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Abstract 

This master thesis is thematically treating three short stories of Andrey Platonov: Bessmertie, 

Fro and Vozvraščenie. The purpose is to examine how Platonov presents the Soviet family 

and to what extent it fits the Soviet family politics. The family portraits are analysed in 

comparison with the guiding principles of the doctrine of Socialist Realism with the trends of 

Socialist Realism and family policy of the time into consideration.  

      The first part describes Platonov’s life, the Socialist Realism, and the family policies of 

the Soviet Union. It also discusses how the influences of the time could have affected the 

author’s later works. The second part consists of an analysis of the three short stories 

mentioned above.  

     The conclusion is that there is an opposition between the task of working and family life in 

the stories. Despite the fact that Platonov problematizes this opposition, there are few signs 

that he writes with an intended direct opposition towards the Soviet power or censorship. The 

themes of his stories are instead in fact following the development of contemporary family 

politics, and that is a development with a Soviet family that is “withering away”.  

Keywords: Platonov; Socialist Realism; Soviet Union; great family; family policy; family 

politics; state; censorship; “withering away” of the family.         
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte och metod  

Syftet med examensarbetet är att granska författaren Andrej Platonovs framställning av 

relationen mellan familjeliv och statligt socialistiskt arbete, under en tid då socialistisk realism 

var den enda officiellt gällande litterära doktrinen i Sovjetunionen. Doktrinens syfte var 

initialt att föra ut partiets politiska budskap genom konst och litteratur. Detta reglerades 

genom det centralt styrda författarförbundet.  

Min avsikt är att undersöka hur Platonov framställer samspelet mellan familjen i det lilla och 

staten som den s.k. ”stora familjen”. Denna framställning avser jag vidare att läsa mot 

bakgrund av den sovjetiska verkligheten, samt mot hur bilden framställs i sovjetisk 

propaganda och i ”riktlinjerna” för den socialistiska realismen. Den socialistiska realismen är 

viktig för förståelsen av Platonov och för att förstå hur han förhåller sig till familjepolitiken. 

Vad var normen för socialistiskt realistiska verk, hur skulle samspelet mellan familj och stat 

verka och gestaltas? Följde Platonovs noveller den bilden, eller skiljde de sig från den? Hur 

var Platonovs eget förhållande till familjeliv och statligt arbete? Fanns det händelser i 

författarens liv som kan ha påverkat hans syn på arbete? Detta är frågor jag ämnar besvara i 

mitt examensarbete.     

Jag kommer i min undersökning att göra en tematisk och komparativ granskning av Platonovs 

verk: Bessmertie, Fro och Vozvraščenie och sätta in dem i en historisk kontext. Den historiska 

kontexten utgörs av socialistisk realism och sovjetisk familjepolicy.  

Med anledning av den socialistiska realismen blivit ett så pass växande ämne för forskningen, 

har det inte varit helt lätt för mig att begränsa mitt sökande efter information. Dessutom råder 

det delade meningar om vad socialistisk realism egentligen är, och vad som anses ingå i den. 

Med detta i åtanke har jag valt att främst söka mig till två av de mest framstående forskarna 

inom fältet: Katerina Clark och Jevgenij Dobrenko. De har skrivit mycket inom området, både 

tillsammans och var för sig. Clarks The Soviet Novel (1981) var ett tidigt och viktigt bidrag 

inom fältet, och är ett verk jag valt att grunda en stor del av min undersökning på. En av 

anledningarna till detta är Clarks utförliga beskrivning av det hon kallar den socialistiska 

realistiska romanens ”dominerande intrig”1 (eng: ”master plot”), som påvisar generella drag 

för hur socialistiskt realistiska verk ofta utformas och vilka egenskaper dess karaktärer 

                                                           
1 Alla översättningar är författarens egna om inte annat anges 
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förväntades besitta. Detta är av största intresse för mitt examensarbete, då jag med dess hjälp 

haft en generell bild att utgå ifrån när jag bearbetat innehållet i min komparativa 

undersökning. 

Av Platonovs alla verk har jag valt att koncentrera mig på tre noveller: Bessmertie (1936), Fro 

(1936) och Vozvraščenie (1946). Undersökningen görs därmed på ett underlag bestående av 

tre Platonovnoveller, skrivna mellan 1936 och 1946.2 Att valet föll på dessa tre beror på att 

familjesituationer utgör en central tematik i dem, samt att de är skrivna efter 1934, då den 

konstnärliga doktrinen om socialistisk realism befästes. Det finns även andra av Platonovs 

verk där familjetematiken är central, men jag har valt Bessmertie, Fro och Vozvraščenie då 

deras omfång är lämpade för den här typen av undersökning som baserar sig på närläsning. 

Gemensamt för Bessmertie och Fro är att de klarade sig igenom censuren, medan 

Vozvraščenie inte gjorde det. Med detta i åtanke är det intressant att undersöka och jämföra 

huruvida framställningen av familjesituationer förändrats i Vozvraščenie gentemot de två 

tidigare novellerna. Det är samtidigt av intresse att undersöka om censuren blivit hårdare 

mellan 1936 och 1946.  

Mitt primära intresse ligger inte i att analysera Platonovs egenartade skriftliga språk, utan att 

koncentrera mig på det tematiska. Det är dock svårt att helt bortse från det stilistiska, då 

Platonovs språk är avgörande för hans behandling av tematiken. Därför är det i vissa 

sekvenser viktigt att beröra det språkliga för att komma närmare hans tematiska framställning.  

Jag kommer att göra en närläsning av hur Platonov tematiserar familjen i förhållande till 

statligt arbete i de berörda novellerna. Jag går särskilt in på det samtida politiska klimatet i 

form av familjepolitik. Det är av intresse att se hur den politiskt ideala bilden av familjeliv 

framställdes och hur den förväntades att se ut under 1930-40-tal, både inom och utanför 

litteraturen. Genom att jämföra Platonovs familjeframställning med kanon för den 

socialistiska realismen och den sovjetiska familjepolitiken vid tiden kan jag åskådliggöra 

Platonovs förhållande till den socialistiska realismen. Den socialistiska realismen och den 

sovjetiska familjepolitiken inte alltid är identiska, vilket synliggörs i berättelser där Platonov 

behandlar aktuella frågor i familjepolitiken istället för att följa kanon utan förbehåll.3      

                                                           
2 Från de tre novellerna behandlas särskilda stycken och citat, vilka jämförs och analyseras i studien. Kortare 

citat som återges löpande i brödtexten har jag valt att översätta medan längre s.k. ”blockcitat” lämnas 
oöversatta. Jag har gjort så för att inte ”färga” läsarens tolkning av passagerna, då de talar bäst för sig själva.. 

3 Jag har valt att illustrera den sovjetiska familjepolitiken med propagandaplakat. 
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1.2 Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommenteras forskningsfältet i stora drag, medan avsnitt 2.3 går in mer 

djupare på flera av forskarnas syn på de valda verkens betydelse för Platonovs liv och 

författarskap.  

Det har skrivits mycket om Platonov, där forskare intresserat sig för författaren på många plan. 

Denna forskning skedde i både Sovjetunionen och utanför, och den fick sitt uppsving under 

1970-talet. Detta ägde inte rum av en slump, utan i samband med att flera av hans fram till då 

opublicerade ”stora” verk började komma ut, t.ex. Kotlovan (1969) och Čevengur (1972).4 Det 

är mycket som har intresserat forskare när det kommer till Platonov, det rör allt ifrån hans stil 

och form till filosofiska influenser.  

