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det befolkat av ett milt och fredligt folk med oskyldiga hjärtan och naiv grace. Deras 
erotik hade utvecklats till skön konst, t. o. m. till religiös rit. Hos dem fanns den sanna 
visdomen, enheten mellan religion, filosofi och konst. Där fanns broders- eller systers
känslor för allt levande, särskilt kärlek till blommor och träd, där fanns tron pa en 
själavandring och en stark trängtan efter mystisk återförening med världssjälen, själva 
det gudomliga varat, existerande i alla ting. Herders dyrkan av det indiska nådde sin 
höjdpunkt inför dramat Sakuntala, hans »Indische Blume».

Efter Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1 7 8 5 -8 7 ) fortsatte Her- 
der under många år att bygga på sin vision i Zerstreute Blätter. Hans starka längtan 
efter detta förlorade oskuldstillstånd och hans strävan efter en syntes mellan öst och 
väst visade sig i hög grad smittsam.

I den senare delen av A Mythical Image gör W illson en inventering av hur dessa 
idéer dök upp och vidareutvecklades hos mytologer (Majer, Görres, Creutzer m. fl.), 
filosofer (Schelling, Schubert m. fl.) och diktare. Särskilda avsnitt ägnas Jean Paul, 
Wackenroder, Tieck, Novalis, Hölderlin, von Giinderode, bröderna Schlegel, Hoffmann, 
Heine, Stifter. Höjdpunkten i denna strömning nåddes enligt W illson omkr. 1800 med
F. Schlegels och Novalis insatser. Vad därefter följde var efterklang.

Mythical Image är mycket användbar som en materialsamling, men man kan sätta 
frågetecken för själva greppet på ämnet. Dels blir genomgången av de olika författarna 
ganska tjatig genom upprepningen av de herderska tankarna med små variationer, dels 
faller författare som Goethe utanför undersökningen och nämns bara i noter. Goethe 
använde sig nämligen enligt W illson på ett självständigare sätt av det indiska materialet 
och såg det aldrig med Herders idealiserande ögon.

Beklagligt är att W illson inte tycks ha känt till det ypperliga franska arbetet av 
Raymond Schwab, La Renaissance Orientale (1950), som tar upp hela denna indiska 
renässans i ett större sammanhang. Genom anknytning till Schwab skulle W illson ha 
kunnat undvika dubbelarbete och i stället haft tillfälle att mer ingående analysera det 
indiska stoffets betydelse för de tyska diktarna.

Att studera indiska inslag hos svenska romantiker blir emellertid åtskilligt lättare 
efter W illsons arbete. Man kan säkrare bedöma t. ex. Almqvists många indiska anspel
ningar, när man gång på gång återfinner deras motsvarighet i W illsons inventering: 
t. ex. sanskrittermen Yoni, erotiken som religiös rit (Murnis), lotussymboliken, hyll
ningarna till Sakuntala och hennes förhållande till sina växter (Amorina), kristendo
mens arv från förkristen ursprungligen indisk religiositet (Marjam). Också som liberal 
tendensförfattare, när han lånade stoff från indiskt matriarkat till skildring av en äkten
skapsform som skulle möjliggöra kvinnofrigörelse, tycks Almqvist ha fullföljt Herders 
dynamiska vision, att påverka sin egen tid genom att sammansmälta drag ur österns 
och västerns kulturer. Och den gamle Almqvist i landsflykt, kopierande sanskritord på 
ett bibliotek, också han uppförde sig just så som det enligt W illson brukades bland en 
hel grupp författare i den första Indien-berusningens vårflod.

Karin W estm an Berg

Sv e n  Lin n é r : Dostoevskij on Realism. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stock
holm Slavic Studies 1). Sthlm 1967.

JOHN BAYLEY: Tolstoy and the Novel. Chatto & Windus. London 1966.
Er n e st  J. Sim m o n s : Introduction to Tolstoy’s W ritings. University of Chicago Press 

1968.
I sin History of Modern Criticism påpekar René W ellek att Dostojevskij har blivit 

flitigt studerad och debatterad som författare och tänkare, som »prophet of religion, 
psychology, morals, and even metaphysics». Men, tillägger han, »strangely enough, his 
critical and aestethic views have been neglected». En orsak är uppenbarligen svårigheten 
att förena Dostojevskijs olika uttalanden till något som liknar ett sammanhängande 
system. Han talade om »realism» men också om »idealism», om »fakta» men samtidigt 
om »verkets idé», om det »typiska» men i nästa ögonblick om det »fantastiska».

