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Abstract 
It is possible to detect several theological aspects on Lev Tolstoy’s 
novel War and Peace, especially how he makes use of the significance 
of the icon in his text. In this thesis my aim is to discuss some of the 
theological perspectives the author accentuates. There is of course the 
matter of Tolstoy’s attitude and perception of the Church expressed in 
this book, i.e. his ecclesiology, furthermore the question of how and in 
what ways the Christian thought is immanent in the novel. At the cen-
tre of the text is a discussion on which role the icon as a sacred object 
plays in the drama. I analyse how Tolstoy uses the icon in his text, 
where he sometimes connects it to people, sometimes to the act of 
war, which he does in both a positive and a negative way – but always 
in favour of the sacred icon. My conclusions are that Tolstoy was ra-
ther sceptical to the official Church of Russia. At the same time I ap-
prehend that he had a regard for the Christian faith and the role of the 
Church as something very Russian to its essence. His ecclesiology 
was thereby not merely negative, but also positive; a distinction can be 
made between his opinion of the Church as an institution with a doc-
trine, and the actual celebration of the faith in the adoration of icons 
and the peoples piety exercised by different characters in the novel. 
The icon represents according to the orthodox dogma and faith, not 
only itself, but also the reality of God and his heavenly kingdom – it is 
a sign of the recreated likeness between the typos and the created, the 
image of the typos. Tolstoy does not alter this traditional apprehen-
sion, he accepts and uses it in his book. 

Резюме 
В романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир» отмечаются 
несколько теологических аспектов, например, роль иконы в кни-
ге. В данной работе я хочу обсудить некоторые  теологические 
аспекты, на которых автор акцентирует внимание. В частност, 
поднимается вопрос об отношении Толстого к церкви и о его 
представлении о ней в этом тексте, то есть об экклезиологии, но 
также поднимается вопрос о том,  является ли  христианская 
мысль центральной темой  в романе. В работе также обсуждается 
значение иконы как сакрального объекта. Я рассматриваю, каким 
способом Толстой использует икону в романе, например, что 
иногда она ассоциируется а пределеннами персонажами, иногда с 
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войной - и положительно, и отрицательно, но всегда в пользу 
иконы. Исходя из этого я делаю выводы, что Толстой довольно 
скептически относился к официальной церкви России, но в то же 
время он считал православную веру и церковь чем-то русским. 
Экклезиология Толстого была и отрицательной, и положитель-
ной. Его отношение к церкви как к институту  со своими доктри-
нами отличается от его отношения к народной вере, православ-
ной иконе, которое  выражается через характеристику героев ро-
мана. Согласно православной догматике, икона является симво-
лом существования Бога, она является символом связи между 
образом и первообразом. Толстой согласен с этим традиционным 
понятием «икона», и это он показывает в своём  романе «Война и 
мир». 
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1. Inledning 
Leo Nikolajevitj Tolstojs (1828–1910) roman Krig och fred är skriven 
under åren 1865–1869. Vid denna tid befann sig Ryssland som nation 
i förändring, en av dessa förändringar var att läskunnigheten i nation-
en något ökade och fler fick tillgång till litteraturen.1 Denna Tolstojs 
roman om det ”Fosterländska kriget”, utspelar sig i Sankt Petersburg 
och Moskva, vidare i armén i fält, samt på landsbygden – främst på 
olika gods. Det gemensamma genom samhällsskikt och olika litterära 
gestalters ställning i detsamma är den ryska själen. Den skildras ge-
nomgående av Tolstoj ur flera aspekter, till denna hör tveklöst den 
andliga dimensionen. I denna uppsats vill jag belysa hur Tolstoj ger 
uttryck för kristna och ecklesiologiska perspektiv i sin text, infallsvin-
klar som lätt går förlorade för läsare uppvuxna i en tid och en kultur 
präglad av en närmast helt genomförd sekularisering. Romanen Krig 
och fred har kommit att erhålla en särställning inom världslitteraturen, 
men ingår i en kontext av liknande skildringar.2 Exempel på detta åter-
finns i en föreläsning om bokens tillkomsthistoria som hölls av profes-
sorn Torsten Pettersson i sammanhang av Högre seminariet i Littera-
turvetenskap: ”Läsfest Krig och fred”.3 Romanens litterära genre ank-
nyter till flera genrer såsom historiska studier, släktkrönikan, bild-
ningsromanen och den historiska romanen. Som exempel på författare 
till sådana romaner föreslår Pettersson bland andra Johann Wolfgang 
von Goethe (1749–1832), Charles Dickens (1812–1870), Sir Walter 
Scott (1771–1832), Zackarias Topelius (1818–1898), Honoré de 
Balzac (1799–1850), William Makepeace Thackeray (1811–1863) och 
Michail Zagoskin (1789–1852). 
 
Enligt Tolstojs dotter Alexandra, levde författaren ett slags dubbelliv 
under år 1865 när han arbetade med sin bok. Det var ett liv ”dels i 
tiden omkring 1812, dels i kretsen av sin familj… Han brukade skriva 

                                 
1 Lönnqvist, B., Förord, i: Tolstoj, L., Krig och fred. Band I-IV, i översättning till svenskan av 
Barbara Lönnqvist. 2017, 6. 
2 Jag använder i uppsatsen följande utgåva: Tolstoj, L., Krig och fred. Band I-IV, i översätt-
ning till svenskan av Barbara Lönnqvist. 2017. 
3 Pettersson, T., Handout: “Läsfest Krig och fred. Litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet, vt 2019.” Föreläsningen hölls 21. 01. 2019, vid Uppsala universitet, i: 
MES, Uppsala. 
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tills hans huvud värkte och han var fullkomligt utpumpad”.4 Hon skri-
ver vidare att Tolstojs romanfigurer har drag som i sin helhet är deras 
egna, men samtidigt ”har de alla fått del av hans väsen, hans både 
goda och dåliga egenskaper, intensifierade, dämpade eller endast an-
tydda”.5 Detta förhållande är märkbart bland flera av bokens gestalter, 
vilket jag återkommer till nedan. Även Donna Tussing Orwin belyser 
att Tolstoj använder sig av sig själv som protogestalt för sina litterära 
gestalter: ”Tolstoy’s individualism meant that he was certain, perhaps 
even overly certain, of the universal validity of his personal experi-
ence.”6 Tolstoj hade exempelvis hos sig själv identifierat tre passioner; 
det var spelpassionen som enligt honom var en ”nära frände till sni-
kenheten… och utvecklar sig så småningom till ett ständigt behof af 
allt starkare sensationer”. Vidare var det fåfängan vilken var en pass-
ion som inte så mycket skadade andra men var ”synnerligen skadlig 
för en själf”, och slutligen vällusten – ”ett fysiskt behof, ett kroppens 
kraf, som ytterligare uppeggas av fantasien”. Det enda botemedlet mot 
denna vällustens passion var – arbete.7 Tussing Orwin citerar Dmitrij 
S. Merezjkovskij, som kallade Tolstoj: ”Seer of the Flesh”, en köttets 
betraktare, och alltså inte främst själens, en synpunkt som sannolikt 
äger någon riktighet, med tanke på att Tolstoj själv upprättade ett pro-
gram för att tukta sitt kött, i vilket ingår tuktandet av vällusten genom 
att arbeta. Vidare skriver Tussing Orwin att Tolstojs psykologiska 
analys av människans natur var konsistent genom hela hans författar-
skap, men att hans metafysiska tänkande förändrades. Hon avslutar sin 
artikel med att för Tolstoj var den helhet i vilken hans karaktärer i 
Krig och fred är insatta, en moralisk helhet, i vilken han sökte förena 
självet med naturen.8 Dock skriver George Steiner i boken Tolstoy or 
Dostoevsky att i båda författarnas verk samt i deras liv finns en brott-
ning med Gud ständigt närvarande, och att ”the central mythologies in 

                                 
4 Tolstoj, A., Min far Leo Tolstoj. 1955, 145. 
5 Tolstoj, A., Min far Leo Tolstoj. 1955, 146. 
6 Tussing Orwin, D., “Tolstoy’s Art and Thought, 1847–1880”, i: Philosophy and Literature 
19, 3–30. 1993, 6. 
7 Tolstoj, L., i: Birukoff, P., Leo Tolstoj hans liv och verk. Själfbiografiska bref och anteck-
ningar samt biografiska uppgifter samlade av Paul Birukoff samt granskade av Leo Tolstoj. 
Del 1. 1906, 210. 
8 Tussing Orwin, D., “Tolstoy’s Art and Thought, 1847–1880”, i: Philosophy and Literature 
19, 3–30. 1993, 6. 
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the works and personal lives… were religious”.9 I brottningen med 
Gud krävde båda författarna en koherent definition av Guds roll i 
människans liv och öde, och sökandet efter livets mening. Vidare me-
nar Steiner att Tolstoj, och även Dostojevskij, var en ”artist in the 
sense of cathedral builders or of Michelangelo” när han tillskapade 
evigheten i Sixtinska kapellet. 

Tolstoj slets mellan att å ena sidan ägna sig åt sitt författarskap och 
familjeliv på Jasnaja Poljana, å den andra att resa till Petersburg och 
roa sig, och å den tredje att däremellan göra ”drastiska kurbesök hos 
kalmuckerna på stäppen där han sökte leva ett sunt och naturligt liv”.10 
Han förkroppsligar alltså, inklusive sin egen militära erfarenhet, de 
flesta av Krig och freds ”arenor”; godsets liv, salongskulturen, slagfäl-
tet och kriget, bondens liv, spelhålorna, de lätta damernas sällskap 
liksom naturromantiken med dess fält och backar runt Jasnaja Poljana, 
och familjelivet. Den grundläggande målsättningen var dock för Tol-
stoj att söka tygla och forma sin karaktär så att han kunde uppnå ”ett 
sedligt ideal”.11  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att söka klarlägga hur teologiska aspekter 
framträder i Leo Tolstojs författarskap i romanen Krig och fred, 
främst med exemplet ikonens betydelse. Frågeställningen lyder: Vilka 
teologiska aspekter anlägger Leo Tolstoj i romanen Krig och fred? 
Vilken roll spelar ikonen som heligt föremål i Tolstojs framställning? 
Vilken ecklesiologi är det som framträder hos honom? 