Mikhail Geller och Vladimir Vasil’ev var två av de stora banbrytarna inom Platonov-

forskningen. Andra som började intressera sig för författaren var bl.a., Joseph Brodsky, Natalja 

Kornienko, Mikhail Mikheev, Thomas Langerak, Nina Malygina, Elena Tolstaja-Segal och 

Thomas Seifrid. Under 2000-talet har det tillkommit flera namn som ägnar sig åt författaren, 

t.ex. Philip Ross Bullock, Ben Dhooge och Katharine Holt.   

Jag har valt att bortse från det lingvistiska i min undersökning, och har istället valt att fokusera 

på det tematiska. Det som skiljer min undersökning från tidigare forskning är att jag 

koncentrerar mig på familjetematiken i utvalda Platonovnoveller. Philip Ross Bullock skriver 

om Platonovs kvinnliga karaktärer, vilket i vissa fall går in i att beskriva familjesituationen. 

Min undersökning skiljer sig på så sätt att den lägger mer fokus på familjen som enhet och 

jämför hur framställningen av familjen står sig mot den sovjetiska bilden av familjens funktion 

och sammansättning. Genom att titta närmare på Platonovs familjeframställning ökar även 

förståelsen för hans eget förhållande till familjen och till den sovjetiska familjepolitiken.  

I tidigare forskning finns en tendens att placera Platonov i något ”fack”, d.v.s. sätta en viss 

etikett på honom. Somliga såg honom t.ex. som en modernistisk författare p.g.a. hans sätt att 

använda det ryska språket (Joseph Brodsky).5  

Det finns västerländska kritiker som tidigare sökt efter antisovjetiska teman i Platonovs verk 

(bl.a. Geller i Andrej Platonov v poiskakh sčast’ja (1982)), men att Platonovs inställning 

                                                           
4 Publikationsårtalen för Kotlovan och Čevengur syftar till när de kom ut i Europa. Det dröjde till 1987 respektive 
1988  innan de publicerades i SSSR.   
5 Joseph Brodsky. “Catastrophes in the air” I Less Than One. Selected Essays, red. Brodsky (1986). S. 281.  
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gentemot Sovjetmakten skulle vara oppositionell kom att problematiseras under 2000-talet. 

Problematiseringen har grundats på att han ständigt hållit sig inom den sovjetiska kulturen och 

att alltfler kommit fram till att framställa Platonov som ”för” eller ”emot” Sovjet, vilket är att 

reducera en komplex verklighet.6  

Andra menar att Platonov är mer komplex än så och att det är viktigt att se till helheten, att hans 

texter ska läsas som en del av hela hans oeuvre (Holt).7 Seifrid är även inne i liknande 

argumentation i Uncertainties of spirit (1992)   

Flera forskare försöker förklara Platonovs världsbild bl.a. genom att hänvisa till hur han 

influerats av de estetiska doktrinerna: Proletkul’t, LEF och Futuristerna (Langerak, Holt).8 

Andra läser Platonovs verk som självbiografiska redogörelser för hans missnöje med 

stalinismen, där verken tolkas som om de åskådliggör Sovjetunionens utopiska misslyckande 

(Dužina, Geller). 9 

Forskningen har berört betydelsen av filosoferna Aleksandr Bogdanovs och Nikolaj Fёdorovs 

influenser för Platonovs författande. Elena Tolstaja-Segal och Brodsky läser Platonovs verk 

som mer esoteriska, snarare än realistiska eller satiriska.10 

Sovjetiska kritiker tenderade att se Platonov som en realistisk författare (under Brežnev-tiden 

hade författaren benägenhet att ses som en socialistiskt realistisk författare). Han sågs av dem 

som en populistisk författare som återgav halvanalfabetiska arbetares och författares tankar och 

känslor.11 

Flera av de nämnda forskarna har berört Platonovs familje- eller intimitetsporträttering i någon 

mån, främst Spiridonova och Ross Bullock. Det jag vill bidra med till fältet är att undersöka 

hur denna porträttering förhåller sig till familjepolitiken, i den offentliga debatten samt hur den 

såg ut i förhållande till den socialistiska realismens normer.      

                                                           
6 Philip Ross Bullock. The Femine in the Prose of Andrey Platonov (2005). S. 2-3. 
7 Katharine Holt. “Collective Authorship and Platonov’s Socialist Realism”, Russian Literature, volume 73, issue 1 
(2013). S. 60. 
8 Thomas Langerak (Лангерак, Т). Andrej Platonov v Voroneže. I Russian Literature, 23, (1988). S. 437-488. 
9 Natal’ja Dužina (Дужина, Н). ”"Postojannye idealy" Andreja Platonova vo vtoroj polovine 1930-kh gg.” i 
"Strana Filosofov " Andreja Platonova: Problemy tvorčestva. Vypusk 5 red. Natal’ja Kornienko (2003). S. 39-40. 
10 Elena Tolstaja-Segal (Толстая-Сегал, Е). ”Naturfilosofskie temy v tvorčestve Platonova 20-kh-30-kh gg” i 
Slavica Hierosolymitana, 4 (1979). S. 223-254. 
11 Thomas Seifrid. Uncertainties of spirit (1992). S. 15. 
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Det är främst tre områden inom den tidigare forskningen som är viktiga för min tematiska och 

komparativa läsning av Bessmertie, Fro och Vozvraščenie. Det första gäller biografiska inslag 

om Platonovs liv och författande. Jag söker där teman som kan förklara hans 

familjeporträttering. Det andra är forskning om det bakomliggande författarklimatet, d.v.s. de 

rådande förutsättningarna  som gällde vid Platonovs författande av Bessmetie, Fro och 

Vozvraščenie. Den socialistiskt realistiska doktrinen var minst sagt relevant mot denna 

bakgrund, då den dikterade förutsättningarna för samtida författares publikationer.  Det tredje 

är den dåvarande familjepolitiken. Det krävs insikt i den politiska debatten för att få inblick 

över vilka policys och normer som Sovjetunionen grundade sig på vid denna tid.  

Ross Bullock och Seifrids bidrag är viktiga för mig då de innehåller fragment som belyser 

Platonovs förhållande till den socialistiska realismen. 

Jag utgår ifrån Clarks ”dominerande intrig” när jag granskar Platonovs utformande av teman 

och karaktärer i Bessmertie, Fro och Vozvraščenie. För att underbygga min undersökning har 

jag läst och granskat kända socialistiskt realistiska verk, såsom Fёdor Gladkovs Cement (1925) 

och Nikolaj Ostrovskijs Kak zakaljalas’ stal’ (sv: Hur stålet härdades) (1936).  

Det finns tidigare forskning om den sovjetiska familjepolitiken som varit viktig för min 

undersökning. Rudolph Schlesinger var en av de allra första med att forska om den sovjetiska 

familjepolitiken, där han återger och diskuterar samtida artiklar om ämnet. Sarah Davies och 

Wendy Z. Goldman har på senare tid bidragit till fältet och den senare har även valt att 

specialisera sig på utvecklingen av kvinnans roll i familj och samhälle i Sovjetunionen. 

Inom litteraturen är familjepolicy inte fullt lika omskrivet, Katerina Clark täcker dock ämnet 

väl i The Soviet Novel. Hon stakar ut de teman som lägger grunden för min undersökning av 

hur Platonov framställer familjesituationen i de berörda novellerna. 