Ett i många avseenden intressant försök att behandla Dostojevskijs estetiska idéer har
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nyligen gjorts av Robert Jackson i hans bok Dostoevsky’s Quest for Form (Yale U ni
versity 1966). Men Sven Linnérs bok är den första som satt som uppgift att systematiskt 
gå igenom hans brev och recensioner efter återkomsten från Sibirien och leta fram hans 
uttalanden om litteratur och realism, att diskutera dem i deras sammanhang och avväga 
deras relation till varandra.

Problemet är inte bara Dostojevskijs bruk av varandra motsägande termer utan också 
den glidande meningen i de ord han använder »Idealisk» eller »realistisk» betyder inte 
alltid samma sak i olika brev. En annan svårighet är att utgångspunkten vanligen är 
polemisk. Dostojevskij befinner sig i försvarsställning, mot kritiken, mot den radikala 
falangen, mot sina kollegor realisterna. Hans ivriga understrykande att han är realist -—  
eller att hans realism är »högre» eller »djupare» än de andras —- är ofta framsprunget 
ur den situationen. Det finns olika sätt att söka verifiera och klarlägga hans språkbruk. 
Man kan studera det mot bakgrund av tidens polemiska situation, jämföra med dem 
han tog intryck av (Strachov, Grigoriev) eller dem han polemiserade mot (gruppen 
kring tidskriften Sovremennik, men också Tolstoj och Turgenev). Man kan också. —  som 
vanligen sker —  ta fram hans verk för att undersöka sambandet mellan hans teoretiska 
uttalanden och deras omsättning i praktiken.

Linnér diskuterar dessa möjligheter och tar hänsyn till dem men han väljer en annan 
väg. Han studerar uttalandena i sig själva, i stort sett lösgjorda från den historisk
polemiska kontexten, från tidens estetiska debatt, från Dostojevskijs egna verk, från hans 
utveckling före i8 6 0  (om vilken Jackson säger: »This decade (1840-talet) must be the 
point of departure and point of return in any discussion of Dostoevsky’s aesthetic 
thought»). Det kan synas som om den synvinkel han väljer är begränsad och osäker 
men det behöver ingalunda vara så. En undersökning av den historiska bakgrunden (i 
stil med Kurt Aspelins avhandling Poesi och verklighet) vore utan tvivel välkommen 
men den skulle inte bara kräva ett studium av den ryska tidskriftslitteraturen som till 
stor del är otillgänglig utanför de ryska biblioteken utan i själva verket ha inneburit 
en helt annan bok. En diskussion av Dostojevskijs uttalanden om realismen i sig själva 
är lika nödvändig och viktig. D e må vara osystematiska och inte alltid ge de svar vi 
skulle önska men de visar dock en viss enhetlighet genom åren och några punkter upp
repar han med en envishet som tyder på att detta var väsentliga saker för honom. Lin
nérs diskussion förs med balans och kritiskt sinne; den är klarläggande på många punkter 
där Dostojevskijskribenterna hittills rört sig med vaga och generella påståenden. I den 
ojämna litteraturen om Dostojevskij utgör Linnérs bok ett intelligent skrivet bidrag, 
fyllt av fina observationer och impulsgivande synpunkter.

Hans slutsats blir att hos Dostojevskij löper två linjer parallellt. Han var profeten som 
talade om att »skönheten skulle frälsa världen». Men, betonar Linnér, »Dostoevsky the 
prophet was also Dostoevsky the realist» —  och det är framför allt den synpunkten 
som kommer fram i de brev och artiklar han undersöker (»The backbone of Dostoevsky’s 
critical attitude is realism»). Han kommer därvid att i mycket gå emot den gängse upp
fattningen i Västerlandet (jfr Wellek: »Dostoevsky’s aesthetics is extravagantly idealistic»). 
I stället närmar han sig den moderna sovjetryska tolkningen som (om också från andra 
utgångspunkter) gör en klar åtskillnad mellan idealisten och samhällskritikern.

Fanns det alltså hos Dostojevskij två skilda sätt att se på diktarens och diktens upp
gift, den profetiska och den mimetiska, den ena förbunden med 40-talets romantiska 
estetik, den senare präglad framför allt av 60-talets debatt cm realismen? Och tillgriper 
han ibland den ena, ibland den andra utan att riktigt kunna förena dem? Som Linnér 
påpekar var en sådan blandning av romantiska och realistiska argument ingenting ovan
ligt på Dostojevskijs tid. Det nya och speciella hos honom var den iver med vilken han 
sökte pressa in både det fantastiska, exceptionella och idealiska under realismens namn. 
Kritiken mot honom att ge en grotesk och exklusiv verklighet avvisade han med att den 
ryska verkligheten helt enkelt var sådan och att han såg det klarare än någon annan.

