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Sammandrag 

 

Titel: Doktor Zjivago – kirurg och författare. Ett exempel på hur läkare skildras i rysk 

skönlitteratur.  

 

Denna uppsats baseras på en närläsning av Boris Pasternaks roman Doktor Zjivago. Den 

inleds med en överblick över läkare i rysk litteratur där ett antal exempel redovisas. Värdet av 

litteraturläsning och eget skrivande för både läkarstudenter och yrkesaktiva läkare lyfts fram. 

Studien är fokuserad på huvudpersonen Jurij Živagos två yrken, som läkare och som 

författare. Korta representativa textavsnitt har samlats, dels citat som beskriver Živagos 

agerande och tänkande som läkare, dels sådana som handlar om honom som författare och 

humanistisk tänkare. En analys av de båda grupperna av textcitat visar att Živago i sitt 

agerande som doktor ter sig som en påfallande modern läkare som uppmärksammar flera av 

yrkets aspekter, inte bara de rent medicinska. Dessa avsnitt präglas av extern fokalisering med 

en iögonenfallande avsaknad av Živagos personliga tankar. När texten skildrar Živago som 

författare kommer vi honom närmre; dessa avsnitt har en tydlig intern fokalisering. Denna 

skillnad är ett huvudfynd i studien och dess implikationer diskuteras. 

 

 

Резюме 

 

Название: Доктор Живаго – хирург и писатель. Пример описания врачей в русской 

литературе. 

 

Данная дипломная работа построена на чтении романа Бориса Пастернака Доктор 

Живаго. Работа начинается с краткого обзора врачей в русской литературе. Место 

художественной литературы и письменной практики в медицинском образовании, а 

также в деятельности практикующих врачей подчёркивается особо. 

Исследование сосредоточено на двух профессиональных ролях автора: Живаго 

хирурга и Живаго писателя. В работе собраны короткие, показательные отрывки из 

текста, свидетельствующие о Живаго как враче с одной стороны, и о Живаго как 

писателе и гуманистическом мыслителе, с другой. Отрывки о Живаго как враче 

отличаются внешней вокализацией, с очевидным отсутствием частных мыслей Живаго. 
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И напротив, пассажи, описывающие Живаго-писателя, характеризуются внутренней 

вокализацией, и автор становится ближе читателю. Этот контраст между внешней и 

внутренней вокализацией и является основным выводом представленной работы, в 

которой обсуждается эффект этого авторского приема.       

 

 

Abstract 

 

Title: Doctor Živago – surgeon and writer. A case study of the literary depiction of medical 

doctors in Russian literature.  

 

This degree thesis presents a close reading of the novel Doctor Zhivago (1957) by Russian 

author Boris Pasternak. It opens with an overview of fictional physicians in Russian literature, 

including a few examples. The benefit both for medical students and practicing doctors of 

reading novels is discussed in light of research in the medical humanities 

The study analyzes the depiction of the protagonist Jurij Živago and his two professions as 

doctor and literary writer. Selected representative excerpts are examined with a focus of 

Živago’s acting and thinking as a doctor, on the one hand, and of him as writer and humanist 

thinker, on the other. The analysis of the two groups of text excerpts shows that as a doctor, 

his way of acting, which I discuss in relation to contemporary medical ethical norms, is that of 

a modern physician who pays attention to several aspects of this profession, not merely to the 

strictly biomedical one. However, these quotes are characterized by external focalization with 

a conspicuous absence of Živago’s personal thoughts. On the other hand, the text quotes 

emanating from his thinking as a writer bring the reader closer to his inner life; these quotes 

thus have an internal focalization. This difference constitutes the main finding of the study. 
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1. Inledning 

 

 

1.1 Läkare i rysk litteratur 

 

”Vad ska herrn ha grodorna till?” frågade en av pojkarna honom… 

”Jag ska dissekera grodan och se vad som försiggår därinne i den; och eftersom du och 

jag också är som grodor…kommer jag också att få veta vad som försiggår inne i oss” 

”Och vad ska du med det till?”     

” För att inte begå misstag om du skulle bli sjuk och jag skulle behöva behandla dig.”   

 

Det förekommer många läkare i rysk litteratur. Citatet ovan handlar om Jevgenij Bazarov, en 

av huvudpersonerna i Ivan Turgenjevs roman Fäder och söner. Han studerar naturvetenskap i 

Petersburg och tänker sig bli läkare. Hans identitet är redan knuten till en läkares 

professionella roll och han ser kopplingen till den objektiva naturvetenskapen som central i 

läkaryrket. Bazarovs far är också läkare. Hans drivkrafter handlar mer om att hjälpa 

människor i den lilla byn där han bor med sin hustru. Romanens peripeti är förknippad med 

Bazarovs yrke som läkare: under en tyfusepidemi bistår han sin far genom att utföra en 

obduktion på en man som dött i sjukdomen, råkar skära sig med obduktionskniven och dör i 

tyfus.  

Anton Tjechov tillhör en grupp ryska författare som inte bara skrev om doktorer utan som 

även själva hade utbildat sig till läkare. Flera av läkarna i Tjechovs pjäser utövar inte sitt yrke 

i någon hög grad, i alla fall inte inom ramen för pjäsernas handling. De är ibland 

desillusionerade personer som står vid sidan om livets ström och kommenterar tillvaron. Ett 

exempel finner vi i Tre systrar: regementsläkaren Ivan Čebutykin, en doktor som tappat bort 

det mesta av sitt medicinska kunnande. En annan sorts doktor finns i Onkel Vanja: Michail 

Astrov, en filosofiskt lagd, fortfarande yrkesaktiv läkare med moderna idéer, som 

kommenterar de sysslolösa personerna på godset där onkel Vanja bor.  

En annan av de stora ryska författarna, Michail Bulgakov, var också läkare.1 Efter att ha 

studerat medicin vid Kievs universitet tjänstgjorde han som läkare vid en liten sjukstuga i 

södra Ryssland. Han var den enda läkaren där och arbetade tillsammans med två barnmorskor 

och en feltsjer (ungefär sjuksköterska). Bulgakov har skrivit om sina upplevelser i 

novellsamlingen En ung läkares anteckningar (Bulgakov M. 1984). Flera av berättelserna 

innehåller levande beskrivningar av hur det är att ställas inför kritiskt sjuka patienter och inte 

 
1 Mihail Bulgakov har varit en trogen följeslagare under mina år som narkosläkare. Ingen har som han kunnat 

beskriva läkaryrket inifrån, hur det känns att arbeta som ung och oerfaren läkare med akut dåliga patienter. 
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ha någon äldre kollega att kalla på. Huvudpersonen lyckas omvandla sin stress till aktivt 

handlande, han motstår frestelsen att ge upp och springer i stället upp till sitt rum och slår upp 

någon av sina läroböcker från studietiden i Kiev, läser ett par minuter och springer tillbaka till 

akutmottagningen eller operationssalen. Och han tar till vara den hjälp han får från 

barnmorskorna och sjuksköterskorna, erfarna personer med en myckenhet intuitiv kunskap.  

Två av Rysslands nobelpristagare i litteratur, Alexander Solženitsyn och Boris Pasternak, 

har skrivit romaner där läkare spelare en viktig roll. I Solženitsyns Cancerkliniken, som 

utspelar sig på ett sjukhus i Uzbekistan, finns flera porträtt av läkare. En av dem är Ljudmila 

Dontsova, djupt engagerad i klinikens patienter men också nyfiket intresserad av sitt arbete. 