Med min undersökning har jag för avsikt att visa att varken familjepolitik eller Platonov har 

bestämda former, utan att de successivt utformas med tiden. I tidigare forskning (bl.a. Ross 

Bullock, Seifrid och Dužina) argumenteras det som att både Platonov och familjepolicyn utgör 

fasta positioner. Detta är en utgångspunkt som jag problematiserar och har valt att utmana.  
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2 PLATONOV, SOCIALISTISK REALISM OCH FAMILJEPOLITIK   

2.1 Den konstnärliga doktrinen ”socialistisk realism” 

Den socialistiska realismen nämndes officiellt första gången 1932, vilket skedde i ett tal av Ivan 

Gronsky, förste sekreterare i det sovjetiska författarförbundet.12 1932 förbjöds alla 

självständiga författarorganisationer. För att få större möjligheter att publicera i Sovjetunionen 

uppmanades författare att gå med i det centralt styrda författarförbundet. En doktrin infördes 

två år senare, som gjorde att socialistisk realism blev den enda tillåtna litterära policyn i 

Sovjetunionen. Katerina Clark menar dock att den socialistiskt realistiska traditionen utvecklats 

tidigare än så, och att det inte minst syns tydligt i romaner såsom i Maxim Gorkijs Moder (1907) 

och Fёdor Gladkovs Cement (1925).13  

Det växte fram några grundkoncept under 1930-talet för den socialistiska realismens teoretiska 

bas: ”partitrohet” (ry: ”партийность”), ”idétrohet” (ry: ”идейность”), ”folktrohet” (ry: 

”народность”) och ”klasstrohet” (ry: ”классовость”). Det finns dock en del oklarheter kring 

dessa koncept. Leonid Heller menar t.ex. att ”partitrohet” inte enbart innebär en abstrakt 

kommunistisk idé, utan även ett ”aggressivt” och ”militant” agerande för att uppnå en effekt. 

Med idétrohet ges precisionen att det rör sig om ”ideologiskt engagemang”.14 ”Klasstrohet” 

blev även mindre viktigt efter 1936, då den sovjetiska ledningen  sade sig ha uppnått målet om 

att ha ”ett klasslöst samhälle”.15  

Den ”socialistiska realismen” som begrepp är brett och opreciserat. Somliga hävdar att det finns 

många olika typer av socialistisk realism. De s.k. ”riktlinjerna” för den socialistiska realismen 

är generella, vilket medför svårigheter när det kommer till att fastställa exakt vad som ingår och 

vad som inte gör det. Ett begrepp såsom ”partitrohet” visar på dessa svårigheter, som i sig inte 

ger någon detaljerad beskrivning om vad som egentligen innefattas.16  

Under 1932 instruerades författare i hur de skulle skapa socialistiskt realistiska verk. De lärde 

sig att följa vissa riktlinjer, bland annat i hur hjältarnas moral/politiska identitet skulle se ut. 

Clark talar om de kvasi-familjeroller som hjälten och dennes mentor (t.ex. för son och fader) 

                                                           
12 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 27.  
13 Ibid.  
14 Leonid Heller. “A world of prettiness: Socialist Realism and Its Aesthetic Categories”, i Socialist Realism with 
shores: The Conventions for the Positive Hero, red. Lahusen & Dobrenko (1997). S. 52-53. 
15 Caryl Emerson. The Cambridge introduction to Russian literature (2008). S. 200-201. 
16 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 3.  
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ofta har. De har dels en roll knuten till sin moral/politiska identitet och dels en parallell, 

symbolisk roll i den ”stora familjen”. 17  

Dessa instruktioner gavs till medlemmar i det nystartade författarförbundet, och därinom 

cirkulerade officiella exemplar som visade hur de skulle gå till väga. Författarna till dessa 

exemplar (verk skrivna före 1930-talet) skickades ut att föreläsa för andra författare och 

berätta vad som ansågs vara och inte vara inom ramen för socialistiskt realistiska verk.18  

De sovjetiska författarna fick inte längre skapa texter efter eget tycke, utan skulle istället 

sprida partiets lära via sina berättelser. Redan 1905 skrev Lenin en artikel som låg till 

inspiration för detta, ”Partiorganisation och partilitteratur” (ry: ”Партийная организация и 

партийная литература”), som likt titeln antyder diskuterade hur litteraturen kunde användas 

som medel för att föra ut partiets budskap. Var det något som inte uppskattades, blev 

resultatet ofta utebliven publicering eller krav om att omarbeta verket. Alla romaner skulle 

följa vad Clark kallar en ”dominerande intrig”. Innehållet skulle ha en viss början, ett klimax 

och slut som följer ett visst mönster. Frånsett detta var det i praktiken ”relativt fritt” vad som 

kunde skrivas, det var m.a.o. inte så att den ”dominerande intrigen” var en detaljerad lista med 

kriterier som förväntades följas uppifrån och ner.19    

Klimatet blev sedan allt hårdare för författare under 1940-talet, då blev utrymmet till 

kreativitet mer begränsat.20   

Gorkijs En Moder nämns ofta som en tidig föregångare och förebild för den socialistiska 

realismen. Den blev en roman som satte tonen för hur de socialistiskt realistiska verken senare 

skulle utformas. En viktig del från handlingen i En Moder, som senare blev en form av 

standard i socialistiskt realistiska verk, var det Clark kallar ”vägen till medvetenhet”. 21 Detta 

ska ses mot bakgrunden att det sker en dialektisk kamp mellan ”medvetenhet” och 

”spontanitet”. ”Medvetenhet” innebär handlingar och politiska aktiviteter som kontrolleras, 

disciplineras och guidas av ett politiskt medvetet samfund. ”Spontanitet” innebär handlingar 

som inte är politiskt medvetna och som antingen är sporadiska, okoordinerade, eller rent av 

anarkistiska. Det rör sig här om en dialektisk modell, där kommunism blir resultatet när 

                                                           
17 Katerina Clark. ”Socialist realism with shores: The Conventions for the Positive Hero”, i Socialist Realism 
Without Shores, red. Lahusen och Dobrenko (1997). S. 30. 
18 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 35. 
19 Ibid. 5-7. 
20 Ibid 
21 Ibid. 65. 
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”medvetenhet” besegrat ”spontanitet”. Detta är en fundamental idé för marxism-leninismen, 

och ligger till grund för den socialistiska realismens ”dominerande intrig”.22 

I den ”typiskt” socialistiskt realistiska romanen har hjälten två mål. Det ena målet är att klara 

av uppdraget denne tar sig an, t.ex. att bygga en damm eller dylikt. Det andra målet är att 

inombords lösa spänningen mellan ”medvetenhet” och ”spontanitet”, för att på så vis nå 

”vägen till medvetenhet”.23 Med detta menas m.a.o. att komma till en punkt där enbart 

politiskt medvetna handlingar görs, vilket faller inom statsapparatens grundprinciper.    

Andrej Ždanov, en sovjetisk politiker och nära medarbetare till Stalin, gav de socialistiskt 

realistiska författarna instruktioner om att de skulle visa upp ”[…] en kombination mellan den 

allra sakligaste vardagsverkligheten och de allra mest heroiska framtidsutsikterna”.24 Följden 

blev att den sovjetiska litteraturen blev mer ”heroisk” efter 1934.25  

Författaren Andrej Sinjavskij har (under pseudonymen Abram Terc) beskrivit den 

socialistiska realismen i ”What is Socialist Realism” (1959), där han hävdar att det inte 

handlar om att beskriva ”det som existerar” (såsom Čekhov eller Tolstoj) och att det inte 

handlar om ett öppet politiskt mode. Allt handlar snarare om syfte och han menar att 

författarna knappast såg samtiden. Litteraturen handlade inte längre om självuttryckande, utan 

fungerade enbart som ett kontrollerat ideologiskt instrument.26 

De socialistiskt realistiska verken skulle helt sakna parodi, sarkasm och hån.  

