice—Hall 1962). Den är utgiven av René W ellek, som inleder med en historik 
över Dostoevskij-forskningen, kompakt av innehåll men präglad av författarens högst 
bestämda värderingar. Hans urval rymmer uppsatser av Freud, Lawrence och Lukacs, 
men också av andra som inte förtjänar mindre uppmärksamhet: sålunda skriver Dmitrij 
Chizhevsky (Cizevskij) om Dubbelgångaren och V. V. Zenkovsky om Dostoevskijs 
religiösa åskådning. Kring Brott och straff enbart har sammanställts två olika antolo
gier. Den ena, utgiven av George Gibian, ingår i en volym som också rymmer själva 
romanen (Crime and Punishm ent. Background and Sources. Essays in Criticism, Norton 
Critical Editions 310, N ew  York 1964). Den andra är en separat skrift utgiven av Edw. 
Wasiolek, Crime and Punishm ent and the Critics (Wadsworth 1961). Bägge utgivarna 
meddelar brev och dagböcker men har i övrigt gjort olika urval, sträckande sig från 
med Dostoevskij samtida kritik till modern sovjetrysk. Jag vill särskilt framhäva Wasio- 
leks egen uppsats om »Structure and Detail» i romanen, en koncentrerad och klargörande 
kompositionsanalys (tidigare publicerad i PM LA, mars 1959).

Det samhälle om vilket Dostoevskij och de andra romanförfattarna berättar synes oss 
exotiskt, och tror vi oss känna 1800-talets Ryssland är det ofta just genom deras verk 
—  men detta utan kontrollerande jämförelser med icke-litterära källor. Mycket som är 
främmande blir klart i Lennart Kjellbergs D en klassiska romanens Ryssland (A&W
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1964), en bok om realia och topografi. Engelsmannen Ronald Hingley har i samma syfte 
skrivit en bok som översatts till svenska under titeln De ryska författarna och samhället 
1825 -1 9 0 4  (Aldus 1967). Kjellbergs bok är den rikaste på termer och fakta, varav 
många roande, medan Hingley ger en bredare skildring av samhälle och historia. Hans 
bibliografi må också framhållas, särskilt de nyttiga avsnitt som gäller annat än skön
litteratur. En av de titlar som här återfinnes är Franco Venturi, Roots of Revolution. A  
History of the Populist and Socialist M ovem ents in Nineteenth-Century Russia (New  
York i9 6 0 ). Radikalismen gav Dostoevskij ett av hans centrala motiv. Bakom Onda 
andar ligger ett autentiskt politiskt mord (begånget av revolutionären Necaev), och han 
betraktade Ivan Karamazovs åskådning som »en syntes av den samtida ryska anarkis
men». Men hans engagemang i frågorna var våldsamt partiskt: han medgav själv att Onda 
andar är tendentiös. Det är omöjligt att i hans böcker urskilja den samtidshistoriska 
verkligheten. Venturis mäktiga verk erbjuder här, t. ex. med sina kapitel om Cerny- 
sevskij och Necaev, en fascinerande möjlighet till jämförelse. Mot den radikala ideolo
gin stod i Ryssland en religiös och idealistisk. Dostoevskij tog intryck inte bara av 
Belinskij, utan också av män som Grigorev och Straxov, båda medarbetare i hans tid
skrifter, och senare av Vladimir Solovev. Hans åskådning är utformad i anslutning till 
en rysk tradition som för flertalet av hans västerländska läsare är okänd. Skadan kan 
repareras i den ovannämnde Zenkovskys A  History of Russian Philosophy, 1 -2  (Co
lum bia Slavic Studies, 1953; också i översättning till franska, 1953-55).

