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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
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skräckvälde i stil med diktaturländernas som skall utövas i Kiplings idealstat. Närmast 
skulle det kunna karakteriseras som välvillig despotism. Engelsmännen är födda att 
härska, infödingarna till att tjäna, och detta förhållande kommer alla till godo. Att ta 
på sig »the white man’s burden» och uppfostra »lägre stående raser» till lydnad inför 
Lagen är inget nöje, men en plikt för bevarandet av fred och balans mellan styrande 
och styrda, engelsmän resp. andra folk. Ändå är inte staten, som i fascismens läror, 
upphöjd till religion. Kiplings kärlek till England är stor men han tvekar inte att 
gissla, när han finner det befogat. Ett särskilt gott öga har han till de verkliga härskarna 
i hemlandet, skrivbordsmänniskor som inte har en aning om de verkliga förhållandena i 
kolonierna.

Denna något förgrovade framställning av Kiplings »filosofi» är ännu i dag förhärs
kande i vida litteraturhistoriska kretsar. Det är därför intressant att finna att en av de 
senaste årens mest skarpsinniga och objektiva artiklar om Kipling har skrivits av en 
renlärig marxist (Jack Dunham, Marxism Today, 1965), som bl. a. visar Kiplings be
röringspunkter med den unge Brecht. Överhuvudtaget har Kipling på sistone blivit före
mål för en rad undersökningar, delvis i samband med 100-årsminnet av hans födelse, 
1966. En förteckning över viktigare tidnings- och tidskriftsartiklar förtecknas i The 
Kipling Journal, utgiven av den mycket livaktiga sammanslutningen Kipling Society.

Två standardverk om Kipling utkom redan på 50-talet. Charles Carringtons biografi 
(.Rudyard K ipling. H is L ife and W ork, 1955) är ett utomordentligt rikt arbete, som 
dock lider av den bristen att åtskilliga mindre sympatiska drag hos Kipling tonas ned 
eller utelämnas, på grund av hänsyn till släktingarna. Det främsta kritiska verket är 
J. M. S. Tompkins, The A rt of Rudyard K ipling  (1959), som på allvar öppnade ögonen 
för symboliska kvalitéer, som tidigare gått de flesta läsare förbi. Hon drog också fram 
de sena novellerna, som ansetts närmast oläsliga, och visade hur de betydelsemässigt be
stod av flera skikt. Miss Tompkins har äran av att forskningen på allvar satts in på denna 
sida av Kiplings produktion.

Om man vill ha några exempel på hur synen på Kipling utvecklats sedan hans död 
1936, kan Andrew Rutherfords samling av uppsatser rekommenderas (K ipling’s M ind  
and Art. Oliver & Boyd, 1964, paperback ed. 1965). Den innehåller inalles elva essäer, 
uppdelade på »General assessments», »Kipling’s ’Philosophy’» och »Kipling’s Art». Fem 
av essäerna har publicerats tidigare; tre av dem är speciellt berömda, skrivna av respek
tive Edmund W ilson, George Orwell och Lionel Trilling. Den förstnämnde utgår från 
de biografiska upplysningar som fanns till hands 1941 —  Carrington har senare korri
gerat en del av hans gissningar ·—  och söker på grundval av dem finna lösningen till 
gåtan, varför Kipling är »an immensely popular writer», samtidigt som han »has in a
sense been dropped out of modern literature». Det främsta felet med Kipling, som
W ilson ser det, är att han saknade tro på sitt kall som diktare och böjde sig för vad 
politiken fordrade. Trots många fina iakttagelser ställer sig W ilson kallsinnig till de 
sena novellerna.

Orwells utgångspunkt är konstaterandet att Kipling »is a jingo imperialist, he is 
morally insensitive and aesthetically disgusting». Större delen av hans essä granskar 
Kiplings vers. Orwells slutsats blir att Kipling var »a good bad poet», vulgär men 
populär.

Trilling betonar att Kipling tillhör det förflutna och menar att hans egen liberala 
inställning tidigt gjorde att han av politiska skäl tog avstånd från Kipling. I samband 
med att han anmärker att Kipling varit till mer skada än någon annan när det gäller 
»the national virtues» tar han emellertid avstånd från påståendena att skalden var fascist 
innan detta ord fick sin nuvarande prägel. Inte heller vill han skriva under på T. S.
Eliots uttalande att Kipling var en ordinär tory. Trilling utvecklar detta sålunda: »His
Toryism often has in it a lower-middle-class snarl of defeated gentility, and it is this, 
rather than his love of authority and force, that might suggest an affinity with Fascism.»