Den ”positive hjälten” är ett viktigt inslag i den socialistiskt realistiska romanen, någon som 

läsaren kan bli inspirerad av och som lyfter bolsjevikernas sak. Hjälten ska vara ”typisk”, en 

moralisk och politisk förebild, samt visa vägen för Sovjetunionen. Oftast är denne en sovjetisk 

arbetare, administratör eller soldat. Detta har medfört kritik, bl.a. från Clark, om att hjältarna 

är opersonliga och att de alla följer samma mönster.27 En bild som en skribent för Literaturnyj 

Kritik, E. Usievič, delade och återgav i ett nummer från 1937:  

                                                           
22 Ibid. 15-16. 
23 Ibid. 162. 
24 Ibid. 37. 
25 Ibid. 146. 
26 Caryl Emerson. The Cambridge Introduction to Russian Literature (2008). S. 199-200. 
27 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 46-47.  
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[…] героя - неуязвимого большевика-оптимиста, больше похожего на механическую 

куклу, чем на живого человека.28 

Usievič går m.a.o. steget längre med sin kritik och liknar hjälten vid en ”mekanisk docka” 

snarare än en ”levande människa”.  

De flesta verken under Stalin-tiden har i allmänhet en handling som mer eller mindre följer ett 

visst mönster, där hjälten i ett tidigt skede ställs inför en uppgift som testar dennes styrka och 

beslutsamhet. Någonstans i romanens mitt bemödar sig hjälten att klara av uppgiften trots 

stora hinder på vägen, under tiden utvecklas dennes självbehärskning och personlighet. En 

person med hög status som redan nått sin ”medvetenhet”, hjälper hjälten att nå sin genom 

någon form av symbolisk rit. Denna gestalt fungerar som förebild/mentor och hjälper hjälten 

att utföra sitt uppdrag/nå sitt mål.29      

De sovjetiska författarna skulle utbilda befolkningen som en del av den första femårsplanen, 

samt minska klyftan mellan de utbildade och massan. 

Under tidigt trettiotal fick sovjetförfattare direktiv uppifrån om att skriva verk i samtid, men 

det var av vikt att framtidsutsikter skulle finnas där, t.ex. hur kommunismen skulle uppnås 

och hur konflikten mellan individ och kollektiv skulle försvinna.30  

Uppoffring var betydande i alla stalinistiska romaner. Död, kärlek och ondska är element som 

ofta förekommer, det förstnämnda ingår alltid i den stalinistiska romanen i någon mån. Clark 

talar om en död-och-återfödelsesymbolism. Martyrskap var ett tecken på stark lojalitet, och 

dödsfallen skulle tjäna ett symboliskt, heroiskt syfte. I de socialistiskt realistiska verken har 

hjältarna ofta en kärlek, vissa lyckas lösa sin uppgift samt får sin kärlek, andra får det inte. 

Ifall hjälten inte löser kärleksbiten, ses det som en av dennes uppoffringar för den goda sakens 

skull. Ondskan hotar gemenskap och familjen och syns i både den inre fienden (sovjetiska 

klassfiender) som yttre fienden (t.ex. fascister eller spioner).31 

Hjältarna under trettiotalet var ofta yngre som snart skulle bli en del av Sovjethierarkin, 

medan de under fyrtiotalet var något äldre, hade uppnått ”medvetenhet” och redan var en del 

                                                           
28 Elena Usievič (Усиевич, Е.) “Razgovor o geroe,” Literaturnyj kritik. № 9-10. (1938): 180.    
29 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 167-168. 
30 Ibid. 107-108.  
31 Ibid. 178-185. 
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av hierarkin. Heroismen som varit så betydande under trettiotalet blev avsevärt mer dämpad 

under fyrtiotalet, även när det gäller krigsromaner.32     

Under fyrtiotalet förändrades relationen mellan stat (“stora familjen”) och kärnfamiljen (“den 

lilla familjen”), under tjugo- och trettiotal var det en mer revolutionär extremism, där den ”lilla 

familjen” blivit försummad till förmån för den förstnämnda. Eller som Clark uttrycker det: 

In the thirties the hero often had to sacrifice or transcend his personal attachments, but in the 

forties he was expected to regularize his relationships as a way of proving himself worthy of a 

position of responsibility in the “organization”.33  

Det sker m.a.o. en förskjutning i synen på hjältarna och det är möjligt att tala om ett samband 

mellan tidningen Pravdas retorik och karaktäristik med densamma i socialistiskt realistiska 

verk. Det finns uppenbara likheter i hur t.ex. bilden av den bolsjevikiske hjälten målades upp.34 

Den socialistiska realismen var den enda officiellt gällande policyn och hade sina riktlinjer, 

visserligen med vaga gränser men vissa viktiga element som förväntades ingå i verken vid 

denna tid. Hjälten skulle ha en roll i den ”stora familjen”, där uppoffring och martyrskap visade 

prov på hängivenhet. Kritiker hävdar att hjältarna i den socialistiskt realistiska romanen är 

väldigt opersonliga, och att författarna till dessa knappast såg/var ute efter att beskriva deras 

samtid.  

2.3 Andrej Platonovs ungdomsår och liv före den socialistiska realismens inträde   

Andrej Platonov föddes 1899 i Jamskaja Sloboda, nära staden Voronež, och var äldst i en 

syskonskara bestående av åtta barn. Han fick ta mycket ansvar i hemmet och tvingades som 

femtonåring att börja arbeta, och det skedde i största utsträckning inom järnvägen. Platonovs 

fader, Platon Firsovič Klimentov, arbetade mestadels som metallarbetare för den lokala 

järnvägen och var under längre perioder hemifrån i tjänsten. Han porträtterades upprepade 

gånger i tidningen Voronežkaja Kommuna som proletär och som en ”arbetets hjälte” (ry: ”герой 

труда”).35  

                                                           
32 Ibid. 203. 
33 Ibid. 204. 
34 Ibid. 74.  
35 Mikhail Geller (МГеллер, М). Andrej Platonov v poiskakh sčast’ja (1982). S. 12. 



14 
 

Hur var då Platonovs förhållande till partiet och statsapparaten? Han blev tidigt en entusiastisk 

supporter av revolutionen och involverades i den proletära kulturrörelsen.36 Han deltog aktivt i 

det ”socialistiska byggandet” och var engagerad i partiets arbete med att föra ut elektricitet till 

den ryska landsbygden. Följande rader är från 1921 när han försökte bli medlem i partiet: 

Я люблю партию - она прообраз будущего общества людей, их слитности, 

дисциплины, мощи трудовой коллективной совести; она - организующее сердце 

воскресающего человечества.37 

Dessa rader påvisar Platonovs tidiga varma känslor för partiet och ger inget sken av någon 

reservation gentemot detsamma.  

Platonov blev så småningom medlem i partiet, men uteslöts något år senare. Anledningen till 

uteslutningen är inte helt given, men det har spekulerats om olika bakomliggande orsaker. 

Platonovs frånvaro från partimöten anges som en anledning. Hans och partiets olika syn på 

diverse frågor påstås vara en annan. Han kunde t.ex. inte identifiera sig med partiets tankar om 

hur ”den nya ekonomiska politiken” skulle bedrivas. Platonov skrev själv hur han tyckte att fel 

saker prioriterades, och att det viktigaste var: ”det sätt som socialismens element byggs på” (ry: 

”по действительному строительству элементов социализма”).38 

Författaren går inte närmare in på hur dessa element skulle sammanfogas, men det går att uttyda 

hur han börjar svikta i sin övertygelse om partiets förmåga att utveckla landet.   