En annan är Dormidont Orišenko, pensionerad läkare som Ljudmila vänder sig till när hon 

själv blir sjuk och misstänker att hon har cancer. Beskrivningen av mötet mellan den erfarne 

Dormidont och den ångestplågade Dontsova visar hur ett möte mellan läkare och patient kan 

vara när det är som bäst.  

 

1.2 Doktor Zjivago, ämnet för denna uppsats 

Jag har som ämne för denna uppsats valt Boris Pasternaks roman Doktor Zjivago, som kom ut 

19572. Genom en närläsning av romanen analyserar jag skildringen av huvudpersonen, Jurij 

Andrejevič Živago, med fokus på hur hans två yrken – som praktiskt arbetande kirurg och 

som författare – gestaltas. Redan tidigt i boken blir vi bekanta med dessa två sidor hos 

Živago. Han har ett stort intresse för humaniora, men har svårt att acceptera att det intresset 

skulle kunna ligga som grund för ett arbete. Detta sätt att tänka har även uttryckts av filosofen 

Ludwig Wittgenstein, som inte rekommenderade sina adepter att satsa på en akademisk 

karriär i filosofi utan i stället skaffa sig vad Wittgenstein kallar ”ett riktigt arbete”.  

Romanens handling utspelas under perioden 1902–1929, en händelsemättad tid där yttre, 

huvudsakligen politiska skeenden styr Živagos liv. Att Živago är kirurg framgår i många 

dramatiska situationer. Det påverkar ofta händelseförloppet och får till exempel de röda i 

inbördeskriget att tvångsrekrytera honom som läkare till armén. I sådana situationer skildras 

han som en modern läkare som förstår flera av läkaryrkets aspekter, inte bara det medicinska 

naturvetenskapliga, och han ser patienterna som individer med flera olika sorters behov. I 

skildringen av huvudpersonen finns det emellertid också en annan dimension, som vilar på 

 
2 Romanen trycktes först i Italien 1957 och under åren efteråt översattes den och gavs ut i flera andra 

  länder, bland annat i Sverige. I Sovjetunionen publicerades den först 1988. 
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hans roll som författare, beskrivningar där vi som läsare kommer närmare hans inre liv, hans 

tänkande, hans drömmar om att skapa något konstnärligt av bestående värde. 

Att huvudpersonen är både läkare och författare sätter sin prägel på romanen som helhet. 

Beskrivningarna av hur Živago agerar i sin roll som läkare kännetecknas av ett perspektiv 

utifrån (s.k. extern fokalisering), men det finns även avsnitt som utgår från ett inifrån-

perspektiv (s.k. intern fokalisering), där vi blir bekanta med Živagos reflektioner över 

tillvaron, hur han ser på sin relation till händelser i världen. I hans tänkande finns två motsatta 

poler – det ständigt närvarande djupet och det konkreta rationella, som gör honom kapabel att 

agera med förnuft i medicinska situationer. Därutöver har han ett stort behov av att söka 

mening i tillvaron: han förväntar sig att i sådant som sägs med anspråk på att vara viktigt, där 

ska det finnas en mening, utsagd eller underförstådd.  

 

1.3 Syfte 

Min avsikt med denna uppsats är undersöka hur de två sidor av romanens huvudperson som 

beskrivits ovan skildras i Doktor Zjivago. Min tes är att de kan kopplas till ett rationellt 

respektive ett intuitivt sätt att tänka och att kontrasten mellan dessa två ger spänning och djup 

åt Pasternaks skildring av huvudperson. 

Min fascination inför denna roman om en kirurg kommer ur min bakgrund som 

narkosläkare.3 Mellan detta yrke och yrket som kirurg finns många beröringspunkter. Under 

mina år i arbetet har jag ofta funderat på hur man som narkosläkare eller kirurg kan finna sig 

till rätta i jobbet, hur man kan lära sig att hantera de kritiska situationer som tillhör vardagen, 

behålla lugnet och hålla stressen på en lagom nivå. Jag har också funderat på vad som ligger 

bakom det faktum att olika läkare fokuserar på olika aspekter av jobbet. Dessa tankar ledde 

mig in på ett forskningsprojekt kring läkares yrkesförståelse och så småningom en avhandling 

om Specialist and Trainee Anaesthetists’ Understanding of their Work as a Basis for 

Professional Development. Avhandlingen baseras på öppna, i efterhand ordagrant nedskrivna 

intervjuer med läkare som berättar om egna tankar och erfarenheter. Det handlar både om 

upplevelser under arbetet och om reflektioner kring läkaryrket (Larsson 2004). Dessa texter är 

mera ostrukturerade än resultaten av traditionell medicinsk forskning men ger en bättre 

beskrivning av läkarnas genuina upplevelser av situationer i arbetet. I detta har de större likhet 

med skönlitterära texter, som kan ge insikter i människors upplevelser, vilka inte går att finna 

i strukturerade beskrivningar i traditionella medicinska forskningsstudier (Svenaeus 2003). 

 
3 läkare med specialistutbildning i anestesi och intensivvård. 
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Här följer nu en beskrivning av värdet av litterära texter i läkarutbildningen samt hur läsning 

av sådana kan underlätta för läkarstudenter att röra sig mot en djupare förståelse av sin 

framtida profession.  

 

2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

 

2.1 Medicinsk humaniora 

Hur skönlitteratur, både läsning och eget skrivande, kan bidra till läkares professionella 

utveckling är en betydelsefull komponent i medicinsk humaniora, ett förhållandevis nytt 

forskningsområde (Macnaughton 2000). I Litteratur & läkekonst (Bernhardsson et al. 2021) 

ges ett exempel från läkarutbildningen på ett svenskt universitet: i seminarier får studenterna 

diskutera texter med anknytning till temat sjukdom och vård. Målet är att studenterna ska 

förstå värdet av att byta perspektiv, från läkarens naturvetenskapliga, objektiva värld till 

patientens subjektiva, upplevda livsvärld (Zahavi 2003, s 125). Ett annat mål är att 

studenterna ska bli medvetna om hur ett utvecklat språk kan öka deras förmåga att möta 

patienterna på patienternas egna villkor. 

Målet med litteraturseminarier är att underlätta för läkarstudenterna att utveckla sin 

professionella identitet. I Litteratur & läkekonst beskrivs tre sätt att arbeta med seminarier: 

1) litteraturseminarier, där studenterna tillsammans med en handledare diskuterar en text som 

alla läst i förväg, 2) shared reading, där en text läses högt under seminariet och man kan 

stanna upp under läsningen för diskussion samt 3) reflekterande skrivande, seminarier under 

vilka deltagarna skriver egna korta texter, var och en läser upp vad man skrivit och texterna 

diskuteras gemensamt. Motivet för att lägga in sådana övningar i läkarutbildningen är insikten 

om den centrala roll som ett nyanserat språk spelar för mötet mellan patient och läkare.   

 

2.2 Fenomenologi och fenomenografi 

Fenomenologisk forskning är forskning om upplevelser. Fenomenologin intresserar sig för 

vad man kallar livsvärlden, den upplevda världen (Zahavi D. 2003).  Livsvärlden kan ställas i 

kontrast till den naturvetenskapliga världen, en idealiserad abstrakt och exakt värld. 

Fenomenologisk kvalitativ forskning baseras ofta på individuella djupintervjuer och har som 

mål att ge en nyanserad beskrivning av en persons upplevda värld.  