Rutherfords antologi innehåller emellertid flera artiklar av stort värde för vår nu
varande uppfattning av Kipling. Speciellt värdefulla förefaller mig Alan Sandisons 
noggranna utredning av »The Artist and the Empire», med en balanserad avvägning 
mellan positiva och negativa drag, samt W. W . Robsons inträngande studie av »Kipling’s 
Later Stories», i Miss Tompkins’ efterföljd. Men detta är personliga preferenser; var och
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en kan säkert finna andra essäer med lika goda infallsvinklar i problematiken kring 
Kipling.

Av de böcker om Kipling som här anmäles, är den danske litteraturforskaren C. A. 
Bodelsens översikt den äldsta, från 1964, en dansk, utökad upplaga (Gyldendal) av 
Aspects of K ip ling ’s A rt (Manchester University Press, 1964). På grund av att Kipling 
numera är föga känd utanför England har Bodelsen givit frikostiga referat av böckerna 
samtidigt som han går kronologiskt fram och varvar biografi med litterära verk för att i 
slutkapitlet ge en översikt av det han funnit vara karakteristiska idéer och teman. De 
många citaten är givna på engelska, men för läsarnas skull har de översatts till danska i 
ett appendix. Bodelsens uppläggning gör hans bok till den idealiska inkörsporten för 
■den icke-engelske läsaren, och då han dessutom gör en lång rad intressanta iakttagelser 
och reflexioner, är det ett nöje att rekommendera boken. Exempel på inträngande analys 
ges bl. a. i slutkapitlet, »Kiplingske motiver», där Bodelsen tar upp respektive skrattet, 
hämnden samt sjukdom och helbrägdagörelse till behandling. Sex noveller kan urskiljas, 
menar Bodelsen, i vilka en farsartad handling utlöser ett skratt som i sin tur ger en 
uppenbarelse av de kosmiska makter, som Kipling betecknat som sin »daimon». D e ho
tande krafter som annars lurar i bakgrunden av många av hans noveller är här frånva
rande; det är hans »lyckotimme», en själslig upplevelse, ett mirakel, som alltid uppträder 
i samband med nattskildringar. Hans ordval kan i beskrivningen av denna företeelse 
erinra om det man finner hos religiösa mystiker eller hos romantikens naturdyrkare 
(Wordsworth).

Hämndmotivet tolkar Bodelsen delvis biografiskt. Kipling identifierar sig tydligt med 
hämnaren och står som sådan utanför den normala moralkodexen —  mot det onda får 
man använda dess egna medel. Detta utvidgas hos Kipling till något allomfattande, en 
universell princip, där hämnden avspeglar en rättvis, lagmässig världsordning. Vad 
slutligen sjukdomsmotivet beträffar, finner Bodelsen neurosskräck i en lång rad berättelser 
med drag som vore de hämtade från Freuds idéer. Emellertid tar i de sena novellerna, 
efter första världskriget, helbrägdagörelsemotivet överhand, de goda makterna segrar över 
de onda, dvs. sjukdomen. Bakgrunden är enligt Bodelsen delvis personlig —  han pekar på 
att Kiplings syster en tid var sinnessjuk efter ett nervsammanbrott —- men kanske skulle 
man kunna nå längre i fråga om de egendomliga drag i Kiplings psyke som utan tvivel 
existerade. Denna nattsida, med inslag av sexuella undertoner, förefaller mig lite för 
välment tolkad. Speciellt gäller detta behandlingen av en av de till synes grymmaste av 
Kiplings berättelser, »Mary Postgate».

Av J. I. M. Stewart väntar man sig mycket efter att ha läst hans utmärkta Kipling- 
kapitel i »Eight Modern Writers» (Oxford History of English Literature, XII). Tyvärr 
infrias förväntningarna bara till hälften. Mycket av vad Stewart skrivit tidigare är inte 
med i Rudyard K ipling  (Victor Gollancz. London 1966). Boken har också andra brister: 
det finns inget register, och i motsats till den amerikanska, mer påkostade upplagan 
saknar den engelska illustrationer eller fotografier och gör överhuvudtaget ett påvert 
intryck. Detta är dock utanverk; det finns stora förtjänster i uppläggning och analys. 
Stewart ägnar stor omsorg åt den tidiga biografin, psykologiserar, förklarar och lägger 
till rätta. Han är sympatiskt inställd till Kipling, men undviker för den skull inte 
kontroversiella punkter. Speciell vikt läggs vid en analys av den konstnärliga medveten
heten hos Kipling, den förmåga han hade att i ett till synes oskyldigt innehåll lägga in 
subtila nyanser, som för den vakne läsaren avslöjar helt andra dimensioner. Som de 
flesta andra moderna kritiker lägger också Stewart tyngdpunkten vid Kiplings utveckling 
mot ett allt större raffinemang i de senare berättelserna och diskuterar övertygande de 
sista årens dragning mot isolering och pessimism.