Platonov försåg under 1918 (under Första världskriget), tillsammans med sin far, de ryska 

soldaterna vid fronten med proviant. Platonov var väldigt produktiv mellan 1920 och 1922, 

förutom tjänstgöringen i Röda armén, arbetade han även som journalist för diverse tidningar 

och tidskrifter i Voronež, vari han publicerade över tvåhundra artiklar.39 Något år senare hade 

han utbildat sig till ingenjör och såg till att ha en karriär både som ingenjör och författare. Han 

flyttade runt mycket tack vare sitt ingenjörsyrke innan han 1927 bosatte sig i Moskva, där han 

från denna tid ägnade merparten av sin tid åt skrivandet.40  

                                                           
36 Thomas Seifrid. Uncertainties of spirit (1992). S. 1-2. 
37 Citerat från: Mikhail Mikheev (Михеев, М). V mir Platonova čerez ego jazyk: Predloženija, fakty, 
istolkovanija, dogadki (2003). S. 11.  
38 Ibid. 12.  
39 Thomas Seifrid. Uncertainties of spirit (1992). S. 5.  
40 Ibid. 6-7. 
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Platonov ansågs ha blivit alltmer skeptisk mot den Proletkult’-inspirerade utopin efter sin tid i 

Voronež.41 Han insåg verkligheten för sovjetmakten, inte minst hur svårt det skulle bli att 

förändra landsbygden. Även om Platonov inte var en fullfjädrad utopist tidigare, menar Thomas 

Seifrid att det framgick att han blev mer och mer tveksam till ett utopigenomförande efter sin 

vistelse i Tambov 1926. Under denna tid skrev han mycket och hans första volym av berättelser 

publicerades, Epifanskie Šliuzy (1927). Volymen väckte  lite intresse av omgivningen men 

uppmärksammades av Gorkij, som rekommenderade honom och värderade författaren som en 

av de mest lovande i Sovjetunionen.42   

Platonovs anseende kom att fläckas ner efter att han 1928 inlett ett kortvarigt samarbete med 

Boris Pil’njak. De gjorde bl.a. den satiriska sketchen Če-Če-O och den satiriska pjäsen Duraki 

na periferii. Pil’njak var sedan tidigare i onåd hos många, bl.a. hos RAPP (rysk förkortning av 

Rossijskaja Associacija Proletarskikh Pisatelej).43 De anklagade Platonov för att ha hamnat 

under Pil’njaks inflytande. Ett av Platonovs mest kända verk Čevengur, skulle ha publicerats 

1929 och hade redan blivit tryckt, men blev i denna veva plötsligt förbjudet (och blev i SSSR 

publicerat först 1988).44 Kampanjen mot Platonov eskalerade 1931 efter publiceringen av 

Vprok, som var ett satiriskt porträtt över kollektiviseringen av landsbygden. RAPP anklagade 

honom för att med denna sprida den ”kulakiska ideologin”. Mellan 1931 och 1934 fick Platonov 

inget material publicerat. Det var efter att ha läst Vprok som Stalin i marginalen bland annat ska 

ha skrivit ”talangfullt, men en skitstövel” (ry: ”талантливо, но сволочь”)45. Platonov svarade 

på kritiken och skrev ett brev till Stalin, där han gjorde ett försök att förklara sig och bad om att 

finna ett sätt att minska skadan berättelsen medfört. Brevet ledde inte till någon förändring, 

Platonovs samhälls-litterära rykte hade fördärvats såtillvida att litteratur- och partitjänstemän 

därefter fruktade att ta beslut angående Platonovs verk. Detta med tanke på att det fanns en 

uppfattning om Platonovs ”ideologiska tvetydighet” i texterna, som gjorde att de inte ville ta 

risken att släppa igenom något som kunde leda till konsekvenser.46  

Det finns argument för att Platonov inte hade för avsikt att betraktas i något slags opposition 

mot makten. Han hade under den rådande tiden försökt lämna in manuskript som var mer 

lämpade för klimatet som rådde under Stalins första femårsplan. 1933 skrev han till Gorkij och 

                                                           
41 Ibid. 7-10. 
42 Ibid. 
43 Svensk översättning: ”Ryska Associationen för Proletära Författare”.  
44 Thomas Seifrid. Uncertainties of spirit (1992). S. 10-11.  
45 Caryl Emerson. The Cambridge Introduction to Russian Literature (2008). S. 203 
46 Aleksandr Galuškin (Галушкин, A). ”Andrej Platonov - I.V. Stalin - ”Literaturnyj kritik” i ”Strana filosofov” 
Andreja Platonova: Problemy tvorčestva. Vypusk 4 red. Natal’ja Kornienko (2000). S. 815.  
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frågade om det fanns någon som helst möjlighet för honom att vara sovjetisk författare, men 

fick inget svar tillbaka.47 Han fick vänta till 1934 innan han fick publicera och det var i en 

volym med namnet ”Takyr”, som publicerades till ära för Turkmenistans 10-årsdag i 

Sovjetunionen. 

Vad kan vi ta med oss till läsningen av Bessmertie, Fro och Vozvraščenie? Platonovs barndom 

i en stor familj präglades av att han tidigt tvingades träda in i arbetslivet och att han fick ta 

mycket ansvar i hemmet, då hans fader var ute mycket i arbetet. Denne kan ses som en förebild 

för Platonov såtillvida att han var en s.k. ”arbetets hjälte”, som förstod värdet i att slita för sin 

sak. Denna inställning kom att återspeglas i Platonovs ambitiösa åtaganden som journalist och 

författare. Faderns inställning till livet går även att uttyda i vissa av Platonovs litterära 

karaktärer. Författarens tidiga intresse för revolutionen och partiet samt dennes aktiva 

deltagande i det socialistiska byggandet är av intresse. Detta tillsammans med hans tid i Röda 

Armén är bra att ha i åtanke med tanke på hur livet utvecklade sig för honom. Problemen med 

censuren och RAPP under sent 1920 och tidigt 30-tal fick konsekvenser för hans fortsatta 

författarkarriär. Allt detta skedde innan den socialistiskt realistiska doktrinen började gälla som 

litterär policy.           

2.3 Den socialistiska realismens följder för Platonovs författande 

Finns det något som tyder på att Platonov anpassade sig efter den socialistiskt realistiska 

doktrinen? Hur gestaltades denna anpassning i sådana fall? Kan det ha påverkat hans 

utformande av Bessmertie, Fro och Vozvraščenie? Flera forskare har noterat förändringar i 

Platonovs författarskap under den andra halvan av 1930-talet. Seifrid framför t.ex. argument 

som skiljer på Platonov pre- och post-1934, då han från och med denna tid ansågs ha ändrat 

hela sitt œuvre. Detta preciseras med stilistisk förändring i form av frånvaron av satir, 

vulgarismer och surrealism. Hans teman förändrades och även hans signatur, språket, anses ha 

genomgått en genomgripande omdaning efter 1934.48  

Philip Ross Bullock talar exempelvis om en förvandling som skett i Platonovs publikation Reka 

Potudan’ (1937) (vari bl.a. Fro ingår). Han menar att det bara går att spekulera i varför 

Platonovs stil och teman (familje- och intimitetsteman) skiljer sig så mycket åt. Han reflekterar 

vidare huruvida det är en fråga om Platonovs vilja att bli publicerad, samt om han tagit en 

tillgängligare stil för situationer och karaktärer, för att nå en publik som kunde känna igen sig i 

                                                           
47 Thomas Seifrid. Uncertainties of spirit (1992). S. 11-12.  
48 Ibid. 12.  
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hans texter. Han tycker dock att den mest troliga anledningen till förvandlingen är Platonovs 

missnöje med sina egna utopiska aspirationer och med den stalinistiska förvandlingens krav på 

avhumanisering.49  

Mikhail Geller menar också att publiceringen av Fro och Bessmertie samt inträdet i kretsen 

kring tidningen Literaturnyj Kritik innebar en vändpunkt i Platonovs liv.50 

Irina Spiridonova diskuterar även hon förändringar i Platonovs författande under andra halvan 

av 1930-talet. Hon noterar främst hur Platonovs hjältekaraktärer förändrades efter denna tid. 