Fenomenografi är en forskningstradition inom pedagogiken, vars syfte är att kartlägga olika 

sätt att uppfatta ett fenomen, vilka ligger bakom variationer i hur människor förstår världen. 
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Fenomenografi används i kvalitativ pedagogisk forskning för att kartlägga olika sätt att 

uppfatta ett fenomen, vilka ligger bakom variationer i hur människor förstår världen. Man rör 

sig i fenomenografin i den kognitiva sfären och intresserar sig för tänkandet som ligger 

bakom olika sätt att agera. Fenomenografiska studier har använts för att kartlägga vilka 

aspekter av arbetet som finns i olika professioner (Röing. et al. 2018). 

 

 

 

3.  Tidigare forskning om Doktor Zjivago   

 

Doktor Zjivago har studerats av flera litteraturvetare. I avhandlingen Creating Creation 

(2001) lyfter Susanna Witt fram att romanen i sig själv har nyckeln till att bli förstådd. Hon 

framhåller att huvudpersonens reflektioner kring den egna tillvaron, framför allt i 

dagboksanteckningarna i romanens del IX, är kopplade till litteraturläsande och hans egen roll 

som humanist och författare. Till detta vill jag nu lägga den iögonenfallande avsaknaden av 

reflektioner som avspeglar hur Živago upplever sin tillvaro som läkare: i de få sådana 

beskrivningar som står att finna i Doktor Zjivago finns en slående brist på känslomässigt 

engagemang. Ett exempel är när Živago har löst ett svårt diagnostiskt problem och inte 

uttrycker någon personlig stolthet över sin prestation, ett annat när han lyckats lugna en 

ångestfylld patient genom en filosofisk utläggning om livet och döden och avfärdar vad han 

gjort som charlataneri (sid 13 respektive 21, denna uppsats).4  

Witt påminner inledningsvis om att romanen handlar om en kreativ person, läkaren och 

poeten Jurij Živago. En central tanke hos honom är att när konsten handlar om döden skapar 

den samtidigt liv. Detta uttrycks  tydligast i avsnittet som beskriver hans tankar på 

kyrkogården efter begravningen av Tonjas mor Anna Ivanovna. Även i inledningskapitlet står 

döden i centrum: romanens huvudperson, pojken Jurij, är tio år och hans mor ska begravas. 

När vi som läsare möter honom står han på moderns grav och gråter. En annan sida av 

Živagos tänkande, som Witt lyfter fram, är hur viktig naturen är för honom: i slutet av 

romanen jämför Jurij Živago historiens lopp med naturens växlingar.   

 

 
4  Det finns en intressant parallell i Turgenjevs Fäder och söner. Bazarov, blivande läkare, ger följande 

nedlåtande beskrivning av sin far, en med dagens språk personcentrerad läkare på landet: ”Min far har vid sextio 

års ålder fullt upp, pladdrar om palliativa medel, hjälper sjuka och går runt och är storsint mot sina bönder” 
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4. Språkets roll i Doktor Zjivago 

 

Att språket spelar en  central roll för Jurij Živago lyfts fram av Thomas Seifrid i ett kapitel i 

boken The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zhivago (Seifrid, 2000). När romanens Jurij 

Živago skulle börja sina universitetsstudier valde han bort humaniora trots sitt stora intresse 

för språk och filosofi. Han ville ha ett yrke där han var till nytta för andra människor och 

bestämde sig för att bli läkare. Allt eftersom handlingen i skrider framåt framstår Živago 

emellertid som alltmer passionerat intresserad av konsten och litteraturen. Det är 

författarskapet som är hans djupt rotade identitet.  

För läkaryrket känner Živago inte samma engagemang, även om han är mån om att göra 

sitt jobb på ett hedervärt sätt. Han håller sitt yrke som läkare lite på distans hela tiden. Det är 

som författare och poet han vill skapa något av bestående värde, och några av hans reflexioner 

och tankar kring vissa händelser och om naturen runt honom är avfattade på ett påfallande 

vackert, nästan poetiskt språk. Språket är hans passion och på flera ställen i romanen ger 

Živago uttryck för sin kritik mot undermåligt språk, till exempel i det tal av tsaren som han får 

höra vid fronten i Galicien, eller i de många anslag med kungörelser som de röda satt upp i 

Jurjatin efter sitt övertagande där. 

                                                                                                 

 

5. Synopsis av romanens handling 

 

Romanens huvudperson, Jurij Živago är tio år när vi möter honom först. Året är 1902, hans 

mor har dött och ska begravas. Fadern har lämnat familjen och Jurij får nu bo hos en morbror 

i Moskva. Änkan Amalija Guichard kommer till Moskva med sina två barn, sonen Rodja och 

dottern Lara. En känd advokat, Komarovskij, har ett förhållande med Amalija, men inleder 

senare en relation med Lara. I Moskva finns också familjen Gromeko med dottern Tonja. Jurij 

och Tonja flyttar till Petersburg för att studera. Jurij ska bli läkare och Tonja jurist. De gifter 

sig och får en son, Saša.  

Lara gifter sig med Pavel Antipov och flyttar till Jurjatin i Ural. De får en dotter, Katja. 

Pavel anmäler sig som frivillig till den kejserliga ryska armén och lämnar familjen. Han 

kommer senare att som  revolutionär ta sig täcknamnet Strelʹnikov. Lara undervisar på 

gymnasiet men skolar om sig till sjuksköterska. Jurij Živago arbetar som kirurg i Moskva. 

Han blir mobiliserad som militärläkare på vita sidan i inbördeskriget. Efter att ha blivit skadad 
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hamnar han på ett sjukhus där Lara arbetar som sjuksköterska. Han tillfrisknar och fortsätter 

att arbeta som kirurg. Jurij och Lara lyckas få tillstånd att åka hem, Jurij till Moskva och Lara 

till Jurjatin.  

Ryska inbördeskriget pågår. Jurij med familj flyttar av säkerhetsskäl till Varykino nära 

Jurjatin i Ural. Där träffar Jurij av en slump Lara, som bor där med sin dotter Katja. Han blir 

förälskad och hans kärlek till Lara får honom att bedra Tonja. Under en ridtur blir Jurij 

stoppad och tvångsmobiliserad som kirurg i Röda armén. Efter ett och ett halvt år på den röda 

sidan lyckas han fly och tar sig under stora strapatser längs järnvägen tillbaka till Jurjatin. Han 

är helt utmattad när han kommer fram och blir omskött av Lara. Tonja har då redan flyttat till 

Moskva med sonen Saša och flyr sedan till Paris. För att komma undan bolsjevikerna flyttar 

Jurij och Lara till Varykino, där de får vara i fred i några veckor. Advokaten Komarovskij 

kommer förbi och erbjuder dem att följa med ett tåg till en säkrare plats i östra Sibirien. Lara 

följer med i tron att Jurij ska komma efter. Några dagar senare kommer Laras make Pavel 

Antipov (nu under sitt revolutionära namn Strelʹnikov) till stugan i Varykino. Pavel och Jurij 

har ett långt samtal under kvällen. Pavel/Strelʹnikov är övertygad om att han ska ställas inför 

krigsrätt och bli arkebuserad. Nästa morgon påträffar Jurij honom liggande i snön utanför 

porten, död. Han har tagit sitt liv. Jurij återvänder till Moskva 1922. Han är trött, sliten och 

sjuklig. År 1929 får han en hjärtattack på en spårvagn och dör. Lara får av en slump veta att 

Jurij är död och är med vid begravningen. Hon försvinner kort därefter, troligen död i Gulag.   

 

 

6. Metod och material   

 

Här följer nu en redogörelse för hur jag gått till väga för att närma mig de delar av Doktor 

Zjivago där huvudpersonens agerande och tänkande beskrivs.  