Allt detta kommer tydligt fram i Linnérs bok. Ändock skulle jag vilja lämna frågan 
öppen om man skall betona denna dualism så starkt och pressa Dostojevskijs realistiska 
argumentering så mycket som Linnér gör. Om man studerar den roll begreppet »fakta» 
spelar hos Dostojevskij bör man kanske också studera begreppet »fantasi» hos honom. 
Det må vara mindre frekvent men där det förekommer uppvisar det ett ofta intressant
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samspel med »fakta». Han understryker exempelvis ofta hur han med sin fantasi om
skapar »fakta». När han i ett brev berättar om att han tänker använda ett aktuellt mord
fall i Moskva för Onda andar skyndar han sig att tillägga att han inte känner till de 
närmare omständigheterna eller de inblandade personerna och detta intresserar honom  
uppenbarligen inte —  just då. En vanlig realistisk författare skulle givetvis ha satt sig 
in i alla detaljer men för Dostojevskij var »själva faktum» nog. Det satte hans fantasi i 
rörelse, han skapar sina egna gestalter men, tillägger han —  och det är det väsentliga —  
»once my imagination was stimulated, it created the character, the type that corresponds 
to this crime». Med andra ord: själva händelsen sätter igång Dostojevskijs fantasi och 
när han sedan jämför och verifierar sin skapade värld med verklighetens finner han att 
de stämmer överens.

Dessa Dostojevskijs ständigt återkommande uttalanden om sin profetiska klarsyn (»vi 
har med vår idealism förutsagt även fakta») vill Linnér hänföra till den realistiska argu
menteringen men snarare smälter väl här profetens och realistens ambitioner samman på 
ett för Dostojevskijs karaktäristiskt sätt. Detta tycks för övrigt ha varit en fix idé hos 
honom som synbarligen hade sin psykologiska bakgrund. Han använde den ofta även i 
vardagslivet, som när han vid ruletten var övertygad om att kunna skapa ett ofelbart vin
nande system (andra exempel lämnas i en nyligen publicerad uppsats, Robert Belkind, The 
Origins of Alesa Karamazov, American Contributions to the Sixth International Congress 
of Slavists).

Med begreppet »fantasi» sammanhänger också samspelet mellan begreppen »idé» och 
»fakta» i breven. Som Dostojevskij såg det var konstens uppgift »not to present the 
incidents of everyday life but their general idea, sharpsightedly divined and correctly 
removed from the whole multiplicity of analogous living phenomena». Ett verk var 
alltså inte som hos realisterna i gemen en katalog eller syntes av noggrant insamlade 
fakta. Det måste bygga på en idé, ett slags sammanhållande och genomträngande hel
hetssyn, och denna kunde komma till diktaren visionärt, i ett plötsligt ögonblick av 
klarsyn, som ett slags »epiphany» som James Joyce senare uttryckte saken. Denna idé 
kunde vara fantastisk, ovanlig, exceptionell men den var ändå —  som Linnér framhåller 
—  »sann», den återgav och tolkade det väsentliga i den ryska verkligheten. För Dosto
jevskij själv fanns det alltså ingen motsättning mellan hans »profetiska» och realistiska 
ambitioner. I stället för att staka ut parallella linjer (som visserligen attraherar varandra 
och någon gång korsar varandra) skulle jag därför snarare vilje se det speciella i Dosto
jevskijs uppfattning om realismen som ett unikt samspel mellan olika, ofta varandra 
kontrasterande idéer och faktorer som har både sin historiska bakgrund och psykologiska 
förklaring.

En bok om Dostojevskij drar gärna med sig en jämförelse med Tolstoj och omvänt. 
Linnér behandlar utförligt Dostojevskijs kritik av Tolstojs romaner och John Bayley 
ägnar ett kapitel av sin bok Tolstoy and the Novel åt vad han kallar »inevitable com
parisons». Dostojevskij kallade Tolstoj »vår historieskrivare», inte bara därför att han 
skrev Krig och fred utan därför att han sysslade med människor som tillhörde det för
flutna eller inte var aktuella och typiska för det samtida Ryssland och dess problem. 
Man kan också säga det, som Bayley gör, att hela den ryska 1800-talslitteraturen var 
»expectant»: den var vänd mot framtiden, Rysslands framtid. Endast Tolstoj gick mot 
dmna mäktiga ström. »For him the Good was constant and unchanging and the act 
that revealed it should be timeless, parabolic, simple». Jämfört med Dostojevskij kände 
han inte samma behov att definiera sin konst eller diskutera dess realism. Han skrev med 
en självklarhet och självmedvetenhet som kom från hans »massive and causal assump
tion that the world is as he seees it, and as he says it is». Det är några av utgångs
punkterna för Bayleys analys av Tolstoys romaner. Det är en essayistisk och något rap- 
sodisk framställning som bygger på en läsning av böckerna, på personliga iakttagelser, 
jämförelser och sammanställningar, ofta intressanta, ofta diskutabelt generaliserande och 
medvetet tillspetsade.