1.2 Metoddiskussion och avgränsning, samt bestämning och 
definition av begreppet ecklesiologi 
När det gäller frågan om vad ecklesiologi är kan den bestämmas med 
några enkla definitioner. Först kan hävdas att ecklesiologin frågar ef-

                                 
9 Steiner, G., Tolstoy or Dostoevsky. 1960, 235. 
10 Osignerat förord till: Tolstoj, L., Anna Karenina. 1958, 8. 
11 Birukoff, P., Leo Tolstoj hans liv och verk. Själfbiografiska bref och anteckningar samt 
biografiska uppgifter samlade av Paul Birukoff samt granskade av Leo Tolstoj. Del 1. 1906, 
210. 
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ter det teologiska svaret på en problemställning, och utgör en teolo-
gisk reflexion över kyrka.12 Inom den akademiska disciplinen kyrko-
vetenskap, eller ecclesiology som ämnet benämns på engelska, är stu-
dieobjektet, kyrka i olika meningar. Begreppet kyrka innebär inte 
nödvändigtvis en specifik kyrka utan kan även omfatta olika samfund, 
som exempelvis i detta arbete den rysk-ortodoxa kyrkan, respektive 
den romersk-katolska. Kyrka är i det kyrkovetenskapliga perspektivet 
ett inklusivt begrepp, som inte utesluter någon aspekt på själva studie-
objektet.13 En kyrkovetenskaplig studie är en reflexion över kyrka, 
vilken också är möjlig att klarlägga genom praxis.14 Därför kan också 
Tolstojs text med beskrivningar av hur han uppfattar kyrkan analyse-
ras ecklesiologiskt, eftersom ecklesiologin kan vara både ett studieob-
jekt, ett arbetssätt – själva studiet av en persons ecklesiologi, och ett 
forskningsresultat, nämligen vilken ecklesiologi som är Tolstojs och 
hur den kommer till uttryck.15  
 
Metoden för uppsatsen består i en närläsning av undersökningsmateri-
alet som är Leo Tolstojs text Krig och fred, kompletterad av texter 
framför allt om denna roman. Uppsatsen har en tematisk ansats där 
huvudtemat är att genom närläsningen som metod abstrahera och be-
lysa Tolstojs teologiska ställningstaganden i texten; främst gällande 
hans användning av exemplet ikonen. Det är inte författaren Tolstojs 
teologiska åskådning som sådan som är studieobjektet, utan hur han 
uttrycker den i sin text. Metoden är implicit, vilket innebär att resulta-
tet kommer ur en ecklesiologisk tolkning som jag som författare gör 
efter att ha analyserat texten ecklesiologiskt, enligt det sätt jag ovan 
beskrivit. Denna analys genomför jag genom att ställa ett antal eckle-
siologiska frågor till Tolstojs text, det vill säga att jag, som ovan	
                                 
12 Ploeger, M., Celebrating Church. Ecumenical Contributions to a Liturgical Ecclesiology. 
Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 7. 2007, 16–17; Brodd, S-E., Ecklesiologi och 
ecklesialitet, i: Kyrkovetenskapliga forskningslinjer. En vetenskapsteoretisk översikt. 1996, 
111. 
13 Brodd, S-E., Ecklesiologi och ecklesialitet, i: Kyrkovetenskapliga forskningslinjer. En 
vetenskapsteoretisk översikt. 1996, 107. 
14 Bexell, O., Om kyrkans praxis och dess teologi. Aspekter på kyrkovetenskapens 
teori, i: Kyrkovetenskapliga forskningslinjer. En vetenskapsteoretisk översikt. Red. Bexell, O. 
1996, 158. 
15 Se vidare när det gäller ecklesiologi exempelvis: Ecclesiology from the Trenches. Theory 
and Method under Construction. Eds. Fahlgren, S., & Ideström, J. 2015. 
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nämnts, använder ecklesiologin som arbetssätt, som ett analysredskap. 
Frågorna är av enkel karaktär, såsom: Hur beskriver Tolstoj den orto-
doxa kyrkan? Hur använder han ikonen, vilken betydelse tillskriver 
han den, i vilka sammanhang och med vilken innebörd? Hur beskriver 
han olika gestalters fromhetsutövning? Hur beskriver han kyrkorum-
met och kyrkans officiella representanter?  

Materialet har sin avgränsning inom ramen för romanen Krig och fred, 
vilken vidare belyses genom ett antal artiklar av författare vilka analy-
serat Tolstojs roman ur olika aspekter, även den metafysiska. Det 
skulle vidare föra för långt att i detta arbete redogöra och diskutera, 
den i och för sig intressanta frågan om, Tolstojs egen teologiska 
åskådning sådan den senare i hans liv kom att utvecklas. Skälet till 
detta är främst att vid tiden för författandet av romanen Krig och fred, 
var denna hans åskådning ännu i sin linda. I detta arbete kommer där-
för inte heller den så kallade ”Tolstojanismen” som följde i kölvattnet 
av Tolstojs egen teologi att beröras; främst av det skälet att det inte är 
Tolstojs senare teologiska åskådning som i föreliggande arbete stude-
ras. När Tolstoj senare utvecklade sin teologi var det i riktning mot en 
sorts lagreligion vilken han exempelvis uttrycker i böckerna Hvari 
min tro består; Hvad är att göra? från år 1887 och i volymen Fräls-
ningen finns hos dig själf eller kristendomen framställd icke som en 
mystisk troslära utan som en ny sedelag, från år 1894.16 Båda till-
komna långt efter Krig och fred. 

1.3 Tidigare forskning 
Vad gäller tidigare forskning när det gäller just frågan om hur Tolstoj 
uttrycker ikonens betydelse i Krig och fred återfinns forskning om 
detta främst i Ryssland, bland ryska författare. Jag vill närmast hän-
visa till ett par artiklar av docenten Gusel A. Achmetova, verksam vid 
Basjkirs universitet. Artiklarna härör sig från åren 2013 respektive 
2015, nämligen: ”Икона и картина в романе «Воскресенье» и 
поздних повестях Л. Н. Толстого”, och ”Визуальная репрезента-

                                 
16Tolstoj, L., Frälsningen finns hos dig själf eller kristendomen framställd icke som en mystisk 
troslära utan som en ny sedelag, i öfversättning av Walborg Hedberg. 1894. 
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ция метафизического в прозе Л. Н. Толстого”.17 Vidare finns även 
inom ramen för Ivan A. Jesaulovs bok: Категория соборности в 
русской литературе från år 2015 ett för denna uppsats relevant kapi-
tel närmast kapitel 4: «Идея соборности в романе Толстого «Война 
и мир».18 Både Achmetova och Jesaulov diskuterar den metafysiska 
framställningen i Tolstojs romaner, och hur han framställer olika ge-
stalters fromhetsutövning. Särskilt Jesaulov fokuserar på Krig och 
fred, och lyfter fram exempel som nedan kommer att diskuteras. 
Achmetova går inte in på just Krig och fred, annat än mycket begrän-
sat, men bidrar med perspektiv på Tolstojs sätt att ansluta sig till orto-
dox tradition i sina beskrivningar av det metafysiska genom använd-
ningen av begreppet ”беспредметный”. Detta begrepp kan översättas 
till svenskan med ordet ”obeskrivbart”; Achmetova skriver om detta: 
”The image in the works of Tolstoy seen as a way visual embodiment 
of the metaphysical. The symbolism of Tolstoy’s prose is supplied in 
connection with the tradition of Orthodox iconography, the art of the 
visible incarnation of the invisible.”19 Frågan om vad ikonen är och 
representerar, kommer även den att nedan mer utförligt behandlas, 
men här kan konstateras att det handlar om en representation av något 
som pekar utöver sig själv. Detta tolkar jag som till dels innebörden i 
begreppet ”беспредметный”. I Achmetovas andra artikel koncentre-
rar hon sig främst på Tolstojs sista roman ”Uppståndelse”, denna be-
rörs endast i begränsad mening i detta arbete, men hennes resonemang 
om det oskapade ljuset som strålar fram genom ikonerna och starkt 
påverkar romangestalten Nechljudov vid hans gudstjänstbesök under 
påsknatten, är en parallell till Tolstojs tidigare romangestalters ikon-
tillbedjan, och artikeln är självfallet därigenom betydelsefull även i 
detta arbete. 

 

                                 
17 Achmetova, G. A., Икона и картина в романе «Воскресенье» и поздних повестях Л. Н. 
Толстого, i: Филология и искусствоведение. Вестник Башкирского университета 2013. 
Т. 18. № 2; ”Визуальная репрезентация метафизического в прозе Л. Н. Толстого”, i: 
Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2015. № 2. 
18 Jesaulov, I. A., Категория соборности в русской литературе. 2015,  
kap. 4, s. 1–34. 
19 Achmetova, G. A.,”Визуальная репрезентация метафизического в прозе Л. Н. Толсто-
го”, i: Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. № 2. 2015, 9. 
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Jesaulov belyser inledningsvis i sin text en mycket viktig aspekt; han 
påpekar att trots all forskning och analys som under många år gjorts 
gällande Tolstojs författarskap, har man förbigått Tolstojs ortodoxa 
undertext i texten; inte endast har man inte belyst den, man har heller 
inte accentuerat den. Vidare berör Jesaulov att det ”dramatiska förhål-
landet mellan författaren och den rysk-ortodoxa kyrkan, slutade med 
Tolstojs uteslutning”.20 Jesaulov tar sig sedan an uppgiften att teckna 
olika romangestalters fromhetsutövning och ikonens betydelse i Krig 
och fred, dock koncentrerar sig Jesaulov mer kring gestalten Pierre än 
någon annan i boken, även om han också belyser exempelvis Natasja 
och furst Andrejs fromma upplevelser, och exempelvis överbefälhava-
raren Kutuzovs tillbedjan inför Gudsmodersikonen. Förutom dessa 
ryska författares bidrag är Richard F. Gustafsons bok Leo Tolstoy. 
Resident and Stranger (1986) den som närmast behandlar den metafy-
siska dimensionen, vidare belyser olika forskare, som analyserat Krig 
och fred utifrån olika perspektiv, understundom också den ortodoxa 
undertext som Jesaulov identifierat, men som så lite beforskats. Detta 
märks exempelvis i de äldre standardverken av författare såsom Gary 
Morson med boken Hidden in Plain View. Narrative and Creative 
Potentials in ‘War and Peace’ (1948) och Isaiah Berlin i The Hedge-
hog and the Fox (1953), samt hos George Steiner i Tolstoy or Dosto-
yevsky (1960). Vidare förekommer ett antal artiklar med olika per-
spektiv på romanen Krig och fred, såsom Tussing Orwins ”Tolstoy’s 
art and thought 1847–1880” (1993), Laura J. Olson i: “Russianness, 
Femininity and Romantic Aesthetics in War and Peace” (1997), och 
vidare Andrew Kaufman i “Microcosm and Macrocosm in War and 
Peace” (1999), Anna Berman i ”The Sibling Bond: A Model for Ro-
mance and Motherhood in War and Peace” (2006), samt Inessa 
Medzhibovskayas Tolstoy and the religious culture of his time: A bi-
ography of a long conversion, 1845-1885, (2008).   