Jag har valt ut ett antal korta representativa avsnitt som beskriver två aspekter av hur 

romanens huvudperson skildras: dels Živago som läkare, hur han tar på sig det ansvar som 

förväntas av honom och hur han handlar rent konkret i medicinska situationer, dels Živago 

som författare, hans inre reflektioner över tillvaron, hur han tänker kring sin relation till 

händelser i världen, till andra personer och till sin situation som den utvecklas. I analysen av 

hur han skildras som läkare har jag använt Läkarförbundets etiska regler (Sveriges 

läkarförbund, www.slf.se) för att belysa de val han gör i sin yrkesroll.  
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Utifrån dessa två aspekter har jag gjort en tematisk analys av textavsnitten, och för varje 

tema som framkommit finns en kort sammanfattning, illustrerad med ett citat. Målet har varit 

att skapa en översikt över vad som står att hitta i romanen om huvudpersonens agerande som 

läkare och om hans reflektioner över tillvaron. De teman jag har identifierat har jag därefter 

ställt samman till en jämförande analys av de två kategorierna. Därefter diskuterar jag 

betydelsen av resultaten. 

Originalcitaten är hämtade ur Пастернак Б. 2020. Доктор Живаго, medan 

översättningarna till svenska kommer från Pasternak B. 1985. Doktor Zjivago, med Sven 

Vallmark som översättare. Translitterering av namn från  den kyrilliska skriften har gjorts 

enligt ISO 9:1995 (Strömquist S. 2019, s 166). Dock har jag för några klassiska standardverk 

behållit en äldre translitterering som är mer igenkännbar för svenska läsare. Var i romanen 

citaten återfinns framgår av avsnitt (romersk siffra) och kapitel (arabisk siffra).    

 

 

7. Resultat   

 

Här följer nu en sammanställning av innehållet i de avsnitt jag valt ut i romanen, uppdelat på 

Živago som agerande läkare och Živago som en reflekterande författare.  

 

7.1 Živago i rollen som kirurg 

Jurij Živago funderade mycket inför sitt val av yrkesbana, vad skulle han bli? Han hade ett 

djupt intresse för konst och historia. Samtidigt var han övertygad om att i valet av livskall var 

det bättre att välja något som är till nytta för andra människor och som baseras på robust 

kunskap i naturvetenskap. Då var läkaryrket ett naturligt val.  

 

Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может 

быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он 

интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо 

заниматься чем-нибудь общеполезным (III:2).5 

 

 
5 Han ansåg att konsten inte lämpade sig som livskall like litet som en medfödd glättighet eller böjelse för 

melankoli kunde vara ett yrke. Han var intresserad av fysik, av naturvetenskap och ansåg att man i det praktiska 

livet borde syssla med något allmännyttigt.  
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Som läkare idag förväntas man följa ett antal etiska regler: bland annat ska man behandla alla 

som likar, man ska låta sig styras endast av medicinska hänsyn och man ska ge hjälp först åt 

den som det mest behöver. Det är viktigt att alltid vara beredd att bistå med medicinska 

kunskaper och färdigheter, oberoende av vilken situation man befinner sig i – är man läkare så 

är man det ständigt.6 I Läkarförbundets etiska regler uttrycks det så här: ”Läkaren ska aldrig 

frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande 

behandling eller bemötande”. Läkaren Živago som han beskrivs i romanen arbetar i denna 

anda och ter sig i detta som en modern läkare.  

 

I följande situation, som utspelar sig på en julfest, tar Živago som en självklarhet på sig det 

ansvar som man kan förvänta sig av honom som läkare. Han är där som gäst och inte i 

egenskap av läkare. Lara är också närvarande på festen, men inte som inbjuden gäst utan i 

avsikt att skjuta advokaten Komarovskij, hennes förförare.  Av misstag skjuter Lara i stället 

åklagaren Kornakovskij, som får en skada i handen. Det krävs en snabb bedömning och 

Živago kliver direkt in i rollen som kirurg för att undersöka om läget är allvarligt. Han har 

stor erfarenhet av krigskirurgi, är van vid snabba bedömningar av svåra skador, och han 

behöver bara några sekunder för att slå fast att skadan är lindrig.  

 

Он подошел к Корнакову и сказал: – Здесь просили врачебной помощи. Я могу подать ее. 

Покажите мне вашу руку... Ну, счастлив ваш Бог. Это такие пустяки, что я не стал бы 

перевязывать (III:13).7  

 

Patientens behov ska styra vad läkaren gör. En kompetent läkare idag förväntas kunna lyfta 

fram alla aspekter av mötet med den individ han har framför sig, inte bara det konkret 

medicinska. Ibland kan det handla om att aktivt ta ledningen, förhindra panik och styra upp 

arbetet, ibland gäller det att se till att inga administrativa problem hindrar att patienten får den 

vård han eller hon behöver (Larsson et al. 2004). Živago har förmågan att se patienten både 

som en biologisk varelse och som en person, en individ, men håller fast vid att det 

medicinska, vilande på en naturvetenskaplig grund, måste få komma först. Han tar dock även 

ansvar för att det rent administrativa flyter på bra, något som blir tydligt i följande händelse 

 
6 se Läkarförbundets etiska regler (Sveriges läkarförbund 2017) 

 
7 Han gick fram till Kornakov och sa: ”Man har frågat efter läkarhjälp här. Den kan jag lämna. Visa mig er hand. 

Nå, gudskelov. Det här är en sådan bagatell att jag inte behöver anlägga något förband.” 
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som utspelar sig i Moskva: Jurij har blivit kallad till ett sjukbesök. Det gäller hustrun till 

husvärden. Jurij ber att få bli förd till den sjuka. Han konstaterar snabbt att det rör sig om 

fläcktyfus och att hon måste föras till ett sjukhus. Husvärden vill i stället att hustrun vårdas 

hemma och att doktorn kommer och tittar till henne varje dag. Men Jurij insisterar på att hon 

måste till ett sjukhus: hon behöver oavbruten uppsikt. Jurij skriver ut en remiss, ber husvärden 

skaffa en taxi och påminner om att remissen måste ha en stämpel från huskommittén.  

 

– Я ведь объяснил вам. Важно непрерывное наблюдение за ней. Послушайте. Я даю вам 

хороший совет. Хоть из-под земли достаньте извозчика, а я составлю ей 

препроводительную записку (IV:11).8  

                                       

En bra läkare utvecklar sig ständigt kunskapsmässigt och behåller sin nyfikenhet inför 

ovanliga tillstånd med diagnostiska utmaningar. I följande avsnitt beskrivs hur Živago, kirurg 

på ett sjukhus i Moskva, som enda läkare på kliniken lyckats träffa rätt i ett diagnostiskt svårt 

fall. På den kirurgiska avdelningen hade en svårt sjuk kvinna vårdats och Živago hade 

föreslagit hon hade en Echinococcus-cysta. Först när kvinnan avlidit och man gjort en 

obduktion kunde man slå fast dödsorsaken, som visade sig vara en Echinococcus-cysta9. Man 

kunde här förvänta sig att Živago skulle reagera med en känsla av stolthet över sin prestation 

när chefsläkaren kom förbi och berättade att Živagos diagnos var rätt. Men Živagos enda 

kommentar var att det hade gått fort för patologen att komma med svaret.  