En av pionjärerna när det gäller Kiplingforskning är Bonamy Dobrée, som i The  
Lamp and the Lute (1929) gick helt stick i stäv mot den rådande negativa kritiken. 
Han har nu skrivit en överlägset insiktsfull bok, Rudyard K ipling. Realist & Fahulist 
(Oxford University Press 1967), vars enda fel kanske är att den är alltför positiv mot 
föremålet i fråga. Men bortser man från detta är Dobrées studie en guldgruva. Man 
måste emellertid vara väl beläst i Kiplings produktion för att kunna följa med i ana
lyserna; här är en väsentlig skillnad mellan Dobrées och Bodelsens uppläggning. Som 
titeln antyder, vill Dobrée i berättelserna se en sammansmältning av realism och fabel.
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Den senare tränger, menar Dobrée, djupare än verkligheten och övergår ibland i det 
övernaturliga. Han urskiljer fyra olika slags fabler, moraliska, politiska, mystiska och 
filosofiska. De förknippas, förklarligt nog, med den ibland svårförståeliga symbolik som 
finns i många av berättelserna. Dobrées slutsats blir att allteftersom Kiplings

»broodings of life became deeper as a result of his family disasters and his later 
increasing physical pain, and his mastery of the short-story form increased, (he) became 
always more inclined to introduce an element of fable, adding a fourth dimension to 
the pictures he presented of human beings, their actions and reactions.»
Enligt Dobrée ligger detta bakom det faktum att Kipling en lång tid blev »the Kipling 

that nobody read» (Edmund Wilsons term). Medan han å ena sidan är en framstående 
realist, är det omöjligt att helt tränga in till kärnan av vad han vill säga om man inte 
vinner insikt om »the fabular element», ja, frågan är om det överhuvud är möjligt att 
fullständigt förstå honom ens då.

Ur Dobrées rika bok, som tar up de teman Bodeisen lagt vikt vid från delvis andra 
aspekter, kan också nämnas en diskussion av skillnaden mellan hans »poetry» och 
»verse», som T. S. Eliot tidigare sökt komma till rätta med. Dobrée finner tre slags 
»poetry»: »the lyric-romantic», »poems of thought and experience», och »actuality poems». 
När det gäller »verse», ansluter Dobrée sig till A. L. Rowse, som sagt: »What is certain 
is that Kipling was the last poet to express the whole life of a people, and to speak 
directly to and for the people. The poets of the 1930s talked about it, but Kipling 
did it.»

Slutligen vill jag inte underlåta att nämna ett intressant appendix, som fått rubriken 
»Some Rare or Invented Words Used by Kipling», och som kan ge kiplingläsaren god 
hjälp till förståelse av framför allt dikterna.

Denna översikt har visat att kiplingsforskningen är intensivare än någonsin. För 
utförlighetens skull vill jag emellertid nämna ytterligare några verk, som inte tagits upp 
till behandling här. Det är K ipling and the Critics (ed. E. L. Gilbert, New York, 1965); 
Richard Faber, The Vision and the N eed  (London 1966; en briljant analys av de poli
tiska idéerna); samt L. L. Cornell, K ipling  in India  (1966; behandlar Kiplings tidiga 
utveckling).

Lennart Peterson

Gunnar Axberger, diktaren och elden
GUNNAR Ax b e r g e r : Diktarfantasi och eld. En litteraturvetenskaplig undersökning  

under jämförelse med ett rättspsykiatriskt material. Del I. (379 sidor.) Natur och Kultur. 
Sthlm 1967.

»Det är elden, som betyder något.»
Hjalmar Bergman

I slutet av kapitlet Fredrika Bremer och elden refererar Gunnar Axberger i sin senaste 
bok en finländsk läkares skildring av en sjuttonårig flicka som anlagt ett flertal bränder. 
Det hade gått bra för henne i skolan; hon hade velat studera och bli lärarinna. Men 
hennes far är död och modern obotligt sjuk. Syskonen anser att hon måste stanna hemma 
och sköta modern. Hon ger upp sina framtidsplaner men känner sig nedstämd och är 
tidvis apatisk. Då flickan är femton år gammal avlider modern. Ett par år senare börjar 
bränderna. Hon minns ingenting av hur eldsanläggelserna tillgått, men i narkoanalys 
häves hennes minnesförlust och hon förklarar att elden hade givit henne »en känsla av 
lättnad och skingrat de dystra tankarna, ty något förkvävt hade impulsivt och instinktivt 
flammat upp».

Några sidor tidigare har Axberger dragit en parallell mellan Fredrika Bremers brand
symboler och Agnes von Krusenstjernas skildring i sista delen av Fattigadel (I livets vår) 
av Jacquettes hatfulla utbrott mot den gamla gården och de där samlade släktingarna: 
»Låt dem brinna! I elden bara med allt! Låt. hela Igelfors och de som så tryggt och