Liv och verk.
Dostoevskijs biografi är tecknad otaliga gånger. En klok och välskriven samman

fattning på svenska ges av Hans Levander i Fjodor Dostojevskij (i serien Världsför- 
fattare, Natur och Kultur 1959)· Jag reserverar mig likväl något mot framställningen 
av diktarens religiösa utveckling; se därom min anmälan i Kristen humanism  1959. 
Alltigenom byggd på data och citat är Konrad Onasch, Dostojewski-Biographie. M a
terialsammlung zur Beschäftigung m it religiösen und theologischen Fragen in der 
D ichtung F. M. Dostojewskis, EVZ-Verlag, Zürich i960 . Man kan i denna nyttiga skrift 
följa författarens liv och lektyr och romanernas tillkomsthistoria månad för månad, 
ibland dag för dag. Ernest J. Simmons, Dostoevsky. The M aking of A  N ovelist (också 
i paperback, Vintage 736) har länge haft ställningen som ett standardverk. Den är 
grundad på en utomordentlig förtrogenhet med hela det ryska materialet. Den syftar 
inte till att ge en originell tolkning, men den är balanserad, allsidig och mycket infor
mativ. Skriven med mera av personligt temperament, men byggd på lika solida kun
skaper, är Avram Yarmolinskys Dostoevsky. His Life and A rt (London 1957). De 
nämnda verken bör likväl ställas i skuggan för C. Motchoulski, Dostoievski, Vkom m e  
et Voeuvre (Paris 1963. En översättning till engelska föreligger, Princeton University 
Press 1967.) Framställningen är bred men också djupträngande. Slutorden om Dostoevskij 
som en av de stora kristna diktarna —  i linjen Dante, Cervantes, Milton, Pascal —  an
tyder Motchoulskis egen värdering. Dostoevskij-litteraturen erbjuder visserligen många 
exempel på kritiker som av sin entusiasm (åt vilket håll den sedan må rikta sig) fått 
blicken fördunklad, men det är å andra sidan svårt att tänka sig en förstklassisk tolkning 
utan ett personligt engagemang hos kritikern. Motchoulskis bok torde vara den bästa 
monografi över Dostoevskij som existerar.

Speciella aspekter.
Den norske slavisten Erik Krag koncentrerar sig i sin bok Dostojevskij (Oslo 1962) 

uteslutande på diktarens verk, som han följer från begynnelsen till det triumferande 
krönet Bröderna Karamazov. Lärdom förenar sig hos Krag med kritisk sensibilitet och 
kräsen stilkänsla. Vid sidan av allt man uppskattar i denna bok finns likväl en del att 
reta sig på. Dostoevskij är för Krag profeten, och i porträttet finns nästan ingen plats 
för de skrämmande och frånstötande dragen. Dostoevskij kan med skäl kallas en klarsynt 
visionär, men han var därtill en fantast, och detta vill Krag nog inte medge. Oavsett 
dylika invändningar mot hans bok är det uppenbart att den är ett mycket värdefullt bi
drag till den skandinaviska Dostoevskij-litteraturen. —  N. S. Trubetzkoy ägnar sig i
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D ostoevskij als K unstler (Slavistic printings and reprintings LVI, Haag 1964) likaledes 
enbart åt diktarens verk. Trubetzkoy, som en gång var medlem i den berömda Prag- 
clrkeln, är något i Dostoevskij-forskningen så ovanligt som en metodisk renlevnadsman, 
och han avvisar drastiskt (visst är det lätt att finna motargument) tolkningar av psyko
logisk, sociologisk och ideologisk art. I stället genomför han en i striktaste mening 
litterär analys, inriktad främst på stilistiska och berättartekniska aspekter. Undersökningen 
sysslar i sin huvuddel med de tidiga romanerna och novellerna; det torde sammanhänga 
med att den utgavs postumt och bör betraktas som ofullbordad. Man får nästan steg för 
steg följa hur Dostoevskij utvecklar sin teknik och vidgar sina syften. Det sker under 
en långvarig brottning främst med Gogol, men också med den sentimentala romantradi
tionen. När han har funnit sin egen form och tematik, har han också frigjort sig från 
förebilderna. Även för den som intresserar sig för Dostoevskijs »stora» verk, är Trubetz
koys arbete givande.