 

…В это время в комнату вошел главный врач больницы…Да, Живаго, представьте – 

эхинококк! Мы были не правы. Поздравляю! (IV:5).10 

 

 

Det är viktigt att vara effektiv, sysslolöshet passar inte Živago. När Tonja var inlagd på 

sjukhusets barnbördsavdelning skulle Živago få träffa en barnmorska för att få veta hur 

Tonjas förlossning gick framåt. Han stod otåligt väntande i korridoren. Han hade bråttom, 

skulle till sin vårdavdelning på kirurgkliniken för att träffa sina patienter men dessförinnan 

 
8 – Jag har ju redan förklarat för er att det är viktigt att hon kommer under oavbruten uppsikt. Hör på, jag ger er 

ju ett gott råd. Skaffa en droska till varje pris så ska jag skriva ut remissen.                  

 
9 Echinococcus: parasit som kan ge svår sjukdom genom att orsaka cystor i levern. 

 
10 I detta ögonblick kom sjukhusets chefsläkare in i rummet: – Ja, Živago, kan ni tänka er, det var en 

Echinococcus! Vi hade fel. Jag gratulerar. 
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måste  han åka hem till två patienter på sjukbesök. Dyrbar tid gick till spillo – de sjuka ska 

inte behöva vänta!  

 

Ему было некогда, он торопился к себе в больницу, а до этого должен был еще заехать к 

двум больным с визитом на дом, а он попусту терял драгоценное время (IV:5).11 

 

Yrkesetiken kräver att läkaren använder hela sin kraft till att behandla de sårade. Den 

professionella etiken går före militära behov. Och man måste som läkare visa praktisk 

handlingskraft, ta itu med problem som kräver läkarens yrkeskunskap varhelst problemen 

dyker upp. Denna princip uttrycks på följande sätt i Svenska Läkarförbundets etiska regler: 

”Läkaren ska efter bästa förmåga bistå människor i medicinsk nödsituation” (Läkarförbundets 

etiska regler. 2017). När Živago en sen kväll ute på stan stöter på en man som ligger på 

marken, till synes medvetslös, drar han sig inte för att undersöka mannen och känner igenom 

hans blodiga huvud. Han konstaterar att det inte finns några uppenbara frakturer, tar per 

telefon kontakt med den droskkusk som arbetar på Helga korsets sjukhus och ser på så sätt till 

att den gamle mannen kommer under vård. 

 

Голова его была разбита и окровавлена, но черепные кости при беглом осмотре оказались 

целы... По телефону из ближней арбатской аптеки доктор вызвал прикомандированного к 

Крестовоздвиженской старика извозчика и отвез неизвестного в больницу (VI:6). 12 

 

 

7.2 Živago som reflekterande författare 

Živago tänker mycket på livets hemligheter, det finns ett stort djup i honom. Men samtidigt 

kan han hantera det konkreta praktiska livet. Det finns inom honom en ständigt pågående 

reflektion, i följande exempel om hur död skapar liv. För filosofen Živago är detta ett centralt 

tema i konsten och något som kan koppla ihop hans två yrken, men det är också en förmåga 

som bidrar till hans professionella utveckling som läkare.13 Under läkarstudierna vistades han 

 
11 Han hade ont om tid och hade bråttom att komma till sin avdelning på sjukhuset men måste  dessförinnan åka 

på sjukbesök hem till två patienter och stod nu i stället och ödslade dyrbar tid till ingen nytta… 

 
12 Hans huvud var sönderslaget och blodigt men skallbenen föreföll vid en hastig undersökning vara hela…Per 

telefon tillkallade doktorn…den gamle droskkusk, som hade kommenderats Helga Korset, och forslade dit den 

okände. 

 
13 Reflection in practice dvs. förmågan att reflektera inte bara efter utan redan under pågående agerande har av 

Donald Schön beskrivits som central för läkares praktiska lärande (Schön 1987).  
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många timmar i dissektionssalen. Här upplevde han den speciella stämning som de döda 

kropparna framkallade, de okända öden de representerade, vilka man bara kunde ana. Dessa 

tankar förföljde honom och hindrade honom från att helt koncentrera sig på dissektionerna. 

Men sådant var han van vid och kunde hantera. 

 

Голос этой тайны, заглушая все остальное, преследовал Юру, мешая ему при 

анатомировании. Но точно так же мешало ему многое в жизни. Он к этому привык, и 

отвлекающая помеха не беспокоила его. Юра хорошо думал и очень хорошо писал 

(III:2).14 

 

 

Živagos syn på tillvaron är genomtänkt och osentimental. Han lyssnar uppmärksamt till 

själamässorna men hans hållning till dem präglas inte av gudfruktighet utan han söker i dem 

en mening såsom han förväntar sig av alla utsagor. Under begravningen av Tonjas mor 

lyssnar Živago på själamässorna på ett annat sätt än tio år tidigare då hans egen mor 

begravdes. Då trodde han på Gud, lyssnade gudfruktigt och med stor respekt för den Högste. 

Nu förhåller han sig till Gud mer som till en jämbördig person till vilken man kan lyssna 

kritiskt och reflekterande. Han vill ha mening i budskapet och han kräver att det ska uttryckas 

på ett begripligt sätt. Även om han hyser stor vördnad och ödmjukhet inför de stora frågorna 

om liv och död finns hos honom inte ett spår av rädsla. Han fruktar inte längre Gud.  

 

…ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к 

высшим силам земли и неба, которым он поклонялся как своим великим 

предшественникам (III:14).15 

 

 

Det konstnärliga skapandet skildras i romanen som en motpol till det rationella tänkandet som 

är grunden för hans arbete som läkare. Båda finns och man kan ana att båda är viktiga för 

honom, men hans starkaste drivkraft handlar om skrivande, hans önskan att skapa något som 

 
 
14 Rösten av denna hemlighet förtog allt annat och förföljde Jura och hindrade honom i hans dissekerande. Men 

det var mycket annat i livet som hindrade honom på precis samma sätt. Han hade vant sig vid detta och de 

distraherande störningarna oroade honom inte. Jura tänkte klart och skrev mycket väl… 

 
15 …det fanns ingenting av gudfruktighet i hans känsla av att stå som arvtagare till de högsta krafter på jorden 

och himlen, inför vilka han ödmjukt böjde sig som inför sina stora föregångare. 
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har ett bestående värde. Det som då oftast står i centrum är den paradoxala förmåga som 

konsten har att skapa liv genom att betrakta döden.16 Döden som en förutsättning för 

meningsfullt liv är ett existentiellt tema som diskuterats av fenomenologiska filosofer såsom 

Heidegger och Husserl (Svenaeus F. 2003, sid 68-69). Insikten om den egna dödligheten 

påverkar hur vi uppfattar tiden och hur vi ger mening åt livet. Genom att som konsten gör 

betrakta döden, ställa döden i fokus, påminns betraktaren om livets ändlighet och hon får en 

mer autentisk känsla för tiden som går och  hur livet kan vara meningsfullt. Och där finns 

förstås en koppling till Živagos arbete som krigskirurg med dagliga möten med svårt skadade 

soldater. Men tydligast uttrycker Živago sig när han dragit sig undan det övriga sällskapet 

under begravningen av Tonjas mor Anna Ivanovna för att få vara ensam med sina tankar: att 

konsten är oavlåtligt försjunken i betraktelser över döden.   

 

Юра шел один…Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, 

занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим 

жизнь (III:16).17 

 

 

Živago visar stor integritet och låter sig inte dras med av fördomsfulla påståenden utan 

betraktar samhälleliga förhållanden med en kritisk och granskande blick. När han vid ett 

tillfälle bevittnar hur en kosack gör en gammal judisk man till åtlöje, blir han beklämd och 

beklagar sig  över hur sådant som borde göra ett försonande intryck i stället gör människor 

arga. 