Simmons tar i sin bok endast sällan upp Tolstojs realism eller romanteknik till dis
kussion och om det sker blir det huvudsakligen i sådana intetsägande formuleringar som 
»with them (Tolstoy’s creations), one experiences that baffling impression, which is 
the quintessence of his realism, that somehow their characters are telling their own
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stories without the author’s intervention beyond that of acting as an occasional com
mentator». Hans bok är i övrigt vad titeln säger, en introduktion till Tolstoj, lättläst 
och välskriven men inte särskilt originell. Den behandlar —  och det är en av dess för
tjänster —  inte bara hans romaner utan också hans religiösa skrifter och kritiska artiklar.

N ils Å ke  N ilsson

STEVEN MARCUS: T he Other Victorians. A  Study of Sexuality and Pornography in 
M id-N ineteenth-C entury England. W eidenfeld & Nicolson. London 1966.

I sjukhuskapitlet i Joyces Ulysses finns i raden av stilparodier en ganska underbar 
drift med Dickens. Joyce gycklar med hans sentimentala sätt att beskriva en mor med 
sitt barn, »frukten av deras kyska omfamning» (Warburtons övers.). Själv framstår ju 
Joyce som Dickens’ och victorianismens motpol vad det gäller sexualiteten inom littera
turen; för Joyce existerar inte längre några tabun. Steven Marcus, författare till The 
Other Victorians, har tidigare gett ut en bok just om Dickens (Dickens: From Pickwick 
to Dombey) och han gör nu bl. a. gällande att ett studium av den victorianska epokens 
rikt flödande pornografiska litteratur kastar ljus över åtskilligt som står på eller snarare 
mellan raderna hos Dickens och andra av borgerskapets favoritförfattare. En särställning 
i den pornografiska 1800-talslitteraturen intar det anonyma verket »The Secret Life» i 
elva band av en victoriansk gentleman som med en långt driven uppriktighet och 
mycket stor konkretion redogjort för otaliga sexuella episoder. Denna exhibitionistiska 
självbiografi ger oss således »what did not get into the Victorian novel, what was by 
common consent and convention left or suppressed». Ian Watt har i The Rise of the 
Novel (1957) analyserat de engelska 1700-talsförfattarnas och fr. a. Richardsons be
handling av erotiken och sexualiteten. »In the history of mankind», förklarar Watt, 
»strictness in sexual relations tends to coincide with the increasing importance of private 
property.» Steven Marcus går vidare på den linjen, då han noterar hur ända fram till 
slutet av 1800-talet det gängse engelska vardagsordet för ejakulera var »to spend», 
dvs. spendera, ett uttryck från den borgerliga affärsvärlden. »The body is regarded as a 
productive system with only a limited amount of material at its disposal. And the 
model on which the notion of semen is formed is clearly that of money.» Puritanismens 
ekonomiska system rimmade i viss mån med dess sexuella sedekodex.

Steven Marcus redogör i sitt första kapitel för läkaren W illiam Actons arbeten; de 
kan sägas förmedla »the official views of sexuality held by Victorian society». Acton 
ger bl. a. en skräckskildring av en masturberande yngling som upplyser oss om att 
»masturbation was unquestionably at the bottom of all Uriah Heep’s troubles»! Dickens 
utmålar kvinnorna väl så kyska och oskyldiga som de framstår hos doktor Acton: 
»A modest woman seldom desires any sexual gratification for herself. She submits to 
her husband, but only to please him.» Acton anser det f. ö. bäst om de gifta kvinnorna 
blir med barn vartannat år; därmed reduceras alla äktenskapliga excesser »and sensual 
feelings in the man become gradually sobered down»! En motsats till denna förståndiga 
hushållning erbjuder den spendersamme författaren till The Secret Life. Marcus be
tonar den anonyma självbiografins litterära förtjänster. »It is not what one could call a 
representative Victorian style; in fact it resembles certain kinds of modern prose more 
than it does anything from its own period. The reasons for this are not hard to come 
by. Both the author’s interests and a language appropriate to representing them were 
substantially outlawed in the culture of his time. A language, a diction, a vocabulary 
suitabel for describing the actualities of sexual experience did not form part of the 
Victorian sensibility.» Här i Sverige ger ju Strindberg under oscarisk epok d et’främsta 
exemplet på en av vulgärspråket berikad sexuell vokabulär i sitt författarskap —  och 
allra mest i breven!

Ett avsnitt av Marcus’ bok handlar om mr Ashbee, som i tre volymer gav ut en 
väldig pornografisk bibliografi. Överhuvudtaget var pornografiintresset kolossalt i 1800- 
talets England och anmärkningsvärt utbredd var inte minst i den sadistiska markis de