                                 
20 Jesaulov, I. A., Идея соборности в романе Толстого «Война и мир», i: Категория 
соборности в русской литературе. 2015, 1. 
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2. Analys 

2.1 Tolstojs litterära upplägg 
Ett typiskt stildrag hos Tolstoj är att hans beskrivningar ofta består av 
långa meningar och att han har en förkärlek för upprepningar av ord. 
Ett annat stildrag i just denna roman är användningen av det franska 
språket. Tolstoj använder det för att skänka distinktion till vissa per-
soner, ”franskan skänker situationen den rätta belysningen”.21 Den 
fungerar alltså både som markör och som stilgrepp, ”vissa saker måste 
helt enkelt sägas på franska”.22 Hos Tolstoj kan man även märka hur 
både en centripetal och en centrifugal tendens kommer till uttryck i 
texten; nämligen att han håller en strikt form samtidigt som han tillåter 
en rikedom av liv och yvighet.23 Ett exempel är hans historiefiloso-
fiska ställningstaganden i samband med planeringen av kriget. Ställ-
ningstaganden som i sig själva kan vara oväntade, eftersom läsaren 
kan låta sig luras av de strukturerade och väl genomtänkta krigslister 
och planer som ymnigt presenteras av den ryske tsarens balttyska mili-
tära rådgivare, såsom fullkomligt rimliga och logiska.24 Mot detta stäl-
ler Tolstoj en oberäknelig, rysk, uppfattning av att försynen medver-
kar på ett för människan ogripbart sätt som övergår västerländsk rat-
ionalitet och beräkning. Historien har sin gång, oaktat människans 
storslagna planer. Gary Morson skriver: ”In the image of God as ar-
chitect lies a concept of nature and history as planned with a discover-
able path to the Truth.”25 Denna väg, en sorts väg mot en högre san-
ning eller mening, låter Tolstoj exempelvis gestalter som Pierre och 
furstinnan Maria vandra genom romanen, liksom även hennes bror 
furst Andrej; främst under hans sista tid i livet när han hoppas att det 

                                                                                                                                  
 
21 Lönnqvist, B., Förord, i: Krig och fred. 2017, 6. 
22 Lönnqvist, B., Ibidem. 
23 Pettersson, T., Ms. ”Föreläsningsanteckningar 2019. 01. 21.”, i: MES, Uppsala. 
24 Tolstoj, L., Krig och fred, del III. 2017, 130 ff. 
25 Morson, S. G., Hidden in Plain View. Narrative and Creativity Potentials 
 in ‘War and Peace’. 1948, 249. 
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kanske skall bli han och Natasja trots allt. När det gäller den kristna 
fromhetsutövningen förlägger Tolstoj den till några av sina litterära 
gestalter, och genom dem för han läsaren in i en dimension av tillva-
ron som inkluderar ikonen och dess tillbedjan, liksom dess beskydd. 
Det fromma draget hos Tolstoj kommer fram både hos kvinnor och 
män i boken, såsom de redan nämnda, Maria Bolkonskaja och hennes 
broder furst Andrej, liksom i den omsorg om godset och dess inbyg-
gare som finns hos båda dessa syskon likväl som hos deras far game 
fursten Bolkonskij, samt i bokens senare del även hos Natasja och 
Nikolaj Rostov, och hos Pierre i någon mån. 

Det finns alltså, förutom det uppenbara historiska innehållet om Napo-
leonkrigen i Krig och fred, även bildningsromanens målsättning att 
skildra personer som söker sin väg i livet; hur de gör felsteg och hur 
de kommer till insikt om sina styrkor och svagheter. Det handlar om 
kampen att finna sig själv och sin plats som människa, och sin plats 
och mening i livet. När Tolstoj framställer det Morson ovan beskriver 
som ”Guds plan”, hör detta med till den i Ryssland bekanta tanken att 
landet är grundat på andlighet, i motsats till Västeuropa som grundats 
på materialism, teknik och vetenskap. Detta är, enligt Per-Arne Bodin, 
en av ”komponenterna i föreställningen om Ryssland som något an-
norlunda än resten av Europa… vi känner till denna föreställning till 
exempel i begrepp som ’det eviga Ryssland’. Slavofilerna menade att 
historien egentligen var ett intrång från Västeuropa, en grumling av 
den ryska verkligheten som inte bekymrade sig om tiden utan om 
evigheten”.26 Denna tanke förfäktade både Tolstoj, Fjodor M. Dosto-
jevskij (1703–1881) och ännu i vår samtid, regissören Andrej A. Tar-
kovskij (1932–1986).27 Den innehåller även en kritik av det andefat-
tiga västerländska samhällsskicket, såsom exempelvis Nikolaj V. Go-
gol (1809–1852) kunde skriva:  

                                 
26 Bodin, P-A., Historien & evigheten. Essäer om Ryssland. 2005, 105. 
27 Bodin, P-A., Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. 
1994, 108. 
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Varför är det bara Ryssland som profeterar? Det är därför att Ryssland star-
kare än andra känner Guds hand över allt som händer där och känner hur ett 
annat rike närmar sig; därför blir klangen hos våra poeter biblisk.28 

2.2 Ikonen som teologi och tecken 
Det är väl känt att ikonen är betydelsebärande både i det ryska folket 
som sådant och för den ryska kyrkan i synnerhet. Ikon är ett grekiskt 
ord som betyder avbild. Människan är skapad till Guds avbild. Bilden 
är på grund av syndafallet täckt av smuts.29 Såsom kyrkofadern Atha-
nasios (296–373) uttryckte det så blev Gud människa för att männi-
skan skulle gudomliggöras. Det vill säga för att återupprätta gudslik-
heten. Ikonen är ett tecken på denna återskapade likhet mellan urbild 
och avbild.30 Ikonen är alltså en avbild av en himmelsk urbild; ett 
fönster mot himmelen. Betraktaren ser på ikonen – och ikonen ser på 
betraktaren. Ikonen vittnar om Guds närvaro som genom inkarnation-
en vidarelever genom kyrkan och i henne genom eukaristin. Det hand-
lar om en helhet och harmoni i ikonen och om den gudomliga närhet-
en genom ikonen och i ikonen, liksom om ”materien som Guds kläd-
nad”.31 Johannes Damascenos (676–749) har diskuterat förhållandet 
mellan urbild och avbild i termer av att det finns en grundläggande 
likhet mellan dem – urbilden är själva orsaken, och avbilden är ver-
kan. På så sätt kunde han säga att ”om den avbildade är full av nåd får 
vi del av nåden i mått av vår tro”.32 
Den första ikonen anses, enligt kyrkans tradition, ha målats av evange-
listen Lukas, som i sitt evangelium återger bilden av Kristus och hans 
moder Maria.33 Den ikon som i Krig och fred spelar huvudrollen är 
just en Maria-ikon; Gudsmodern från Smolensk. Hennes väg anses 
enligt traditionen ha gått från Sankt Lukas i Jerusalem – via Konstan-
tinopel – till Kiev år 1046 då Ingegerd från Sigtunas son, Vsevolod 

                                 
28 Gogol, N., Valda avsnitt ur brevväxlingen med mina vänner, citerad i: Bodin, P-A., Världen 
som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. 1994, 108. 
29 Bodin, P-A., Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. 
1994, 14. 
30 Bodin, P-A., Ibidem. 
31 Bodin, P-A., Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. 
1994, 24. 
32 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 109. 
33 Bodin, P-A., Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. 
1994, 15. 
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gifte sig med den bysantinske kejsarens dotter Anna; därifrån vidare 
till Smolensk genom Vladimir Monomachs försorg, från denna tid 
kallas hon Одигитрия: ”Hon som visar vägen.” Därefter färdades 
ikonen till Moskva – och blev slutligen av marskalk Kutuzov återförd 
till Smolensk som en tacksägelse till Gud för segern över Napoleon. 
Ikonen förstördes med största sannolikhet under den tyska ockupat-
ionen av staden Smolensk år 1941. Denna Gudsmodersikon är en av 
den ryska kyrkans viktigaste ikoner, och återfinns i flera kopior och 
vördas tillsammans med Gudsmodern av Kazan och ikonen Vladi-
mirskaja som finns i Tretjakovskaja galleriet i Moskva. 
 
Det är intressant att notera att ikonen och dess teologi i slutet av 1800-
talet kom att återuppstå, efter en tid av problem under patriarken Ni-
kons reformer på 1600-talet och även därefter, när ikonografin påver-
kades av den västliga kyrkliga konsten. Den gamla ryska ikonen re-
presenterar det ryska, vilket just i slutet av 1800-talet stod fram i bjärt 
kontrast mot den västerländska symbolismen i konst och litteratur.34 I 
samband med denna västerländska utveckling skedde i Ryssland en 
återgång till det äktryska ikonmåleriet, sådant det var innan det under 
en period västerniserades. Ikonen, såsom den framställs hos Tolstoj är 
alltså en del av det ryska, i paritet med andra fenomen han framhåller 
som uttryck för det ryska. Detta gör han närmast i exempel på händel-
ser i romanen såsom vargjakten, eller Natasjas dans i farbroderns hus 
eller samlingen i den lilla stugan som gjorts till högkvarter för gene-
ralstaben.35 Laura J. Olson, anser att Tolstoj i just Natasjas person 
visar på det ryska och  kombinerar i hennes gestalt två hjältinnor ”a 
deep connection with the untamed spirit of the antiquarian culture, this 
spirit is domesticated and made safe in the Natasha the reader encoun-
ters at the end of the novel”.36 Natasja blir en symbol för det urryska, 
trots sin grevliga börd och i viss mån franska uppfostran. 

                                 
34 Bodin, P-A., Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. 
1994, 23–24. 
35 Tolstoj, L., Krig och fred.  Band II, 312–332; Band III, 2017, 342. 
36 Olson, J. L., “Russianness, Femininity and Romantic Aesthetics in War and Peace”, 1997, 
523. 
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Ikonen som sådan är viktig genom att inkarnationen enligt kyrkan har 
ägt rum. Det vill säga att när Gud blev människa i Jesus Kristus blev 
han avbildbar, och därför om man förnekar ikonens berättigande så 
förnekar man också själva inkarnationen. Genom ikonen får männi-
skan kunskap om det gudomliga.37 I diskursen och diskussionen om 
ikonernas tillbedjan kunde tillskyndarna hävda att det förelåg en vörd-
nad, på samma sätt som kejsarens porträtt vördades – ingen ansåg att 
porträttet var identiskt med personen, men ändå vördades det, i imma-
nent mening. På samma sätt vördades och vördas ikonen, men i tran-
scendent mening.38 Achmetova beskriver den djupa kontakten mellan 
Tolstojs ”беспредметный” (obeskrivbart) alltså den bild som pekar 
utöver sig själv, och den ortodoxa ikonen. Vidare fortsätter hon, inspi-
rerad av Pavel Florenskij (1882–1937), att betona att ikonen visar ett 
fulländat ansikte genom bilden och att ikonerna är synliga vittnen av 
den osynliga verkligheten. Ikonostasen i den ortodoxa kyrkan är grän-
sen mellan det i världen synliga och det osynliga. Achmetova anser att 
Tolstojs text fyller en kritisk funktion, som en gåva för själens seende, 
som författaren själv definierade om ett avlägsnande av höljet. Också 
Achmetova kommenterar, som vi nedan skall se att även Jesualov gör, 
furst Andrejs död, i sammanhang av ovanstående resonemang. Hon 
skriver att Tolstoj jämför furst Andrejs väg ut ur livet med uppvak-
nandet ur sömnen, som ger honom möjlighet att se bakom den hem-
lighetsfulla slöjan. Ett avlägsnande av slöjan, av höljet mellan liv och 
död, mellan vakenhet och sömn. Tolstoj skriver att furst Andrej kon-
staterar att det är döden, jag dör och jag vaknar. Ja döden – är ett upp-
vaknande. Slöjan är borttagen, höljet är avlägsnat.39 