Fram till dess hade hjälten byggt och strävat efter den förmodat ljusa framtiden och helt 

prioriterat bort lycka på hemmaplan. Därefter blev det helt annorlunda, med familjehjältar som 

lever i nuet utan några som helst utopiska aspirationer. Spiridonova menar att Platonovs 

berättelsers sociala plan under senare 1930-tal följer den socialistiska realismens 

grundläggande krav.51 Hans Günther drar en liknande slutsats när det kommer till familjehjältar, 

där han i beskrivningen av Platonovs berättelser menar att: 

[…] центр тяжести перемещается от Большой семьи советского общества к малой 

естественной семье.52 

Detta är intressant med tanke på att Platonovs familjehjältar därmed följer trenden för den 

samtida statliga familjepolitiken, där kärnfamiljen fick en allt större roll i det sovjetiska 

samhället.53 I Bessmertie, Fro och Vozvraščenie utgör t.ex. tankar om familjelycka hos 

huvudkaraktärerna en vital del av intrigen.     

Andra forskare menar däremot att Platonovs verk står i motsättning till den sovjetiska 

litteraturens socialistiska realism tack vare dess ”falska humanism”. De noterar hans 

”ensamhetsteman” och att hans hjältars karaktärer är tragiska och olyckliga.54 

Seifrid har liknande resonemang som Spiridonova i synen på hur Platonov går från optimistisk 

till pessimistisk när det kommer till möjligheten att uppnå det utopiska samhället (som var målet 

                                                           
49 Philip Ross Bullock. The Femine in the Prose of Andrey Platonov (2005). S. 152.   
50 Mikhail Geller (Геллер, М). Andrej Platonov v poiskakh sčast’ja (1982). S. 356. 
51 Irina Spiridonova (Спиридонова, И). ”Tema sem’i v rasskazakh Platonova 1930-kh gg.” i ”Тема семьи в 
рассказах Платонова 1930-х гг." ”Strana filosofov” Andreja Platonova: Problemy tvorčestva. Vypusk 4 red. 
Natal’ja Kornienko (2000). S. 277-278.  
52 Hans Günther (Гюнтер, Х). ”Ljubov’ k dal’nemu i ljubov’ k bližnemu: Postutopičeskie rasskazy A. Platonova 
vtoroj poloviny 1930-kh gg.” i ”Strana filosofov” Andreja Platonova: Problemy tvorčestva. Vypusk 4 red. Natal’ja 
Kornienko (2000). S. 305.  
53 Anton Makarenko (Макаренко, A). ”Knjiga dlja roditelej” i Krasnaja Nov’, 1937, no-7, s. 15. 
54 Nina Malygina (Малыгина, Н). Andrej Platonov: Poėtika ”Vozvraščenija”. S. 81.  
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i den marxist-leninistiska ideologin). Han menar att det går att skönja ett ökat missnöje hos 

Platonov redan under sent 1920-tal. Parallellt syns det en evolutionär förändring i hans 

berättelser, där en alltmer ”realistisk” utgångspunkt tar form. Med denna förändring tog han sig 

närmare den sovjetiska litteraturen, då han dessförinnan hade experimenterat med science 

fiction, grotesk stil och satirisk prosa med utopisk handling.55  

Den tidiga Platonov (fram till mitten av 1930-talet) följde inte de förväntade principerna i sättet 

han framställde sina hjältar på. Detta var en av anledningarna till att redaktörer på tidningar 

fruktade att trycka hans verk.56 De som försvarade Platonov i detta avseende hävdade dock att 

Platonov var en konstnär som på ett ”uppriktigt” och ”organiskt” sätt tagit till sig de 

socialistiska idealen. Vissa av försvararna menade även att han ändrat sitt författande såtillvida 

att han möjligen ville skapa en bild av den ”positive hjälten” för den socialistiskt realistiska 

doktrinen.57 

Platonovs anpassning till den socialistiska realismen var någonstans däremellan enligt Seifrid, 

då han menar att Platonov till viss mån anpassade sig även om det var långt ifrån frivilligt. Han 

menar att det ägde rum en förlikningsprocess mellan Platonovs världsbild och den socialistiska 

realismens estetik. Detta skulle ha tagit form genom författarens försök att lägga till ”positiva 

hjältar” och optimistiska socialistiska konstruktionshandlingar till sina sedan tidigare 

utmärkande, satiriska avsnitt och utopiska teman.58    

Under 1936 publicerade Platonov bl.a. två noveller som jag valt att studera, Bessmertie och 

Fro. Det finns argument för att det förstnämnda är Platonovs mest anpassade när det kommer 

till den socialistiskt realistiska doktrinen och kallas till och med ett ”Sovjetproducerat ideal”.59 

Av den anledningen påstås Bessmertie vara ett av Platonovs mest hårt prövade verk (denna 

kritik kom inte från statligt håll). Han utsattes direkt efter publiceringen för: ”[…] ideologiskt 

förintande kritik” (ry: ”[…] идеологически уничтожительной критике”), som dessutom 

eskalerade efter hans död. Litteraturvetare har pekat ut Bessmertie som kompromissande och 

ursäktande, samt att verket framhäver Platonovs tvetydiga politiska position. Berättelsen 

upplevdes t.o.m. vara ”fjäskande” då den ansågs ligga väl nära ”standardverket”.60        

                                                           
55 Thomas Seifrid. Uncertainties of spirit (1992). S. 186-187. 
56 Nina Malygina (Малыгина, Н). Andrej Platonov: Poėtika ”Vozvraščenija”. S. 75.  
57 Ibid. 79-80 
58 Thomas Seifrid. Uncertainties of spirit (1992). S. 177-178.  
59 Ibid. 189. 
60 Natal’ja Dužina (Дужина, Н). ”"Postojannye idealy" Andreja Platonova vo vtoroj polovine 1930-kh gg.” i 
"Strana Filosofov " Andreja Platonova: Problemy tvorčestva. Vypusk 5 red. Natal’ja Kornienko (2003). S. 36. 
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Bessmertie fick även en annan typ av kritik i tidningen Krasnaja Nov’, där A. Gurvič bl.a. 

ironiserar över verket. Han skriver att Bessmertie är: ”en evig separation från livet” (ry: ”вечная 

разлука с жизнью”).61 Han förundrar sig över varför huvudkaraktären Ėmmanuil Levin, som 

valt socialismens tjänst, är ensam och olycklig. Han menar att svaret finns i förklaringen att 

Platonov byter ut de bolsjevikiska värderingarna mot kristna sådana. Han hävdar att Levin 

försöker leva sig igenom livet snabbast möjligast medan han förbränner kropp och själ i sitt 

arbete, detta eftersom han drömmer om återuppståndelse och ett liv efter döden.62  

Marina Ljubuškina, som analyserar den socialistiska realismens roll i Bessmertie, kommer fram 

till att verket är en parodi på den socialistiska realismen och att Levin i själva verket är en 

”antihjälte”. Förutom i synen på Levins roll delar hon även Gurvičs uppfattning om Levins 

väldiga ”lidande” i novellen. Hon tar även steget längre och hävdar att ”Alla lider i 