En översikt över den realistiska traditionen i rysk litteratur ger den redan nämnde
E. J. Simmons i de föreläsningar han samlat under titeln Introduction to Russian Rea
lism. Pushkin, Gogol, Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov, Sholokhov (Indiana University 
Press 1965). Han syftar inte till någon omprövning av sitt magistrala ämne, men ger 
en klar och insiktsfull sammanfattning. Dostoevskijs förhållande till den europeiska rea
lismen behandlas i Donald Fangers Dostoevsky and Rom antic Realism. A  Study of 
D ostoevsky in  Relation to Balzac, Dickens, and Gogol (Harvard University Press 1965). 
De tre författare som nämns i undertiteln är de »romantiska realisterna», de som har 
gjort överdriften, karikatyren och grotesken till sanning. »To show to all, that in all 
familiar things, even in those which are repellent on the surface, there is Romance 
enough, if we w ill but find it out», skriver Dickens. Dostoevskij lyfter arvet och trans
formerar det. I anslutning till Grossmans ord att Petersburg inte av någon skildrats med 
större precision, påtaglighet och sanning än av honom, inriktar Fanger sin diskussion 
på författarnas sätt att skildra storstaden. Dostoevskij gör det på ett tidigare okänt sätt, 
och den bästa parallell till honom man kan finna är mästaren i en annan genre än hans: 
Baudelaire. D ostoevskij and Rom antic Realism  är det första och löftesrika arbetet av en 
högt begåvad forskare. —  En av de diktare som mest märkbart influerat Dostoevskij 
är Schiller. Han ville översätta tyskens dramer i sin ungdom, han förlöjligar (och älskar 
en smula) en rad naiva entusiaster och han gör »An die Freude» till ett ledmotiv i sin 
sista roman. Beroendet är ofta kommenterat, nyligen av Edmund M. Kostka i Schiller 
in  Russian Literature (Pennsylvania University Press 1965), där ett stort kapitel ägnas 
Dostoevskij. Boken följer en bred och betydelsefull tradition, men dess analys går inte 
djupt. (Viktiga synpunkter på Dostoevskijs förhållande till Schiller ges i komprimerad 
form av Kurt Wais i »Schillers Wirkung ins Ausland», Deutsche Vierteljahrschrift 29, 
1955. W ais har kunnat utnyttja en artikel av Dmitrij Cizevskij (med tysk transskribe- 
ring: Tschizewskij), »Schiller und die Bruder Karamasow, Zeitschrift fiir Slawische 
Philologie, VI, 1929.)

Dostoevskijs uttalanden om egna och andras verk är spridda över brev och artiklar. 
I dem speglas hans personliga övertygelse och hans centrala litterära ambition. Den första 
framställning av hans estetiska och kritiska åskådning som bygger på en systematisk 
genomgång av hela materialet, är R. L. Jackson, D ostoevsky’s Quest for Form. A  Study  
of H is Philosophy of A rt (Yale University Press 1966), ett bidrag av stort värde. Jack- 
son strävar att förena de skilda tankelinjerna hos diktaren i en syntes. Hans realism 
fattas därvid i en »högre» mening, innebärande att man inte behöver anse den stå i 
motsats till hans tro på det sköna. En annan uppfattning utvecklas av Sven Linnér i 
D ostoevskij on Realism  (Stockholm  Slavic Studies 1967); här hävdas att någon enhet
lig åskådning inte kan påvisas hos Dostoevskij, och att hans realistiska principer är mer 
»vanliga» än vad Jackson, och många forskare med honom, anser. (Jämför också min 
anmälan av hans bok i T he Slavic and East European Journal, Spring 1967.)

Behovet av teologiska tolkningar är för en konst sådan som Dostoevskijs uppenbart; 
det kan inte hjälpas att på ett sådant område många exegeter är ute i oträngt mål. 
Teologiska aspekter behandlas i flera redan anförda arbeten, t. ex. Motchulskis. Jag vill 
här bara nämna några författare. Romano Guardinis alltfort mycket givande Religiöse 
Gestalten in  D ostojewskijs W erk  har kommit i en femte upplaga (1964). L. A. Zan-
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der, professor vid ryska teologiska akademin i Paris, synes vara lyckligt obekymrad om 
estetiska och psykologiska synpunkter i sin bok Dostoevsky (SCM Press, London 1948). 
Det hindrar inte att hans analys når långt in mot centrum av Dostoevskijs verk. Dikta
rens syn på jorden som Guds moder, på godheten och på ödmjukheten ligger protestanter 
och sekulariserade nästan lika fjärran, men det är i en sådan religiös föreställningsvärld 
hans helgon och syndare har skapats. Zanders uppfattning av furst Myskin avviker 
djärvt från den vanliga: han ser honom inte som en Kristusgestalt, utan som en repre
sentant för den naturliga godheten av Rousseaus märke. Tolkningen är förbluffande 
men svår att helt släppa. Från en helt annan utgångspunkt angripes Idioten av Konrad 
Onasch i hans Dostojewski als Verführer. Christentum und Kunst in der D ichtung  
Dostojewskis. Ein Versuch (EVZ-Verlag, Zürich 1961). Det är fråga om en förförelse 
i kierkegaardsk mening, och Myskin ses som en ironiskt framförd antihjälte. Onaschs 
»försök» är intelligent och stimulerande.