2.3 En rysk liturgisk särtradition och bildens skönhet 
Det finns en liturgisk fest inom den rysk-ortodoxa kulten som skiljer 
sig från den grekiska kyrkan, och det är festen till Gudsmoderns för-
bön, ”Pokrov”, vilken numera är en slavisk fest, somn inte längre 
finns kvar i den ursprungliga grekiska traditionen från Byzans. Detta 
                                 
37 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 110–111. 
38 Bodin, P-A., Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland. 2016, 112. 
39 Achmetova, G. A.,”Визуальная репрезентация метафизического в прозе Л. Н. Толсто-
го”, i: Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2015. № 2. 2015, 10. 
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är en mycket viktig fest inom den ryska kyrkan, och hit hör de ovan 
nämnda Gudsmoders-ikonernas förbön; Smolenskaja, Vladimirskaja 
och Kazanskaja, för att nämna de mest kända.40 Festen firas till minne 
av en syn som en helig dåre i Kristus hade i Konstantinopel då han såg 
Gudsmodern hölja folket i staden under sin slöja – detta tolkas som ett 
tecken på att hon var folkets och stadens beskyddarinna.41 Det är mot 
denna bakgrund som ikonen på slagfältet i Krig och fred skall ses. 
Dels är hon den som visar vägen, dels är hon den som beskyddar sitt 
folk. I samband med denna tillbedjan sjunges hymner i det här fallet 
tillkomna på 1700-talet, så kallade akathistoshymner. (Akat-
histoshymner har förekommit i kyrkan sedan 500-talet). Nedan citerar 
jag en av sticheron till Gudsmodern från Kazan. En sticheron är en 
liturgisk text som riktar sig till dagens firningsämne: 
 

O allra mest välsignade Gudaföderska, Härskarinna, Gudautvalda Jungfru, 
uppfyllandet av den ljuva profetian, apostlarnas lovsång, martyrernas bekän-
nelse och krans, ärad av Änglarna, mångbesjungen av människornas släkte, 
och Hjälparinna efterlängtad av hela världen! Befria Dina tjänare från den 
kommande domen, från eldens sjö, Du enda välsignade.42 

 
Till hyllningshymnen som är en manifestation av kyrkans tillbedjan, 
hör att ikonen ”skall programmatiskt vara vacker” därför att den ut-
trycker den gudomliga skönheten. Ikonens skönhet hör samman med 
den tanke som nämndes ovan, nämligen med återställandet av männi-
skans gudomliga avbild – i och med Kristi ankomst till jorden.43 Den 
ryske författaren och teologen Sergej Bulgakov (1871–1944) menar 
att detta med skönheten är en ortodoxins ”vision” av den skönhet som 
själen söker uppnå. Det handlar om en transfiguration, en kallelse till 
ett liv bortom gränserna för jordelivet.44 Såsom Bodin sammanfattar 
det: ”Den jordiska skönheten står inte i motsats till den himmelska, 
utan är en ikon av den himmelska skönheten.”45  

                                 
40 Bodin, P-A., Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. 
1994, 35. 
41 Bodin, P-A., Ibidem. 
42 Bodin, P-A., Ibidem.  
43 Bodin, P-A., Historien & evigheten. Essäer om Ryssland. 2005, 41. 
44 Bodin, P-A., Historien & evigheten. Essäer om Ryssland. 2005, 42. 
45 Bodin, P-A., Ibidem. 
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2.4 Ikonen i Krig och fred  
I romanen Krig och fred möter vi exempel på ikonens förekomst i 
olika sammanhang, några av dem kommer jag att redogöra för nedan.46 
I bok I befinner vi oss vid gamle greve Bezuhovs dödsbädd, där Tol-
stoj beskriver den dramatiska scenen på följande sätt 
 

Under ikonerna med sina blänkande metallskrudar stod en stor Voltairestol 
och i denna länstol, bäddad med snövita, släta, tydligen just bytta kuddar låg 
den välbekanta pompösa gestalten… Han låg rakt under ikonerna… Runt 
länstolen stod prästerna i sina ståtliga blänkande skrudar över vilka deras 
långa hår föll i testar. Med brinnande ljus i händerna förrättade de ritualen 
långsamt, som i triumf. Lite bakom dem stod de två yngre furstinnorna och 
höll näsdukar i händerna och framför ögonen och lite framom dem stod deras 
äldsta syster Katja. Med ett ilsket och bestämt uttryck i ansiktet höll hon 
blicken envist riktad mot ikonerna.47  

 
Tolstoj beskriver vidare furst Vasilij Kuragins poserande fromhet 
kring dödsbädden, med korstecken och bugningar, åtbörder som före-
föll vara säkra uttryck för en inre övertygelse: ”Han var nu idel gud-
fruktighet, helt beredd att följa Guds vilja”, skriver Tolstoj med djup 
ironi. Denna scen präglas av den ironi som Medzhibovskaija menar är 
ett typiskt stildrag hos Tolstoj närhelst fromhet eller religion skildras i 
romanen.48 Jag återkommer nedan till hennes perspektiv på detta. Vi-
dare i en annan scen på en annan plats, nämligen på godset Lysye 
Gory möter furstinnan Maria när hon inför brodern furst Andrejs av-
färd till kriget ger honom en ikon i gåva: ”André, jag välsignar dig 
med den här lilla ikonen och lova mig att du alltid bär den på dig… 
Lovar du?”49  En tid därefter möter läsaren Andrej Bolkonskij som 
befinner sig sårad	på	slagfältet i närvaro av Napoleon vilken när han 
ser den sårade fursten yttrar: ”Voilà une belle mort”. Furst Andrej 
reflekterar över att hans hjälte Napoleon nu för honom endast fram-
stod som en ”liten människa som ingenting betydde i jämförelse med 
det som hände inom honom, mellan honom och den vida oändliga 

                                 
46 Tolstoj, L., Krig och fred. Band I-IV, 2017. 
47 Tolstoj, L., Krig och fred. Band I. 2017, 123. 
48 Medzhibovskaya, I., Tolstoy and the religious culture of his time: A biography of a long 
conversion, 1845-1885. 2008, 86, 88. 
49 Tolstoj, L., Krig och fred. Band I, 2017, 157. 
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himlen där molnen sakta seglade”.50 När Napoleon lämnar honom be-
skriver Tolstoj vad som vidare hände på följande sätt: ”Soldaterna 
som bar honom hade tagit ifrån honom [furst Andrej] den lilla silveri-
konen som furstinnan Maria hängt om hans hals. Nu när de såg hur 
vänligt kejsaren behandlade fångarna, skyndade sig soldaterna att ge 
tillbaka helgonbilden. Furst Andrej såg inte vem som trädde den på 
honom igen, men snart låg på hans bröst ovanpå uniformen den lilla 
ikonen i sin silverkedja”.51 Jesaulov vill i samband med denna scen 
föreslå att ikonen i förstone räddar sin bärare från fysisk död, och vid 
ett senare tillfälle från en	andlig död, som furstinnan Maria förutsagt, 
nämligen att furst Andrej skulle få betala för sin kristna tro med sitt 
liv.52 
 
En annan scen som inkluderar ikoner förlägger Tolstoj till ”bonden 
Andrej Savostianovs rymliga storstuga” där överbefälhavaren Kutu-
zov håller sitt högkvarter. Där möter en för Tolstoj förhatlig balttysk, 
de Tolly, som författaren juxtapositionerar med ikonerna: ” På bänken 
satte sig Jermolov, Kajsarov och Toll. Under ikonerna, på hedersplat-
sen [красивый угол] satt Barclay de Tolly med Georgskorset om hal-
sen, sjukligt blek i ansiktet som slutade i en hög panna som omärkligt 
övergick i den kala hjässan.”53 Och slutligen, som ett sista exempel, 
beskriver Tolstoj en scen från slagfältet innan strid, nämligen när ar-
mén innan slaget vid Borodino förbereder sig genom att hålla guds-
tjänst inför slaget och ropet ljuder när processionen med ikonen kom-
mer gående.  

De bär på henne, Gudsmodern! Beskydderskan! Iverskajamadonnan! [Por-
taitissa] Smolenskaja-madonnan! rättade någon. Alla uppbådsmän, både de 
inne i byn och de som arbetade uppe på skansen, hade kastat ifrån sig spadar-
na och sprang nu mot processionen. Efter infanteristerna som rev upp moln 
av damm kom prästerna i sina skrudar och en gammal man i svart munkkåpa, 
följd av kyrkotjänare och kyrkosångare. Sedan kom officerare och soldater 
bärande på en stor silverinfattad ikon med en svartnad madonnabild, Det var 
ikonen som räddats från kyrkan i Smolensk och som sedan fått följa med ar-

                                 
50 Tolstoj, L., Krig och fred. Band I, 2017, 418. 
51 Tolstoj, L., Krig och fred. Band I, 2017, 420. 
52 Jesaulov, I. A., Идея соборности в романе Толстого «Война и мир», i: Категория 
соборности в русской литературе. 2015, 27. 
53 Tolstoj, L., Krig och fred. Band III, 2017, 342. 
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mén. Bakom ikonen, runtomkring och framför den sprang hopar av soldater 
med blottade huvuden och bugade sig och kastade sig ner framför helgonbil-
den. När processionen kommit upp på kullen stannade den. Ikonen bars på 
spända dukar och nu byttes bärarna ut, kyrkotjänarna tände rökelsekaren på 
nytt och gudstjänsten kunde börja.54 

 
Tolstoj beskriver vidare detaljerat hur ikonen ”befann sig mitt i havet 
av officerare, soldater och uppbådade bönder som alla blottat sina hu-
vuden”. Även i detta sammanhang beskriver Tolstoj en person som 
beter sig apart i förhållande till de andra, ”en flintskallig general med 
Georgskorset om halsen stod bakom prästen utan att korsa sig (tydlig-
en var han tysk). Han såg väl på ritualen som en nödvändighet för att 
väcka ryssarnas patriotism och väntande nu tålmodigt på att gudstjäns-
ten skulle ta slut”.55 Först vid gudstjänstens slut gick Kutuzov fram till 
ikonen, föll tungt ner på knä, bugade sig ända till marken… Till sist 
kom han på benen och putade med munnen som ett barn, och kysste 
ikonen… [alla] kysste sedan Gudsmodern från Smolensk.” Det högre 
befälet ”lystrade till” när Kutuzov infann sig, alltmedan, skriver Tol-
stoj, ”soldaterna och de uppbådade soldaterna inte fäste någon vikt vid 
honom utan fortsatte att be”.56 Också Jesaulov tar upp denna passus ur 
romanen i sin text, han ser det som väsentligt att författaren Tolstoj 
tecknar en kyrklig procession i vilken Gudsmodersikonen bärs, först 
ses hon långt borta men når successivt allt högre höjder när hon kom-
mer närmare. Hon förvärvar enligt Jesaulov, huvudrollen i författarens 
berättelse därför att hon redan finns i det ortodoxa medvetandet och 
äger en ontologisk status. Ikonen betecknar Gudsmodern, men mer än 
så, skriver Jesaulov, hon är Gudsmodern ”является ею”.57 
Flera tolkningar är självfallet möjliga. Jag vill dels ansluta mig till 
Jesaulovs slutsats om ikonen som inte endast pekar på den gudomliga 
verkligheten utan själv är en del av den, och dels argumentera för att 
Tolstoj också framställer ikonen som ett tecken på en annan verklig-