”Bessmertie” – bilen och metallen, energin och rälsen” (ry: ”В ’Бессмертии’ страдают все – 

машина и металл, энергия и рельс”).63 

Samtidigt som novellen fick negativ uppmärksamhet, mottog den även en hel del positiva 

omdömen. Den ansågs fånga verkligheten och Levin räknades upp som en i raden av hjältar i 

den sovjetiska litteraturen.64 Han nämns t.ex. i sammanhanget tillsammans med hjälten i Hur 

stålet härdades (ry: Как закалялась сталь), Pavel Korčagin, som blivit en symbol för denna 

kategori. Georgij Lukač (en av de mer framstående litteraturkritikerna vid denna tid) på 

tidningen Literaturnyj Kritik menar att Bessmertie var en seger för Platonov, då han anser att 

han lyckats med att skapa en: ”[…] levande litterär gestalt” (ry: ”жизненный литературный 

образ”) av den samtida hjälten. Detta samtidigt som han i hjälten fångat det andliga livets 

motsägelse och inre konflikter.65  

Levin följer det konventionella mönstret för hur en partiarbetare skulle bete sig, med sin 

osjälviska tillskrift till utmaningarna det socialistiska byggandet ställs inför. Samtidigt finns det 

ett självuppoffrande drag hos Levin och en tendens att distansera sig från sig själv, sin fru och 

sina vänner.66 Det finns något i huvudpersonens karaktär som vill väcka ett ansvar för arbetet 

och få hans omgivning att osjälviskt arbeta för ”avlägsna människor” (ry: ”дальних людей”). 
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Günther pekar på att kärleken till den ”avlägsne” ständigt gör sig påmind. Den avlägsne blir 

nära, samtidigt som de nära blir avlägsna och främmande.67 I novellen finns underliggande 

antydningar om att Levins tillvaro utgör ett hot mot intimitet, värme och fysisk kontakt. Levins 

tillvaro innebär isolation från omvärlden och i hans självuppoffrande går det att argumentera 

för masochistiska, och rent av självmordsbenägna antydningar.68  

Fro är även det ett verk där närhet spelar en viktig roll, där huvudpersonen Fro törstar efter 

intimitet då hennes make Fёdor är borta i Sibirien och bygger socialismen. Hennes behov av 

närhet gör att hon i sin makes frånvaro så småningom släpper det mesta och istället gör allt för 

att få hem honom.69 

Den litterära tidskriften Literaturnyj kritik var en stor anledning till att Platonov fick publicera 

sin prosa under 1930-talet, detta under en tid då han var närmast opublicerbar. Literaturnyj 

kritik var ansedd som den intellektuellaste av de litterära tidskrifterna och var den enda som 

ägnade sig åt litterär teori under 1930-talet.70 Tidskriften fick motta kritik uppifrån då den satte 

sig upp mot ”Stalin-Ždanov-estetiken” och under 1940 fick den se sig upplöst, där förste 

generalsekreterare Fadeev var en drivande faktor till att så blev fallet. Detta föregicks även av 

att Fadeev tillsammans med två kollegor vänt sig till centralkommittén med en promemoria om 

en ”antipartigrupp” och Literaturnyj kritik. Platonovs namn nämndes även i samband med 

denna grupp, där det bl.a. talades om Vprok.71 Literaturnyj kritik tryckte och publicerade bl.a. 

Bessmertie och Fro 1936.72    

Under 1938 arresterades Platonovs 15-årige son för kontra-revolutionär konspiration och 

skickades till hårt straffarbete i norr. Han dömdes till tio år, men fick komma hem redan efter 

närmare tre, p.g.a. den ständigt försämrade tuberkulosen han pådragit sig i lägret. Platonov 

vakade över honom, men fick se honom gå bort två år senare.73 Mikheev menar att det syntes 

på Platonov hur han tog på sig skuld för sonens död. Att han kände att han blivit utvald, slump 
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eller ej, till att sona för sina mindre uppskattade skrifter. Detta genom gripandet av sonen, och 

att det kunde röra sig om en hämndaktion.74   

Under Andra världskriget arbetade Platonov som krigskorrespondent mellan 1942-1946 och 

fick även börja publicera i viss mån igen efter att han skadats i sitt arbete. 1946 blev han dock 

svartlistad på nytt p.g.a. av sin korta berättelse Vozvraščenie.75 Novellen väckte reaktioner, 

Stalin kallade den bl.a. ”antisovjetisk”.76 Den tolkades även som ”[…] ett avskyvärt förtal av 

sovjetiska människor, av den sovjetiska familjen” (ry: ”гнуснейшая клевета на советских 

людей, на советскую семью”).77 Litteraturkritikern Vladimir Ermilov skrev i liknande 

tongångar att Platonov: ”[…] strävar efter att förtalande framställa ’familjen Ivanov som en 

typiskt sovjetisk familj!’” (ry: […] клеветнически стремится представить ”семью Иванова 

как типичную советскую семью!”).78 

Efter Vozvraščenie skrev Platonov folksagor i prostalinistisk tappning fram till sin död 1951, 

då han gick bort i den tuberkulos han ådragit sig under sitt vakande över sonen. När Platonov 

kom hem från kriget 1946 var han så illa däran av sin sjukdom att han bars hem på bår och klev 

knappt upp ur sängen under sina sista år i livet.79 

Platonov skrev flera brev till Fadeev under 1946, detta efter att han fått publicering av 

berättelsesamlingen, Vsja žizn’ (vari Vozvraščenie ingick), obestämt uppskjuten. Han bad 

Fadeev vid upprepade tillfällen om att få publicera. Han var i viss mån redo att offra sin 

konstnärliga suveränitet, detta för att få möjlighet att arbeta, publicera och tjäna pengar till sin 

familj. I ett brev, daterat från 10/12 1946, bad han Fadeev om att driva fram beskedet om hans 

bok och lovade att ändra saker i den om det skulle vara nödvändigt. I sitt nästa brev, daterat 

27/12 1946, tillade han att han var redo att byta ut en berättelse mot en annan om så krävdes.  

I marginalen av Platonovs brev från den 10:e december finns Fadeevs anteckning om att brevet 

skulle skickas ”till sekretariatet”. Detta menar forskaren Vladimir Perkhin i sin artikel Andrej 
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Platonov v pis’makh k Aleksandru Fadeevu (1946-1949) tyder på att Fadeev inte avböjt 

Platonovs förfrågan om att personligen ta ett snabbt beslut i denna fråga.80 Något snabbt beslut 

togs dock inte fallet, då chefredaktören för tidningen Literaturnaja gazeta publicerade en artikel 

den 5/1 1947 om Platonov och Vozvraščenie. Artikeln hade en kritisk inställning gentemot 

Platonov, den förkastade hans humanism och hävdade att han i Vozvraščenie återgav ”en ful 

och oren liten värld” (ry: ”уродливый, нечистый мирок”).81 Denna artikel följdes av att 

Fadeev själv fördömde berättelsen i en artikel i Pravda från den 10:e februari. Därefter skrev 