Flera enskilda verk av Dostoevskij har gjorts till föremål för monografier. Här må 
summariskt anföras Horst-Jürgen Gerigk, Versuch über Dostoevskijs ’Jüngling’. Ein 
Beitrag zur Theorie des Romans (Forum Slavicum  4, München 1965), samt Ralph Mat- 
laws skrift The Brothers Karamazov. Novelistic Technique  (Musagetes II, Haag 1957). 
Den ovannämnde Robert Belknap har utgett en bok, vilken i skrivande stund ej kom
mit mig tillhanda, T he Structure of The Brothers Karamazov (Slavistic Printings and 
R eprintings LXXII, Haag 1967). —  Som avslutning några exempel på litteratur som be
handlar Anteckningar från ett källarhål. Robert Jacksons Dostoevsky’s Underground Man 
in  Russian Literature (Slavistic Printings and Reprintings, XV, Haag 1958) inleds med 
en analys av berättelsen och dess tillkomsthistoria. Två studier som breddar och förtyd
ligar den idémässiga och politiska bakgrunden till Anteckningarna har utgivits av 
Joseph Frank (»Nihilism  and Notes from the Underground», Sewanee Review 69, 1961, 
samt »Dostoevskij and the Socialists», Partisan Review  32, 1965). Läsaren av Källarhålet 
kan själv gå vidare i den litteratur som anförts ovan: han kan följa diktaren på den Eu- 
roparesa som gav honom så viktiga intryck (»kristallpalatset»), han kan ta del av hans 
korrespondens i dess helhet och han kan studera några av de stora artiklarna i Vrem ja. 
Det har understrukits, bland andra av Trubetzkoy, att Dostoevskijs tidskriftspolemik bil
dar en brygga över till idédebatten i de stora romanerna. De idéströmningar som bröts 
mot varandra i Ryssland under de dramatiska åren omkring i8 6 0  finns framställda hos 
Zenkovskij, Venturi och andra, Etc., etc. Dessa påpekanden avseende en enda av 
Dostoevskijs böcker må räcka som illustration till det förhållande jag velat belysa med 
min artikel: det är även för den som inte behärskar det ryska språket möjligt att studera 
Dostoevskij.

Sven Linnér (juni 1968).

Kiplingkritik under 1960-talet
Kipling har i många år varit ett kontroversiellt namn i engelsk litteratur. För många 

framstod han tidigt som en bländande retoriker, en trollkarl med makt över orden och 
massorna, ja, som en nationell centralgestalt med betydelse långt utöver litteraturens landa- 
mären. Då han 1907 erhöll Nobelpriset, stod han på kulmen av sin ryktbarhet, fast 
litteraturkritikerna muttrade, att de dikter han skrev inte hade mycket med poesi att 
göra. Efter första världskriget, då Kipling rasat mot tyskarna—barbarerna under fält
ropet: »The Hun is at the gate», tystnade hans diktning emellertid nästan helt. Dels 
hade han mist en son i kriget, dels hade han nu sett att kriget inte var en frisk lek 
och att soldaterna inte hade det sinne för fair play som hans egna hjältar hade företrätt i 
berättelserna om imperiets Indien.

N u sköt kritikerna in sig på Kiplings »imperialism» och menade att hans uppfattning 
till stora delar överensstämde med de läror som företräddes av de nya ^politiska dikta
torerna. Det är riktigt att han menade att makten bör vara fördelad på få händer för 
att staten skall vara stark nog mot yttre anfall. Han är inte ens främmande för en star 
envåldshärskare, och hans avsky för demokratin är fullständig. Det är emellertid inget