                                 
54 Tolstoj, L., Krig och fred. Band III, 2017, 244; Exakt denna scen återger även Jesaulov i 
sin text, men koncentrerar den till Pierres perspektiv på den, se: Jesaulov, I. A., Идея  
соборности в романе Толстого «Война и мир», i: Категория 
соборности в русской литературе. 2015, 19–20. 
55 Tolstoj, L., Krig och fred. Band III, 2017, 244. 
56 Tolstoj, L., Krig och fred. Band III, 2017, 245. 
57 Jesaulov, I. A., Идея соборности в романе Толстого «Война и мир», i: Категория 
соборности в русской литературе. 2015, 20. 
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het, ett fönster mot himmelen som ställer jordiska härskare i perspek-
tiv till gudome. Tolstoj visar genom flera exempel på detta såsom Na-
poleon-Kristus i furst Andrejs fall, eller med ikonerna som represente-
rar den himmelska ”makten” i motsats till balttysken de Tolly som tror 
att han kontrollerar historiens skeende genom sin krigslist och sina 
planer. På slagfältet innan slaget vid Borodino nedfaller hög som låg 
inför Gudsmodersikonen, alltmedan ”tysken” med skepsis betraktar 
ryssarnas sätt att uppnå ett patriotiskt stämningsläge. Jag uppfattar att 
Tolstoj juxtapositonerar denne tysk med överbefälhavaren Kutuzov 
vilken nedfaller på sitt ansikte inför den Gudsmodern. Jesaulov för sin 
del skriver att i romanen är Kutuzov, tillsammans med Platon Kataev 
olika representanter för samma ryska person; ”же русского лица”.58 
Tolstoj markerar mot tyskens nedvärderande sätt att betrakta den 
ryska fromhetsutövningen och tillika accentuerar han tyskens utanför-
skap i förhållande till det ryska och till en makt högre än honom själv. 
Detta är tre exempel på hur Tolstoj visar på ikonen som en del av den 
ryska verkligheten, liksom den fromhetsutövning som omger den; i 
hemmet och på slagfältet i de ovan beskrivna fallen. 

2.5 Perspektiv på kyrka och fromhet i Krig och fred 
Tolstoj undviker ofta själva kyrkorummet i sin roman. Den innehåller	
endast ett fåtal scener där en kyrka ingår. Här möter exempelvis kejsa-
ren Aleksandr I som går in i Uspenskij-katedralen där en gudstjänst 
pågår, men läsaren får inte följa med in. Däremot får läsaren åtfölja 
vid firandet av en gudstjänst i Razumovskijs huskyrka, där vi får följa 
med Natasja och hennes familj in i liturgins skeende, en händelse vil-
ken jag nedan skall diskutera.59 Det är dock nödvändigt att belysa 
några perspektiv på varför Tolstoj hade svårt för kyrkan som sådan. 
Med Bodins resonemang är det möjligt att hävda att två teologiska 
huvudspår finns inom den ryska ortodoxa kyrkan; dels är det en stats-
kyrklig inriktning som härstammar ur det byzantinska symfonibegrep-
pet, där staten sköter det jordiska och kyrkan frälsningen för att ut-

                                 
58 Jesaulov, I. A., Идея соборности в романе Толстого «Война и мир», i: Категория 
соборности в русской литературе. 2015, 22. 
59 Tolstoj, L., Krig och fred. Band I-IV, 2017. Band III, 112–113; 93 ff. 
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trycka det enkelt, dels är det den kontemplativa, ytterst fromma och 
passiva vägen som drar sig undan världen. Dessa båda vägar var ur det 
samhällskritiska perspektiv som började bli dominerande under 1800-
talet problematiska; antingen stod kyrkan på förtryckarnas, läs tsarens, 
sida eller så var hon helt passiv i sitt undandragande från världen. Där-
för, menar Bodin, kunde kyrkan ”aldrig fungera som en modererande 
kraft mellan makten och intelligentian som stred mot varandra och 
kunde inte heller kritisera makten för dess förtryck och illdåd”.60 Tol-
stojs kyrkokritik mot den institutionella kyrkan gällde även den väs-
terländska kyrkan. Enligt Berlin var Tolstoj närmast besatt av ett hat 
mot de romersk-katolska jesuiterna, och deras försök att omvända 
aristokratiska damer till den romersk-katolska tron och kyrkan. Han 
tar också upp ett sådant exempel i Krig och fred, där Hélène Bezuhov 
konverterar till katolicismen med hjälp av jesuiternas ingripande.61 
Hennes målsättning var att komma ur äktenskapet med Pierre på ett 
lämpligt sätt, och Tolstoj beskriver hur den ”välfödda abbén satt bred-
vid henne med de vita händerna sedesamt hopknäppta i knät och hans 
fylliga renrakade haka och välformade mun befann sig tätt intill 
henne”. Vidare att själva idén med Hélènes konversion från jesuiter-
nas sida, var att hon skulle ”skänka pengar till jesuiterna (de hade re-
dan gjort vissa framstötar)”, så framställer Tolstoj den snikenhet och 
falskhet som enligt hans uppfattning präglade jesuiternas handlande.62 
Hélène ”gick ner på knä framför altaret som hon förts fram till. En 
äldre mycket tilltalande fransman lade händerna på hennes huvud 
och… man förklarade att det var nåden, la grâce” som hon hade upp-
levt. Därefter fördes hon till abboten som ”tog emot hennes bikt och 
förlät hennes synder. Följande dag kom man med ett skrin till henne. 
Det innehöll nattvardsbrödet. Det lämnades kvar för att brukas. Några 
dagar senare fick Hélène till sin belåtenhet veta att hon trätt in i den 
sanna katolska kyrkan och att påven snart skulle få veta det och sända 
henne något dokument”.63 Denna passus kommenterar Jesaulov genom 

                                 
60 Bodin, P-A., Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. 
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att belysa hur Tolstoj låter Hélène karakterisera den rysk-ortodoxa 
tron som en ”ложной религии”, det vill säga en falsk religion, vilken 
polariseras mot den nåd, ”la grâce”, hon mottagit av de franska ro-
merska katolikerna. Själva scenen beskriver Tolstoj, enligt Jesaulov, 
som ett förfrämligande ”остранение”, vilket Jesaulov också menar är 
en parallell till Natasjas operabesök, där hon är förfrämligad genom 
klädsel och miljöns kontext, en situation som vidare diskuteras ne-
dan.64 

Trots Tolstojs inställning till den institutionella kyrkan skriver den 
franskfödde amerikanske författaren George Steiner att inte endast 
Dostojevskij utan även Leo Tolstoj ägde en stark teologisk inriktning, 
Tolstojs var dock olik Dostojevskijs. Steiner menar att de båda ”were 
possessed by the idea of God and travelled their lives like roads to 
Damascus. The thought of God, the enigma of His being, had seized 
upon their souls with blinding, constraining force”.65 Vägen till Da-
maskus, som Steiner hänvisar till, handlar om Saulus, den blivande 
aposteln Paulus (4–64), som på väg till Damaskus för att förfölja den 
unga kyrkan kastas till marken av en kraft och förblindas, och en röst 
frågar honom: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?” Denna röst var 
Jesu röst, och Paulus blev genom denna upplevelse omvänd och själv 
en kristen och kyrkans främste missionär.66 Det är möjligt att tolka 
Steiners utsaga som att Tolstoj ständigt befann sig på vägen till Da-
maskus, och därmed inte förvandlades av vad som skedde på vägen, 
på det radikala sätt som beskrivs när det gäller Paulus i Apostlagär-
ningarna, men att han var starkt präglad av tanken på Gud. Dock lik-
ställer Steiner det moraliska med det religiösa hos Tolstoj, vilket jag 
menar är en feltolkning, ity dessa båda sinsemellan konkurrerar hos 
Tolstoj var och en i sin egen art.67	När det gäller Tolstojs teologiska 
position bestämmer Steiner den med hjälp av fyra temata som han 
fann sysselsatte Tolstoj, nämligen: döden, Gudsriket, Kristi person 
samt förhållandet mellan Tolstoj själv och Gud Fadern. Dessa definie-
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rade temata framträder enligt Steiner dock starkare efter att Krig och 
fred skrivits, men fanns självklart med underliggande i författarens 
utveckling. Exempelvis ser vi Krig och fred flera exempel Tolstojs 
brottning med den ständigt närvarande och hotande döden, och dess 
meningslöshet. Mot denna ställde han övertygelsen att Gud är livet 
och att känna Gud är att detsamma som att leva.68 Tolstoj presenterade 
även sin teologiska position från Bergspredikans perspektiv (Bergs-
predikan kallas kapitlen 5–7 i Matteusevangeliet) i vilken han menar 
att om folk bara uppfyllde de bud Jesus ger i denna text, så skulle det 
bli frid på jorden. Det teologiska problemet med ett sådant resone-
mang består emellertid i att när evangeliet görs till lag, så blir det till 
nya betungande plikter; i stället för ett befriande evangelium. Utifrån 
detta synsätt var Tolstojs position dömd att misslyckas. Han ville mot 
bakgrund av Bergspredikan kräva rättvisa på jorden, och ville inte 
räkna med den yttersta domens slutgiltiga rättvisa, denna den yttersta 
domen kom rent kronologiskt för sent i tiden för honom. Med denna 
hans tanke reduceras dock den inkarnerade Kristus till en förebild, 
vilket i sin tur blev problematiskt för honom, ty som Steiner skriver: 
”Nowhere are Tolstoy’s imaginative genius and his philosophic 
speculations more closely intervowen than in his attitude towards the 
person of Christ and the mystery of God.”69 Även filosofen Nikolaj 
Berdjajev (1874–1948) skriver om Tolstoj och Dostjevskij att de sökte 
frälsning, och att just detta var drag som var typiskt för den ryska för-
fattarens väg – att de led med och för världen. Det går menar Ber-
djajev, inte att läsa vare sig Tolstoj eller Dostojevskij utan att ta del av 
tankar om tro och otro samt tillbedjan och avvisandet av ett liv i from-
het, ersatt av tomhet. Dock menar Berdjajev att Tolstoj för sin del, 
hela livet sökte Gud ”as a pagan seeks him”, också författaren Dmitrij 
Merezjkovskij (1866–1941) är inne på samma linje, han skriver att: 
”Tolstoy had the soul of ’a born pagan”.70	Tolstoj blev också till yt-
termera visso vid sin död inte begravd enligt rysk-ortodoxa kyrkans 
ritual. Det kan dock konstateras att några direkta teologiska resone-
mang egentligen inte förs av Tolstoj i Krig och fred; de förekommer 
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som invävda och svårligen urskiljbara ur det ryska livets kult och till-
bedjan såsom dessa skildras. Steiner anser att: ”If we set Resurrection 
to one side, it is clear that religious themes and acts of religious char-
acter occupy a minor place in Tolstoyan fiction. Both War and Peace 
and Anna Karenina are images of the empiric world and chronicles of 
men’s temporal works and days.”71 Detta Steiners påstående måste 
dock ställas i relation till hur han i sin tur definierar ”religious themes, 
vilket han gör genom att hänvisa till Krig och fred och Anna Karenina 
som steg på vägen mot Tolstojs ”sacrificial theology. They establish a 
world image which that theology will seek to interpret”.72 Steiner utgår 
alltså från att Tolstoj först etablerar sin text och därefter interpreterar 
den teologiskt, eller att läsaren gör det. Jag menar att Tolstoj sannolikt 
etablerar texten utifrån sin förståelse och empiriskt belagda erfarenhet 
av ryskt liv, vilken i sin tur är teologiskt präglat sedan Rysslands 
kristnande i slutet av 900-talet och framåt. Isaiah Berlin (1909–1997) 
å sin sida diskuterar Tolstojs verklighetsuppfattning utifrån ett annat 
perspektiv. Han anser att Tolstoj ”perceived reality in its multiplicity, 
as a collection of separate entities round and into which he saw with a 
clarity and penetration scarecely ever equalled, but he believed only in 
one vast, unitary whole”.73 Denna enda helhet var dock inte samman-
satt av en “complex theology or metaphysic” utan handlade om en 
sorts kristen etik och en skapelseteologi kännetecknad av att allt hörde 
samman: ”Whereby everything is interrelated directly.”74 Vidare me-
nar Berlin att Tolstoj uppfattade att allt måste härröra från ett och 
samma metafysiska system, denna tanke var hos honom ”a deeply 
metaphysical belief”. Det skulle dock föra för långt att här redogöra 
till fullo för Tolstojs teologiska åskådning sådan den senare i hans liv 
kom att utvecklas – vid tiden för författandet av romanen Krig och 
fred, var denna åskådning ännu i sin linda, såsom ovan nämnts. 