 

Раздражает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и 

скученность, их слабость и неспособность отражать удары. Непонятно. Тут что-то 

роковое (IV:11).18 

 

 

 
16 “First of all, the context in which the writing of poetry is presented here suggests a connection with the 

definition of art, which ‘incessantly reflects upon death, thereby incessantly creates life…” (Witt. 2000, s 31)  

 
17 Jura gick ensam…I detta ögonblick stod det klarare för honom än någonsin att konsten alltid och envetet 

sysslar med två ting. Den är oavlåtligt försjunken i betraktelser över döden och skapar därigenom liv 

 
18 Just det som borde verka rörande och försonande väcker förargelse. Deras fattigdom och trängsel, deras 

svaghet och oförmåga att värja sig. Det är obegripligt. Det ligger något ödesdigert i detta… 
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Živagos syn på tillvaron är djup och genomtänkt. Hans ideal är uthålligt arbete under tystnad, 

och att vara nära naturen. Tomt och innehållslöst prat står han inte ut med. Han söker en sorts 

tyst gemenskap med likar, att tillsammans med vänner njuta av det han kallar äkta musik.  

 

О как хочется иногда из бездарно-возвышенного, беспросветного человеческого 

словоговорения в кажущееся безмолвие природы (V:5).19 

 

 

Efter flera år av krig, umbäranden och hårt arbete som kirurg återvänder Živago till Moskva. 

När han sitter på tåget förstår han plötsligt att det är nu det verkliga livet börjar, hemma hos 

familj och riktiga vänner. Allt det hemska som varit känns tomt och innehållslöst och denna, 

som han säger, svindlande resa är starten på det nya som ska komma.  

    

…вот за чем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство – приезд к 

родным, возвращение к себе, возобновление существования (V:16).20 

 

 

Vardagen, med arbete, ibland slit, är viktig för Živago och man får aldrig fegt fly från det som 

är besvärligt. Men det finaste i tillvaron är lugnet i familjens sköte.  

 

Некоторые думают спастись на юг, на Кавказ, пробуют пробраться куда-нибудь 

подальше. Это не в моих правилах. Взрослый мужчина должен, стиснув зубы, разделять 

судьбу родного края (VI:2).21 

 

 

Živago anser att människor inte ska inte låta sig styras av yttre  former utan i stället av inre 

drivkrafter. I följande situation befinner han sig på ett tåg på väg mot Varykino i Ural. När 

tåget stannar på en station får han syn på en sårad gymnasist med ett förband runt huvudet. 

 
19 Å, hur man ibland vill bort från den andefattiga entusiasmen, den ohjälpliga, mänskliga svadan och till 

naturens skenbara tystnad…  

 
20 …detta var vad äventyrens sökare jagade efter, detta var vad konsten strävade till – ankomsten till de kära, 

återvändandet till sig själv, tillvarons förnyelse.  

 
21 En del tänker rädda sig söderut…Sådant ingår inte i mina principer. En vuxen man är tvungen att bita ihop 

tänderna och dela sitt lands öde. 
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Denne försöker ideligen rätta till sin skärmmössa som bara skaver mer mot såret. Živago ser i 

pojkens tafatta försök en meningslös anpasslighet till det yttre och vill hela tiden ropa till 

honom att räddningen inte ligger i troheten mot formerna utan i att man gör sig fri från dem. 

 

Ему хотелось крикнуть и мальчику, и людям в вагоне, что спасение не в верности 

формам, а в освобождении от них (VII:29).22 

 

 

Živago längtar efter att få drömma, tänka och skapa skönhet. Denna längtan får konkreta 

uttryck när familjen kommit till Varykino. För hans egen del är det viktiga i tillvaron naturen, 

arbete, kultur. Och gemenskap med familj och vänner framför brasan, läsande de stora ryska 

och europeiska romanerna: Tolstojs Krig och fred, Stendahls Rött och svart och andra litterära 

verk är att vila i kulturen. Det är där han samlar kraft och inspiration för eget skapande. 

 

Без конца перечитываем «Войну и мир», «Евгения Онегина» и все поэмы, читаем в 

русском переводе «Красное и черное» Стендаля, «Повесть о двух городах» Диккенса и 

коротенькие рассказы Клейста» (IX:2).23 

 

 

Živagos drömmar om att skapa något bestående handlar inte om medicinen utan om hans 

författarskap. I sina dagboksanteckningar från livet i Varykino skriver han engagerat och 

vackert om ”Pusjkins och Tjechovs ryska barnsligheter, deras förlägna sorglöshet i fråga om 

så larmande ting som mänsklighetens slutmål och den egna frälsningen.” Han ställer dem mot  

Gogolʹ, Tolstoj och Dostojevskij som ”beredde sig döden, ängslades, sökte efter en mening, 

gjorde upp räkningen”. Det är hos Pusjkin och Tjechov hans sympatier ligger, att de var helt 

absorberade av konstnärskallet och fäster inte någon uppmärksamhet på sitt eget liv.  

 

…люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет 

таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение… 

 
22 Han ville skrika både till pojken och till människorna i vagnen att räddningen inte låg i troheten mot formerna 

utan i befrielsen från dem. 

 
23I all oändlighet läser vi om och om igen ”Krig och fred”, Jevgenij Onegin” och alla dikterna, och vi läser i rysk 

översättning Stendahls ”Rött och svart”, Dickens’ ”Två städer” och ”Kleists korta berättelser”. 
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Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, 

подводили итоги (IX:7).24   

 

Živago brukar inte tala om sig själv och om sina bevekelsegrunder för hur han handlar. Men i 

det följande talar han i klartext: människor ska själva få ta ställning i viktiga frågor, ett uttryck 

för Jurijs genomtänkta etiska förhållningssätt. Situationen utspelar sig i Larisas lägenhet i 

Jurjatin. De två får besök av advokaten Komarovskij. Han säger att de är i fara och erbjuder 

sig att hjälpa dem. När han inte får ett ja från Lara, ber han Živago övertala henne. Živago 

svarar att han aldrig någonsin försökt övertala eller tvinga någon till något. Särskilt inte när 

det gäller någon av hans närmaste. Larisa får välja själv om hon vill lyssna på er.  

 

– Я никогда никого в жизни не убеждал и не неволил. В особенности близких. Лариса 

Федоровна вольна слушать вас или нет. Это ее дело (XIV:1).25  

 

 

8. Diskussion 

 

I Doktor Zjivago beskrivs en läkare som kan växla mellan yrkets olika aspekter, som både ser 

patienten som en fysiologisk varelse, vilken läkaren är satt att sköta om med hjälp av 

kunskaper i naturvetenskap, och som en individ med unika behov och förmågor. Emellertid är 

det i romanen nästan uteslutande en skildring från ett utifrånperspektiv. Om läkaren Jurij 

Živagos inre tankar och upplevelser får vi som läsare inte veta mycket. Annorlunda är det när 

det gäller människan och författaren Živago, vilket framgår av följande resonemang om 

extern och intern fokalisering (Holmberg 2012).  

I personskildringen finns det en tydlig skillnad mellan de avsnitt som beskriver Živago 

som läkare och de som skildrar honom som författare och humanistisk tänkare. I avsnitten om 

Živago som doktor är texten externt fokaliserad; den förefaller skriven utan tillgång till hans 

egna tankar. Det blir en saklig beskrivning av vad som sker. Däremot är texten i de 

textavsnitt, som handlar om Živago som författare, ofta internt fokaliserad. Här får vi tillgång 

hans personliga tankar och ges en inblick i hans inre liv. 

 
24 …Av allt ryskt älskar jag nu allra mest Pusjkins och Tjechovs ryska barnsligheter, deras förlägna sorglöshet i 

fråga om så larmande ting som mänsklighetens slutmål och den egna frälsningen…Gogolʹ, Tolstoj, Dostojevskij 

beredde sig för döden, ängslades, sökte efter en mening, gjorde upp räkningen… 

 
25 – Jag har aldrig i mitt liv försökt att övertala och tvinga någon. I all synnerhet inte någon av mina närmaste. 

Larisa Fjodorovna har sin fulla frihet att lyssna till er eller inte. Det är hennes sak. 
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Hur kan det då se ut när en läkares arbete beskrivs med intern fokalisering? Ett exempel 

kan vi hitta i novellen Stålstrupen från 1925 av Michail Bulgakov (Bulgakov 1984). Den unge 

läkaren har hamnat i en svår situation som han inte tror sig kunna hantera. Patienten är en 

liten flicka och hennes liv står på spel. I en inre monolog uttrycker han sin förtvivlan och 

undrar självkritiskt varför han en gång valde att börja studera medicin: 

 

”Jag blev alldeles kall och svetten bröt fram i pannan. Jag beklagade livligt att jag någonsin 

hade gått in vid medicinska fakulteten och att jag hamnat i den här hålan…Nu är det slut, tänkte 

jag. Jag hade ju kunnat låta bli att föreslå operation…”. 

Men den unge doktorn lyckas genomföra operationen, flickan överlever, och han får av 

barnmorskan ett erkännande beröm: ”Strålande operation ni gjorde doktorn.”  

 

Vi får här en bild av akutmedicinens berg och dalar, ett arbete som man kan både älska och 

hata, en skildring inför vilken även unga läkare idag kan le igenkännande. Något liknande 

finns i inte beskrivningarna av läkaren Živago.  

En viktig fråga är om Jurijs humanistiska skolning gör honom till en bättre läkare. Även 

om han inte ofta talar om sig själv, kan han ibland förklara varför han väljer ett visst 

handlingssätt och då gör han det välformulerat och genomtänkt. När till exempel Komarovskij 

vill att Živago ska övertala Lara att följa med på tåget till östra Sibirien, svarar han: ”Jag har 

aldrig i mitt liv försökt att övertala och tvinga någon. I all synnerhet inte någon av mina 

närmaste. Larisa Fjodorovna har sin fulla frihet att lyssna till er eller inte. Det är hennes sak."  

Ett annat exempel finns i en passage som skildrar Živago på hembesök hos en tyfussjuk 

kvinna. Kvinnans man vill att hon ska vårdas hemma med tillsyn av doktorn då och då. Men 

då är  Živago omutlig – det medicinska kommer först, även om det är viktigt med god 

omvårdnad. 

 

Vad betyder då tillgången till ett litterärt språk för Živagos läkargärning? Ett av få tillfällen i 

romanen när läkaren Živago för ett längre samtal med en patient finns i del III kapitel 3:  

 

Tonjas mamma, Anna Ivanovna, är svårt sjuk. Hon har bett att man ska kalla på Jurij. Hon 

önskar inte bli undersökt utan vill att doktorn ska tala med henne för att hon ska bli lugn. Jurij 

sätter sig bredvid henne och håller vad som beskrivs som en improviserad föreläsning. Här ett 

utdrag: 
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Больная плавала в поту и кончиком языка облизывала сухие губы… Взяв Анну Ивановну 

за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в тужурку за стетоскопом. … Юра 

понял, что ей нужно от него что-то другое 

Юра ничего не говорил. Через минуту Анна Ивановна продолжала: – Ты талантливый... 

Скажи мне что-нибудь... Успокой меня.  

– Во-первых, завтра вам станет лучше – есть признаки, даю вам голову на отсечение. А 

затем – смерть, сознание, вера в воскресение... Вы хотите знать мое мнение 

естественника? И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него 

вышло.  

…Сознание – свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не 

споткнуться. Сознание – это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их 

светом внутрь, и случится катастрофа.  

…Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же?  

…Это будете вы, вошедшая в состав будущего. 

…– Усните…Анна Ивановна стала засыпать. Юра тихо вышел из комнаты…” Черт знает 

что”, думал он, ”я становлюсь каким-то шарлатаном. Заговариваю, лечу наложением 

рук”.  

 

Den sjuka badade i svett och fuktade de torra läpparna med tungspetsen… 

Han tog Anna Ivanovna om handloven för att räkna pulsen medan han stack den andra handen 

innanför sin korta medicinrock för att ta fram stetoskopet…men Jura förstod att det var något 

annat hon önskade av honom… 

Jura sa ingenting. Efter en minut fortsatte Anna Ivanovna. 

– Du är begåvad…Säg någonting åt mig…Lugna mig. 

– För det första kommer ni att känna er bättre i morgon…och sedan – döden, medvetandet, tron 

på uppståndelsen…Vill ni veta min mening som naturvetare? ...Och så höll han en hel 

improviserad föreläsning för henne och blev själv förvånad över hur bra han klarade det.   

…– Medvetandet är ett  ljus som går i dagen, medvetandet lyser upp vägen framför oss så att vi 

inte ska snubbla. Medvetandet är de tända lyktorna på ett lokomotiv i rörelser. Rikta dess ljus 

inåt så inträffar en katastrof…Er själ, er odödlighet, ert liv finns hos andra…Detta är ni, sådan 

ni ingår idet varav framtiden ska bestå…  

– Nu ska ni sova, sa han…så somnade hon. 

Jurij gick tyst ut ur rummet…Det var som tusan, tänkte han, jag tycks utveckla mig till någon 

sorts charlatan. Jag använder besvärjelser och botar med handpåläggning. 
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Det som Živago själv kallar för föreläsning är snarare en vältalig utläggning om människans 

medvetande och livet efter detta, präglad av ett filosofiskt djup kombinerad med en lyrisk 

förmåga. Och hans patient blir lugn. Men Živago avfärdar det hela som charlataneri. Det är 

som om han inte vill kännas vid att hans litterära förmåga, hans fina språkbehandling har 

någon betydelse för hans läkargärning. I detta skiljer han sig från en annan läkare/författare, 

William Carlos Williams (Bernhardsson K et al. 2021, s 54-55), som ser engagemanget i 

språket som en viktig del i läkargärningen, som ett hjälpmedel för att förstå patienternas 

berättelser.  

Ett annat exempel på Živagos fina språkbehandling handlar om hur yttre 

sinnesförnimmelser ibland kan framkalla minnen från långt tillbaka.26 Han befinner sig på 

tåget från Meljusan på väg till familjen i Moskva. Genom tågfönstret drar en doft från 

blommande lindar. En fin bild av vad en sinnesupplevelse kan skapa hos en människa: 

 

Доктор не мог подойти к окну вследствие давки. Но он и не глядя видел в воображении 

эти деревья. Они росли, наверно, совсем близко, спокойно протягивая к крышам вагонов 

развесистые ветки с пыльной от железнодорожной толкотни и густой, как ночь, листвой, 

мелко усыпанной восковыми звездочками мерцающих соцветий. Это повторялось весь 

путь. Всюду шумела толпа. Всюду цвели липы. Вездесущее веяние этого запаха как бы 

опережало шедший к северу поезд, точно это был какой-то все разъезды, сторожки и 

полустанки облетевший слух, который едущие везде заставали на месте, 

распространившимся и подтвержденным. 