Andra forskares infallsvinklar på hur Tolstoj ger uttryck för fromhet 
och teologiska eller metafysiska inslag i boken är exempelvis den som 
Medzhibovskaija visar upp, när hon hävdar att alla beskrivningar av 
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fromhet och fromhetsutövning i Krig och fred präglas av en ironisk 
ton hos Tolstoj: “That the narrator’s voice in the novel tends to 
acquire ironic overtones whenever religious piety enters the picture is 
a fact impossible to deny. After one of their many revelatory debates, 
the two main male heroes of the novel, Pierre Bezuhov and Prince 
Andrey Bolkonsky, relieve metaphysical tension by impugning the tall 
tale about the healing power of icons.”75 Medzhibovskaija argumente-
rar vidare för att Tolstoy vid denna tid inte ger uttryck för att ta den 
kristna tron på någon form av allvar, tvärtom menar hon exempelvis 
när det gäller Natasjas fromhetsutövning framför den svartnande 
Gudsmodersikonen, att den främst handlade om ”a form of beastly 
hunger to be the chosen one”.76 Hon ger flera exempel på att det finns 
dolda motiv av självbespeglande eller skenhelig karaktär beskrivna i 
romanen, exempelvis prästernas sätt att agera inför ikonostasen, eller 
de korstecknande gestalterna i sängkammaren hos den döende gamle 
greven Bezuhov.77 Tussing Orwin, å sin sida, menar att för Tolstoj var 
det religiösa eller metafysiska, inte ett uttryck som han använde som 
sådant utan transformerade till etiska utsagor. Hon tecknar Tolstoj 
själv som moralist, och anser att ingen skulle ha velat läsa hans senare 
verk hade han inte skrivit de tidiga verken utan religiös inblandning: 
”His attempt in the later part of his life to combine reason and revelat-
ion in his rational religion seems especially lame today.”78 Hon anser 
vidare att Tolstoj främst i romanen Krig och fred söker ett sätt att för-
binda helheten av allt med individen. Helheten var, enligt henne, av 
moralisk karaktär för Tolstoj, inte metafysisk, samtidigt som hon 
tillerkänner naturen en roll. Det är oklart om hon menar att Tolstoj 
uppfattade naturen som en moralisk kategori, eller, som också kan 
hävdas, utifrån en teologisk.79 
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Ytterligare en forskare som studerat Tolstoj i metafysisk mening är 
Richard F. Gustafson. Han betraktar Tolstojs framställning av karaktä-
rerna i Krig och fred som en rörelse från det fysiska till det andliga. 
Gustafson skriver att Tolstojs strävan var: ”Knowledge of God is the 
goal of life and the salvation of life. This knowledge of God is the true 
consciousness of self and the perfection of our participation in the 
divine life.”80 Gustafson instämmer med Tussing Orwin att Tolstoj var 
moralist, men att han även var metafysiskt inriktad. Han beskriver 
med exemplet Pierre, hur Tolstoj strävar mot fullkomning av perso-
nen, och mot en inre gudomliggörelse, men att denna fullkomning inte 
kan åstadkommas genom försök att göra andra fullkomliga, endast sig 
själv, vilket också är Pierres kamp genom hela romanen. Gudomen, 
menar Gustafson, uppfattar Tolstoj i enlighet med den östliga kyrkans 
lära som ”all energy and movement”, och att Gud vidare är: ”The God 
of Life, physical and spiritual… one of God’s manifestations is light, 
and created light is understood as a physical form or expression of the 
uncreated light.”81 Därför är bilden av den himmel mot vilken furst 
Bolkonskij blickar upp emot där han ligger sårad på slagfältet “a sky 
permeated with light emanating from a central source a literary image 
of this Eastern Christian doctrine of God”.82 Också Andrew D. Kauf-
man, skriver om furst Andrej och om Pierres konstanta sökande efter 
meningen med livet, eller kanske snarare meningen i livet. Kaufman 
menar att Tolstoj just i Pierre har nedlagt ett större djup än i andra 
karaktärer i romanen: ”There is in Pierre a richness, a depth, and a 
mythical largeness… throughout the novel the interrelationship be-
tween Pierre’s personal drama and that of the Russian nation remains 
metaphorical.”83 Vidare pekar Kaufman på hur både furst Andrej och 
Pierre strävar efter det Gustafson kallar “fullkomning” eller “per-
fection”. Och genom denna strävan för författaren Tolstoj sina läsare 
tillbaka till en metafysisk verklighet, denna synpunkt delas enligt 
Kaufman av både Steiner och Sartre. Kaufman själv tolkar det som en 
universell mänsklig erfarenhet i kombination med en ”supra-personal” 
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kraft i tillvaron. Kaufman är i sin tur kritisk både i förhållande till 
Morson såväl som till Berlin för att de inte har förmått att uppfatta 
enheten i Tolstojs berättarteknik genom vilken han pekar på det meta-
fysiska. En enhet mellan två nivåer som handlar om att livet levs av 
människan och äger rum förutan människan, denna aspekt menar han 
att de inte lyckats uppfatta, eller belysa i Tolstojs författarskap.84 Även 
Jesaulov ser Pierres utveckling som en rörelse från ateist till frimurare 
och vidare till en person som tror ”på den levande Guden”. Han räknar 
Pierres utveckling i dessa tre etapper i Pierres andliga sökande, och 
belyser och att Tolstoj låter Pierre se att Gud är överallt, efter att han 
fåfängt sökt honom, men på fel sätt.85 Jesaulov menar dock, som in-
ledningsvis nämndes, att perspektivet av fromhet och ortodox tro är 
underliggande genom huvuddelen av romanen, och inte endast kon-
centrerat till vissa händelser eller personer: ”… православный 
подтекст, что и в основой части романа”.86  
 
Det framgår alltså tydligt att olika forskare ger relativt olika bilder av 
sin förståelse av Tolstojs metafysiska eller teologiska uttryck i roma-
nen Krig och fred. Det är dock oomtvistat att kyrka och fromhetsutöv-
ning ingår i boken som relevanta inslag i berättelsen, frågan gäller 
alltså närmast hur dessa skall tolkas. Det är möjligt att tolka dem som 
uttryck för den tidens liv – utan att vara något mer, eller att i dessa 
skildringar se ett uttryck för en moralisk hållning från Tolstojs sida, 
eller som en teologisk, eller metafysisk. Jag vill ansluta mig till Ri-
chard Gustafsons interpretation av Tolstoj som en östkyrkligt präglad 
författare, och med markeringen att vid tiden för författandet av Krig 
och fred, var Tolstojs egen fromhet, såsom också flera forskare påta-
lar, ännu i sin linda. Det är därför en möjlig tolkning att Tolstoj vid 
tiden för författandet av boken, vid 1860-talets mitt, helt enkelt skrev 
som den ryss och ryskortodox han var. Dock framgår det av hans be-
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skrivningar i boken att han spjärnade emot den institutionella ortodoxa 
kyrkans tolkningsföreträde och skulle komma att senare frångå detta; 
till förmån för den egna teologin vilken han många år senare utfor-
made. 
 

2.6 Lysye Gory som en möjlig klostergemenskap 
Trots sitt motstånd mot kyrka och reglerad religion kan Tolstoj teckna 
vad som närmast kan likna en klostergemenskap på godset Lysye 
Gory. Där pågår under gamle fursten Nikolaj Bolkonskijs ledning en 
regim närmast enligt klosterkonceptet” Ora et labora”, Bed och arbeta 
som är Benedikts klosterregel. I den första boken introduceras vi till 
furstens regim. Det finns enligt honom endast två ”orsaker till mänsk-
lighetens laster”, dessa voro dels sysslolösheten, dels vidskepelsen – 
läs dottern Marias kristna tro. Det fanns också två dygder, nämligen 
arbetsamhet och förnuft.87 Maria undervisades i hemmet av fadern, 
och hade utöver detta sysslor i syfte att ständigt vara upptagen. Också 
fursten själv fungerade enligt samma schema; han var ”oavbrutet upp-
tagen än med att skriva sina memoarer, än med komplicerade matema-
tiska uträkningar, än med att svarva snusdosor, än med trädgårdsar-
bete eller övervakning av de byggen som ständigt var på gång på god-
set. Eftersom villkoret för att något skulle bli gjort var att ordning 
härskade, så hade ordningen i hans liv förts till det yttersta”.88 Gårdens 
schema var därför minutiöst utarbetat; det var exakta tidpunkter för 
måltider såväl som för sovtider. Det föreligger emellertid den skillna-
den från ett ordinarie kloster att gemenskapen omdefinierats från en-
samhet i sällskap såsom i klostret, till en verklig gemenskap, mellan 
syskon, makar, familjer och generationer – med andligheten bevarad. 
Denna utveckling hade Tolstoj förebådat i bok II i scenen på Lysye 
Gory då Maria, furst Andrej och babyn Nikolenka framställs där de 
befinner sig bakom sängförhänget ”полог”, inneslutna i en egen värld 
i likhet med den heliga familjen i Betlehem. Maria är då jungfru och 
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moder på samma gång.89  Laura J. Olson anser att Tolstoj gör furstin-
nan/ grevinnan Maria till ett helgon och att hon därmed hör till de pas-
siva kvinnorna i romanen.90 Till detta anknyter också Anna Berman 
som pekar på Marias relation till sin broder Andrej som ett syskon-
skap vilket ”take the form of an asexual marriage”.91 Ett helgon och en 
kvinna i klausur är just asexuell, och Berman exemplifierar med sce-
nen bakom sängförhänget, och drar slutsatsen att Tolstojs avsikt var 
att ”create a scene of asexual procreation”. Vidare vill Berman tolka 
situationen som ”an innocent, desexualized outlet for forbidden in-
cestous yearnings”, en tolkning mot vilken jag vill ställa bilden från 
kyrkans tradition av ”Den heliga familjen”.92 Det är också i 
familjegemenskapen Maria slutligen återfinns; it is ”Tolstoy’s way for 
women to be united into a larger whole, that of the family, and there-
fore the female version of universal brotherhood for which Tolstoy’s 
male characters strive”.93 Broderskap och systerskap är just klostrets 
grundläggande kommunitetsstruktur. Detta accentueras i romanen av 
furstinnan Marias ”gudsbarn” en grupp människor som sökte sig till 
henne för andlig vägledning och som ägde tillhörighet till gemenskap-
en på gården enligt furstinnan, men som enligt hennes broder furst 
Andrej, var inkräktare.94 Jennifer Wilson påpekar i sin artikel att bland 
dessa gudsbarn, vilka var kvinnor, det vill säga någon sorts medsystrar 
till furstinnan Maria, fanns en kvinna som utmärkte sig genom att hon 
klädde ut sig till man. Hon talade ryska med maskulina ändelser och 
förställde sin röst, hon kallade sig; Ivanusjka. I en scen i boken tar 
furst Andrej tillfället i akt och driver, inför Pierre, med Marias ”inti-
mité med den unge mannen”, vilket han gör för att rädda hennes anse-
ende i förhållande till Pierre: ”He explains that he had to make sure 

                                 
89 Tolstoj, L., Krig och fred, del II. 2017, 124. 
90 Olson, L. J., Russianness, Femininity, and Romantic Aesthetics in War and Peace, i: The 
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91 Berman, A., “The Sibling Bond: A Model for Romance and Motherhood in War and 
Peace”, i: Tolstoy Studies Journal. Vol XVIII: 2006, 4. 
92 Berman, A., “The Sibling Bond: A Model for Romance and Motherhood in War and 
Peace”, i: Tolstoy Studies Journal. Vol XVIII: 2006, 5. 
93 Berman, A., “The Sibling Bond: A Model for Romance and Motherhood in War and 
Peace”, i: Tolstoy Studies Journal. Vol XVIII: 2006, 8. 
94 Tolstoj, L., Krig och fred, del. II. 2017, 143 ff. 
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Pierre did not think she was alone with a man as that would be 
inappropriate.”95 

2.7 Perspektiv på Tolstojs ecklesiologi 
Tolstojs ecklesiologiska ståndpunkter i Krig och fred är alltså närmast 
negativa med några positiva inslag, såsom Tolstoj framställer sin text. 
Den ortodoxa kyrkan är enligt hans synsätt inte en kyrka för folket, 
utan närmast mot folket, antingen aktivt genom sin förbindelse med 
makten, eller passivt genom sitt kontemplativa undandragande. Vidare 
låter han i Krig och fred jesuiterna representera den västliga kyrkan, 
med dess teologiska hyckleri och metoder för att kringgå sina egna 
dogmer, såsom exempelvis i frågan om äktenskapets sakramentalitet. 
Han diskuterar även i någon mån frågan om vilken kyrka som är den 
”sanna” kyrkan: ”Några dagar senare fick Hélène till sin belåtenhet 
veta att hon trätt in i den sanna katolska kyrkan, och att påven snart 
skulle sända henne något dokument.” Och Tolstoj låter även Hélène 
själv säga att hon ”inträtt i den sanna tron” och att hon därmed inte 
kunde vara ”bunden av det som den falska religionen pålade mig”.96 
Så, kan Tolstoj i en och samma mening, rikta kritik mot båda de aktu-
ella kyrkorna, i termer av deras anspråk på att vara sanna, när han i 
själva verket uppfattar dem båda som falska, fast på olika sätt och på 
olika grunder. De positiva ecklesiologiska perspektiven träder dock 
också fram i någon mån, främst i förhållande till Natasja och hennes 
fadäs i samband med den tänkta rymningen med Anatol Kuragin, då 
hon är på besök hos familjens goda vän Maria Dmitrjevna i Moskva. 
Maria Dmitrjevna är en person som går i kyrkan. Hon går till 
”Iverskaja-kapellet” till vilket hon tar med Natasja och Sonja, och 
även till sin församlingskyrka helgad till ”Gudsmoderns insomnande”. 
Hon yttrar sig positivt om kyrkan och säger: ”Jag tycker inte om de 
nya kyrkorna… Gud är densamme överallt. Vi har en utmärkt präst, 
han håller en bra gudstjänst och tjänar med den äran, och diakonen är 
också bra. Inte blir det heligare om en hel kör står och konserterar! 
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Det är bara nymodigheter!”97 Den unga Natasja är den av kvinnorna i 
romanen som särskilt får uttrycka det ryska. Hon kan både jaga och 
dansa som nämnts ovan, och hon uppvisar sidor för de andra som hon 
kanske inte själv anade – nedärvda ryska egenskaper, en sorts stam-
tavla parallell till gamle furst Bolkonskijs stamtavla med arv från Ru-
rik.98 Dessa karaktärsdrag hos Natasja är inte helt comme il faut för en 
ung grevinna inom den moskovitiska societeten. Tolstoj går alltså i 
hennes gestalt utöver de förväntningar som läsaren kan ha på en sådan 
flicka, och låter något oväntat träda fram i henne. Detta naturgivna 
ryska förstärks av kontrasten med scenen från operan i vilken fadäsen 
med Anatol börjar. På operan är Natasja närmast avklädd och liknar 
grevinnan Hélène Bezuhov snarare än en rysk enkel och lantlig flicka. 
Hon deltar där i något oryskt, (hon är förfrämligad) nämligen en ope-
raföreställning, vid vilken hon även är oryskt klädd; och råkar därmed 
i klorna på den lömske Anatol.99 Hennes botgöring för katastrofen med 
den misslyckade rymningen med Anatol, äger senare i romanen rum i 
kyrkans hägn. 

 

På söndagen for Rostovs som vanligt till mässan i Razumovskijs huskyrka… 
[där] var hela Moskvasocieteten samlad… Natasja följde med sin mor som 
gick efter den livréklädda betjänten som banade väg för henne genom folk-
hopen och plötsligt hörde hon en ung man säga ganska högt: ’Där går 
Rostova, just densamma…” 

När de kommer in i kyrkan, Natasja som den officiellt fördömda, möter hon 
prästen som var ”en gammal försynt man som förrättade gudstjänsten milt 
och högtidligt, vilket skänkte lugn åt de bedjande. Kejsarporten i ikonostasen 
stängdes, långsamt drogs förhänget för. Någonstans ur det hemliga rummet 
där innanför hördes prästens tysta mässande. Natasja kände hur bröstet fyll-
des av tårar, och hur det var, greps hon av ängslan, men det var en glad ängs-
lan… När bönen var läst korsade diakonen gördeln han bar runt livet och ut-
talade orden: 
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- Låtom oss överlämna oss själva och våra liv i Herrens Jesu-Kristi händer. ’I 
Herrens händer’, upprepade Natasja tyst. ’Herre jag överlämnar mig åt din 
vilja’, fortsatte hon i sitt inre. ’Jag vill ingenting, jag önskar ingenting, lär 
mig vad jag skall göra, vad jag ska vilja! Ta mig till Dig, Herre, ta mig till 
Dig!’ Natasja sade detta nästan otåligt, hon korsade sig inte utan lät sina 
magra armar hänga rakt ner, som om hon väntat att någon osynlig kraft 
plötsligt skulle lyfta henne och befria henne från henne själv, från alla sor-
ger, önskningar, anklagelser, förhoppningar och synder. Plötsligt hände nå-
got som inte hörde till gudstjänstordningen – den kunde Natasja mycket 
väl.100 

 

Tolstoj knyter alltså samman det ryska och det ortodoxa hos Natasja 
som kan gudstjänstordningen mycket väl, och som i den egna ryska 
kyrkan finner rättfärdigheten och att ”sinnet stärks av tron och hoppet 
och besjälas av kärleken… Hon föreställde sig att med from bävan hur 
människorna skulle straffas för sina synder, hur hon också skulle straf-
fas, och hon bad Gud att han skulle förlåta alla människor, förlåta 
henne och skänka alla, också henne, Natasja, ett lugnt och lyckligt liv. 
Hon tyckte att Gud hörde hennes bön”.101 Att hennes bön blev hörd 
visar vidare Tolstoj i sin fortsatta skildring av Natasja. Jesaulov anser 
att ett signifikant motiv i Krig och fred är just bönen, молитва. Han 
beskriver dels den enskilda bönen, dels den enskildas deltagande i 
kyrkans bön. 

Тогда как в соборной молитве, в которой участвует Наташа Ростова, 
происходит как раз то сопряжение небесного и земного, то соборное 
единение в единой молитве, которое так характерно для православного 
богослужения, во многом определяющего и строй православной мен-
тальности.102  

 

Denna enhet mellan himmel jord som bönen uttrycker, är enligt 
Jesaulov samtidigt ett uttryck för den ortodoxa kyrkans tro och han ser 
att Tolstoj ansluter sig till den. Han fortsätter att bönen skapar en ny 
kvalitet i de bedjande, och upplyser dem med ett själens ljus som har 
sitt osynliga ursprung i försoningen, vilket han exemplifierar med sce-
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nen i Razumovskijs huskyrka, som ovan skildrats. Här återfinns alltså 
en positivt beskriven gudstjänst firad av Natasja som Tolstoj beskriver 
med hjälp av ett inifrån perspektiv, i vilket det är möjligt att se att Tol-
stoj inte var uteslutande negativ till den rysk-ortodoxa kyrkan, utan 
kunde se den såsom en del av den ryska identiteten. Det kan här kort 
nämnas att i sin sista roman ”Uppståndelse” från 1899, skildrar Tol-
stoj utförligt två gudstjänster, där han använder sig av samma teknik 
som han tidigare använt just när det gäller Natasjas operabesök i Krig 
och fred. Han skildrar den jublande påsknattsgudstjänsten ur gestalten 
Nechljudovs perspektiv; med spelad naivitet beskriver han det yttre 
skeendet i gudstjänsten; som han, författaren, egentligen själv kände 
väl.103 Denna gudstjänst skulle sedan komma att för Nechljudov vara 
ett av hans ”ljusaste och	starkaste minnen”.104 Denna hans upplevelse 
av ljuset och ikonerna kommenterar Achmetova i sin artikel ”Икона и 
картина в романе «Воскресенье» и поздних повестях Л. Н. Тол-
стого” på följande sätt. 