 

Doktorn kunde inte gå fram till fönstret på grund av trängseln. men ändå såg han inom sig 

dessa träd. De växte säkert alldeles intill och sträckte lugnt sina lummiga grenverk fram mot 

vagnarnas tak, med ett lövverk, tätt som natten, nerdammat av trängseln vid järnvägen och tätt 

översållat av blomställningarnas små tindrande vaxstjärnor.  

  Detta upprepades hela vägen. Överallt larmade hopen. Överallt blommade lindarna.  

  De allestädes närvarande fläktarna av denna doft föregick liksom tåget, där det rullade norrut, 

som om de hade varit ett rykte som kringsvävade alla växelspår, banvaktsstugor och anhalter, 

vilket de resande överallt stötte på, allt under det att det spreds och samtidigt fick sin 

bekräftelse. 

 

 

 
26 Jfr Prousts madeleinekakor i À la recherche du temps perdu. 
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Och till sist i samma anda: Živago är på väg hem efter år av umbäranden. På tåget reflekterar 

han över allt han varit med om. Läsaren får här en mättad, koncentrerad beskrivning av en 

svår period i hans liv: 

 

Три года перемен, неизвестности, переходов, война, революция, потрясения, обстрелы, 

сцены гибели, сцены смерти, взорванные мосты, разрушения, пожары – все это вдруг 

превратилось в огромное пустое место, лишенное содержания. Первым истинным 

событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к 

дому, который цел и есть еще на свете и где дорог каждый камушек. Вот что было 

жизнью, вот что было переживанием, вот за чем гонялись искатели приключений, вот что 

имело в виду искусство – приезд к родным, возвращение к себе, возобновление 

существования. 

 

Tre års förändringar, ovisshet och omsvängningar, kriget, revolutionen, sinnesrörelserna, 

beskjutningen, undergångsscenerna, dödsscenerna, de sprängda broarna, förödelsen, 

eldsvådorna - allt detta förvandlades plötsligt till ett ofantligt tomrum, berövat sitt innehåll. 

Den första riktiga händelsen efter det långa avbrottet var denna svindlande tågresa som förde 

honom närmare hemmet, vilket var oskatt och alltjämt fanns kvar i världen och där minsta sten 

var honom dyrbar. Detta var livet, detta var något att uppleva, detta var vad äventyrens sökare 

jagade efter, detta var vad konsten strävade till – ankomsten till de kära, återvändandet till sig 

själv, tillvarons förnyelse. 

 

 

Som läsare av romanen Doktor Zjivago kommer man otvetydigt närmare huvudpersonen som 

författare än som läkare. De textavsnitt som skildrar Živagos läkargärning visar upp en läkare som 

arbetar på ett sätt som kan uppfattas som förhållandevis modernt, en läkare som har naturvetenskapen 

som grund för sitt arbete men som också ser patienten som en person med olika behov. Hans sätt att 

förhålla sig i olika situationer följer de etiska regler som gäller för läkare i dag. Emellertid ger 

romanen oss ingen tillgång till Živagos tankar och känslor kring sitt yrke. Han gör det han skall som 

doktor, mer får vi inte veta. Annorlunda är det med Živago som författare: vi får tillgång till en rik och 

nyanserad inre tankevärld kring författarskapet och hans drömmar om att skapa något bestående av 

hög litterär kvalitet.  
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9. Sammanfattning och slutsatser 

 

I denna uppsats redovisar jag resultatet av en närläsning av Boris Pasternaks roman Doktor 

Zjivago, som ett exempel på hur läkare skildras i rysk litteratur. Jag har identifierat  dels 

textavsnitt som beskriver Živago som läkare, dels avsnitt som beskriver honom som 

reflekterande författare och humanistisk tänkare. Dessa två typer av beskrivningar skiljer sig 

åt: i den första finns det nästan genomgående ett utanför-perspektiv, i den andra ett perspektiv 

inifrån personen. Som läkare är Živago förtrogen med flera av yrkets aspekter, inte bara det 

rent medicinska, och han förefaller ha en förmåga att se patienten som en hel person med alla 

hennes skiftande behov.  

Analysen av utvalda textavsnitten sätter fokus på huvudpersonen, både som agerande 

läkare och som reflekterande författare. Vad gäller rollen som kirurg framgår tidigt i romanen 

att Živago valde läkaryrket för att kunna vara till nytta för andra människor. Men han har 

också ett stort intresse för naturvetenskap och fortsätter under sin yrkeskarriär att se 

diagnostiska problem som utmaningar. Živago håller fast vid att det rent medicinska med 

diagnostik och behandling är det centrala i läkaryrket, men han ser även andra aspekter av 

arbetet som viktiga: han försöker att alltid vara effektiv i sitt arbete så att hans patienter inte 

ska behöva vänta i onödan och han tar ansvar för att det administrativa flyter på bra som det 

överhuvudtaget är möjligt för att patienterna snabbt ska komma under vård. I alla situationer 

där det behövs medicinsk hjälp tar han som en självklarhet på sig det ansvar som man kan 

förvänta sig av honom som läkare, även när han inte är i tjänst. Som militärläkare använder 

han hela sin kraft för att behandla de sårade. Den professionella etiken går då före militära 

behov: det är enbart det medicinska behovet som ska styra och han behandlar alla soldater 

lika.  

De avsnitt i romanen, som beskriver Živago som författare och en reflekterande person, 

visar att han har en genomtänkt och osentimental syn på tillvaron och trots allt är bra på att 

hantera mycket av det praktiska i tillvaron. Vardagen med dess arbete, ibland slit, är viktig för 

Živago. Han anser att man inte ska fly från det som är besvärligt eller farligt. Vidare beskrivs 

han som en person med stor integritet som inte låter sig dras med av fördomsfulla påståenden 

utan i stället ser på samhälleliga förhållanden med en kritisk och granskande blick. Det 

konstnärliga skapandet är för Živago en motpol till det rationella tänkandet. Han funderar 

mycket på livets hemligheter och det finns i honom ett stort djup. Konsten betyder mycket för 

honom, både som författare och som läkare, eftersom den bringar fram liv genom att syssla 
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med döden.  Živago längtar ibland efter att få drömma, tänka och skapa skönhet genom sitt 

författarskap. Han brukar inte tala så mycket om sig själv och sina bevekelsegrunder men är 

tydlig med att människor själva ska få ta ställning i viktiga frågor. Man ska inte låta sig styras 

av yttre former utan i stället låta inre drivkrafter bestämma. 

 

Slutligen, det finns en fråga som det är svårt att värja sig mot, nämligen vad som ligger 

bakom den här beskrivna skillnaden mellan hur Boris Pasternak skildrar humanisten och 

författaren  Živago och hur han framställer läkaren Živago. Kan skillnaden bero på att 

beskrivningarna i det första fallet vilar på egna erfarenheter, medan kirurgen Živago finns där 

för att skapa en yttre handling?  

Alternativt skulle man kunna använda ett fenomenografiskt / fenomenologiskt 

betraktelsesätt (Larsson 2007). Fenomenografi används i kvalitativ pedagogisk forskning för 

att kartlägga olika sätt att uppfatta ett fenomen, vilka ligger bakom variationer i hur 

människor förstår världen. Man skulle här kunna hävda att beskrivningen av Živago som 

kirurg ligger nära det välstrukturerade fenomenografiska, där olika aspekter av en läkares 

agerande illustreras, vilket kan ha ett pedagogiskt värde för blivande läkare, medan 

skildringen av författaren Živago har en mer fenomenologiskt ton som ger en genuin och 

nyanserad bild av Živagos upplevelser och visar vad det innebär att vara författare.  
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