В опосании праздничного храма особенно впечатляют золотой иконо-
стас и сияющее свечами паникадило – центральная люстра, светильник 
со множеством свечей или лампад. По церковному уставу во время вос-
кресеных и праздничных богослужений возжигались все светильники, в 
том числе и паникадила, создавая образ Божьего света, который воссия-
ет верующим в горнем мире.105 

Hon hänvisar alltså i sin tolkning till det i kyrkan mottagna Guds ljus, 
som ges vidare i världen genom att de troende lyser upp den med detta 
ljus. Detta i sin tur är en hänvisning till ett Jesusord i Bergspredikan i 
vilket Jesus säger: ”Ni är världens ljus… ert ljus skall lysa för männi-
skorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himme-
len.”106 Vidare diskuterar Achmetova att de mångfaldiga ljusen i temp-
let symboliserar mötet med människor som är heliga genom nåd och 
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av sin kärlek till Gud, det vill säga de människor som möter i ikoner-
nas bild. De är bärare av Guds ljus.107 

 För Natasjas del, sker också ytterligare en sorts botakt, denna gång 
vid furst Andrejs säng, där han ligger dödligt sårad. Den inleds med 
att hon reser sig ur sin bädd för att smyga ut och se fursten; hon börjar 
med att göra korstecknet och går därefter in i stugan där furst Bol-
konskij ligger: ”På bänken under ikonerna låg någon annan… Natasja 
rörde sig försiktigt närmare honom, alltjämt knäböjande och tog blygt 
hans hand, böjde sig över den och lät sina läppar kyssa den på nytt och 
på nytt. Prostite! viskade hon, lyfte huvudet och såg på honom. Förlåt 
mig! – Jag älskar er… sade furst Andrej.– Prostite…”108 Som inled-
ning till denna förlåtelsescen har Tolstoj låtit furst Andrej kontemplera 
livets mening och relationen till Gud. Fursten tänker att det handlar 
om att: ”Älska sina närmaste, älska sina fiender. Älska allt – älska 
Gud som finns i allt. Älska en nära människa kan man med mänsklig 
kärlek, men för att älska sin fiende behövs Guds kärlek… Guds kärlek 
är oföränderlig. Inget, inte ens döden, kan förstöra den. Den är själens 
sanna väsen.”109 I dessa beskrivningar stämmer Richard Gustafsons 
slutsatser väl in – om strävan efter fullkomning, om Gud som allt om-
fattande, med det oskapade ljuset över himmelen som ett tecken på 
Guds aktiva närvaro. Med dessa Gustafsons tolkningar och perspektiv 
framstår Tolstoj som teologiskt analog med den ryskortodoxa kyrkans 
lära och fromhetsutövning. 

3. Konklusioner 
Inledningsvis formulerades en frågeställning om vilka teologiska 
aspekter författaren Leo Tolstoj anlägger i romanen Krig och fred, 
vidare formulerades också frågan om vilken roll ikonen spelar i 
boken, samt vilken ecklesiologi som framträder hos författaren själv. 
Det står klart att ett skapelseteologiskt perspektiv ligger i grunden, 
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med den ortodoxa tanken att skapelsen återspeglar Gud och gudsriket 
och att världen fungerar som ikon av detta gudsrike, exempelvis ut-
tryckt genom synen av himmelen med dess ljus i scenen med den så-
rade furst Andrej. Såsom Bodin formulerar det: ”Den jordiska skön-
heten står inte i motsats till den himmelska, utan är en ikon av den 
himmelska skönheten.”110 Detta kommer också furst Andrej fram till 
på sin dödsbädd, och Tolstoj låter honom uttrycka att allt och alla hör 
samman i den helhet som flera forskare identifierat hos Tolstoj. Här 
uttrycks det konkret som ”att älska Gud som finns i allt”.111 Jag uppfat-
tar att det framställs utan ironi, och inte som en moralisk utsaga utan 
som en teologisk. Även Jesaulov håller denna linje, och argumenterar 
för att trots att furst Andrej dör, så har han erhållit ett nytt liv, ett liv i 
Kristus, vilket läkaren inte observerar, eftersom han endast ägnar sig 
åt kroppen.112 Jesaulov hävdar att trots att forskarna inte ”gillar” ett 
sådant slut avslutas furst Andrejs liv med en död, och med ett nytt liv i 
Kristus. Jesaulov skriver 

Состоявшееся затем возращение из мертых является одновре-
менно и таким этапом пути героя, который имеет вполне опре-
деленный духовный вектор, завершающийся христианским фи-
налом его жизнь, как бы не раздражал этот финал иных иссле-
доватлей, имеющих внеположные этому вектору аксиологиче-
ски установки.113  

 
Vidare finns också en tanke på personen Kristus, representerad genom 
ikonen som i boken beskyddar furst Andrej, samme Andrej som dör 
som en övertygad kristen människa vilken har sett att allt hänger 
samman i Gud och att det inte är möjligt att älska sina fiender utan 
Gud, det vill säga utan Kristus – som är Gud inkarnerad. Det framstår 
som att Tolstoj vill visa på en rysk fromhet av folklig karaktär, exem-
pelvis genom att hög som låg kysser ikonen innan strid; inför Guds-
modern är alla lika – och hon betraktas i sin tur av kyrkan som alla 
kristnas beskyddarinna. I sammanhanget av gudstjänsten innan slaget 
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vid Borodino visar Tolstoj också på den ortodoxa fromhetsutövningen 
inför ikonen som ett centralt ryskt drag, även om han framställer det 
från ”tyskens” ironiska perspektiv. Författaren ger också exempel på 
hur olika gestalter i boken, som jag ovan har visat, får en sorts Guds 
ledning genom olika omständigheter i deras liv som leder dem till en 
mening. Detta blir tydligt när det gäller Pierre och Natasja liksom 
furstinnan Maria förutom den ovan nämnde furst Andrej. De ro-
mangestalter vars liv slutar i olycka är de som levt på ett ondskefullt 
sätt, vilket är ett moraliskt perspektiv som Tolstoj anlägger på exem-
pelvis syskonen Hélène Bezuhov och Anatol Kuragin, som båda går 
en tidig och plågsam död till mötes.114 
 
När det gäller Tolstojs ecklesiologi framträder en skepsis mot kyrkan i 
mening av kyrkan som institution, det gäller både den rysk-ortodoxa 
som den romersk-katolska kyrkan. Det är mot institutionen som Tol-
stoj både kan polemisera, men även uttrycka sig uppskattande när nå-
gon enskild klerk framstår som äkta i sin predikan och i sitt mässande, 
såsom han skildrar prästen som Maria Dmitrjevna går till, liksom den 
mässande prästen i Razumovskijs huskyrka. Dock låter han inte in-
stitutionen kyrka spela en avgörande roll, utan tvärtom en underord-
nad sådan, till förmån för ikonens vördnad, och de inre andliga pro-
cesserna hos de litterära gestalterna. Gudsmodersikonen som Odi-
gitrija; ”Hon som visar vägen”, och balttysken de Tolly som sätter sig 
”under ikonerna, på hedersplatsen”, en plats som inte tillkommer ho-
nom som västerlänning; är scener som pekar på Tolstojs erkännande 
av den rysk-ortodoxa kyrkans fromhet. Tolstoj polariserar och pekar 
på det heliga genom att lyfta fram det skenheliga, som i exemplet de 
Tolly som han juxtapositionerar med ikonerna,115 och vidare den ”väl-
födda abbén” jesuiten som enligt Tolstoj har sitt fokus i snikenhet och 
falskhet; det heligas motsats.116 När Kutuzov böjer knä, ända ner till 
marken inför Gudsmodersikonen, den åtbörd som kallas att prostrera, 
det vill säga att falla ned på sitt ansikte, visar han att han helt under-
kastar sig Gudsmodern, vilket är ett mycket starkt uttryck för en djup 
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fromhet uttryckt genom tillbedjan av ikonen.117 Såsom kyrkofadern 
Athanasios uttryckte det så blev Gud människa för att människan 
skulle gudomliggöras. Det vill säga för att återupprätta gudslikheten 
och ikonen är ett tecken på denna återskapade likhet mellan urbild och 
avbild.118  
 
Tolstoj visar i romanens historiska beskrivningar på en oberäknelig, 
rysk uppfattning av att försynen medverkar på ett för människan 
ogripbart sätt som övergår västerländsk rationalitet och beräkning.119 
Detta är, enligt Bodin, en av ”komponenterna i föreställningen om 
Ryssland som något annorlunda än resten av Europa… vi känner till 
denna föreställning till exempel i begrepp som ’det eviga Ryssland’ att 
historien egentligen var ett intrång från Västeuropa, en grumling av 
den ryska verkligheten som inte bekymrade sig om tiden utan om 
evigheten”.120 Ikonen, är just en representation av det eviga, av evig-
heten. Det finns också författare som Medzhibovskaya som tolkar 
scenen med Natasja inför Gudsmodersikonen såsom ett självbespeg-
lande, hon uppfattar att Natasja endast använder sig av ikonen för att 
bekräfta sig själv. Jag vill med mitt forskningsresultat själv ansluta 
mig till de ryska författare som här inkluderats vilka studerat den or-
todoxa undertexten i Tolstojs arbeten, och hans sätt att använda sig av 
ikonen och ortodox tillbedjan inför den. Dock är det min förhoppning 
att det även inom den västerländska forskningsfronten tillförs nya per-
spektiv på hur Tolstoj i romanen lyfter fram ikonen som bärare av det 
eviga, som representant för det ryska och för det rysk-ortodoxa, iko-
nen som beskyddare av enskilda och av Ryssland, och som ett uttryck 
för en Gudsavbildlighet och därmed för den aktive Guden, främst ge-
nom inkarnationens faktum. Dessa slutsatser säger i sin tur något om 
Tolstojs sätt att använda ikonen i sin roman, och visar därmed möjlig-
en, på något av författarens eget förhållningssätt till ikonen och from-
hetsutövningen knuten till den. Ett förhållningssätt som i grunden kan 

                                 
117 Bodin, P-A., Världen som ikon. Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen. 
1994, 14. 
118 Bodin, P-A., Ibidem. 
119 Morson, S. G., Hidden in Plain View. Narrative and Creativity Potentials in ‘War and 
Peace’. 1948, 249. 
120 Bodin, P-A., Historien & evigheten. Essäer om Ryssland. 2005, 105. 



38 
 

tolkas som traditionell rysk-ortodox fromhet i kombination med en 
skepsis i förhållande till den institutionella kyrkan, en skepsis vilken 
dock inte kastar sin skugga över ikonen och dess betydelse för dem 
som vördar den. 
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