Platonov ytterligare flera brev till honom, där han bl.a. bad om ett möte, samt intygade sig vara 

villig att stryka utvalda berättelser i boken, däribland Vozvraščenie. Fadeev gick inte med på 

något möte förrän ett år senare och gav inte heller något tillstånd att publicera. Däremot ordnade 

han så att Platonov fick ett bidrag på 750 rubel från Litfond för att hjälpa honom med att försörja 

hans familj.82 

Platonov visade efter Fadeevs artikel, enligt Perkhin, prov på att ”rätta sig i ledet”, när han i sitt 

teaterregisserande under 1947 frånsade sig att göra pjäsen Dobryj Tit. Han förklarade för 

teaterchefen att han istället skulle skriva en pjäs om den unge Puškin, då han avsåg att se över 

sitt arbete och göra det mer strikt och ansvarsfullt. Han sade sig ha tagit beslutet för att inte 

tillåta sig att göra misstag och därför byta sitt tema.83  

Platonov är på ett närmast unikt sätt både insider och outsider i den sovjetiska världen. Han var 

en insider tack vare sitt arbetarklassarv, sitt tidiga stöd och engagemang i bolsjevikernas sak, 

samt att han delade statens stora önskan om att helt förändra den mänskliga existensen. Vidare 

var han en av få författare som deltog aktivt i omformandet av Sovjetunionens fysiska 

verklighet. Han var en outsider i den mån att han kämpade mot censuren. Dessutom gillade han  

inte byråkratin och tvånget i de stalinistiska ansträngningarna i att ”bygga socialismen” och led 

mycket som person och författare under de mörkaste åren. Han kunde inte hänge sig till den 

optimism som var knuten till den stalinistiska utopin.84    

Platonov förkastade inte den socialistiskt realistiska tanken om att hårt arbete och utveckling 

av den materiella världen leder till en förbättrad levnadssituation. Däremot hade han en annan 
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syn på den mänskliga arbetskapaciteten, där han menade att det alltid kommer att finnas 

distraktionsmoment som gör att människans energi läggs på annat håll.85 

Ett sådant ”distraktionsmoment” går att utläsa i Philip Ross Bullocks resonemang i boken The 

Femine in the Prose of Andrey Platonov, där författaren belyser Platonovs framställning av det 

kvinnliga könet. Han refererar till ett av Platonovs tidiga manifest, Duša mira (1920), där 

Platonov ställer den retoriska frågan ”Men vad är då kvinnan för något?” (ry: ”Но что такое 

женщина?”), för att sedan retoriskt svara att ”Hon är den levande, verkande inkarnationen av 

världens medvetande av sin egen sorg och kriminalitet” (ry: ”Она есть живое действенное 

воплощение сознания мира своего греха и преступности”). I Buduščij Oktjabr’ (1920) 

skrev Platonov dessutom att ”[…] det kommunistiska samhället- det är männens samhälle” (ry: 

”[…] коммунистическое общество – это общество мужчин”).86 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att flera forskare är eniga om att Platonovs verk under 

andra halvan av 1930-talet genomgått en viss förändring, vilket sammanfaller i tid med att den 

socialistiska realismen rotat sig. Förändringarna skedde inte enbart stilistiskt utan även 

tematiskt. Från denna tid utspelade sig en större del av hans berättelser i hem- och familjemiljö 

jämfört med tidigare. De framtidsaspirationer som genomsyrade hans tidigare verk förbyttes 

mot en form av strävan efter lycka i hemmet. Fokus flyttades från den ”stora familjen” till den 

s.k. ”lilla” kärnfamiljen. Åsikterna om varför Platonov gör dessa förändringar går isär. Vissa 

hävdar att det handlar om hans vilja att tematiskt ligga parallellt med de socialistiskt realistiska 

riktlinjerna. Andra menar att förändringarna berodde på den pessimistiska synen som växt fram 

hos författaren när det kom till att fullfölja den socialistiska tanken. Några hävdar att han tar 

någon form av mellanväg. Platonov-forskarna uppfattar karaktären Levin i Bessmertie på olika 

sätt. Med olika uppfattningar om huvudkaraktären får berättelsen olika innebörd. Omfattningen 

av negativ kritik mot framställningen av familjen Ivanov i Vozvraščenie är intressant att notera, 

detsamma gäller efterspelet kring Platonovs ansträngningar att  först få igenom berättelsen och 

sedan viljan att kompromissa för att få publikationen Vsja žizn’ publicerad. Likt i sitt brev efter 

Vprok är han mån om att inte göra sig ovän med de personer som bestämmer hans öde.             
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2.4 Bilden av den ”stora” respektive ”lilla” familjen, ett komplext förhållande 

Det finns en myt om den ”stora familjen”, där Sovjetunionens samhälle och historia beskrivs 

som en hierarki av ”fäder” och ”söner”. Inom litteraturen förväntades de förstnämnda vara 

högst ”medvetna” personer i Sovjetunionens övre maktskikt. Ofta är dessa både tjänstemän 

och partimedlemmar, medan ”sönerna” är ”spontana” och positiva figurer som progressivt 

fostras till politisk medvetenhet av deras ”fäder”.87 Från och med andra halvan av 1930-talet 

började den socialistiskt realistiska handlingen även ofta utspela sig i hjältens familj. Hjältens 

mentor fortsätter dock likt tidigare att oftast komma utifrån och inte finnas i dennes 

kärnfamilj.88 Inom samhället fick en debatt om samspelet mellan privat och offentligt liv allt 

större utrymme, författare fokuserade bl.a. mycket på äktenskapsbrott, som blivit ett stort 

bekymmer. Hjältarnas antagonister begick i dessa fall äktenskapsbrott, det ansågs inte 

anständigt att hjältarna begår något sådant.89 

Det är viktigt att betona att den socialistiska realismens s.k. ”riktlinjer” och den sovjetiska 

familjepolicyn inte är en och samma sak. De skiljer sig åt, men strävar ändå åt samma håll då 

”riktlinjerna” ses vara implementerade för att stärka den rådande familjepolitiken.     

Lenin ansågs vara den ursprungliga ”fadern”, som garanterade utvecklingen till kommunism, 

vilket innebar universiell ”medvetenhet”. ”Fadern” är en sorts moralisk och politisk mentor, 

han hjälper ”sonen” att övervinna de spontana krafter som kommer i dennes väg.90 ”Fadern” i 

det socialistiskt realistiska verket ger ett lugnt intryck och får omgivningen att känna sig trygg 

i hans närvaro. Han är en bra lyssnare och rådgivare. Han är kärleksfull men samtidigt hård, 

och om det behövs även skoningslös.91 

Platonov målade upp en likartad bild själv när han gav sig på att förklara familjetematiken, 

men då med Stalin som ”fader eller storebror” till alla. I sin dagbok under 1935 skrev han:  
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Истина в том, что в СССР создается семья, родня, один детский милый двор, и 

Сталин — отец или старший брат всех, Сталин — родитель свежего ясного 

человечества, другой природы, другого сердца.92 

93 

Plakatet illustrerar hur Stalin, fadern, tackas av Sovjetunionens barn för deras lyckliga barndom.  

Den officiella sovjetiska synen på familjen förändrades under 1920- och 30-talet, då det från 

statligt håll påbörjades försök att stärka familjeenheten.94 Familjen fick en central roll inom 

såväl politiken som litteraturen för att det skulle uppnås. Denna utveckling fick ytterligare ny 

kraft under 1940-talet, då stärkandet av den ”lilla familjen” ansågs vara ett indirekt stärkande 

av den ”stora”.  

Sovjetunionen hade ett högt antal skilsmässor, en lag från 1925 förenklade möjligheterna att 

ta ut dem. Detta i samband med den socialistiska synen på fenomenet bidrog till att dessa 

siffror ökade lavinartat.95 Enbart mellan 1926 och 1927 gick antalet skilsmässor från 1.4 till 

2.0 per 1000 invånare varav hela 2.9 till 5.8 i städer. I Leningrad slutade t.ex. två tredjedelar 

av alla giftermål i skilsmässa 1927.96 

Mot det stora antalet skilsmässor som ägde rum kan det vara svårt att förstå hur stor och viktig 

roll familjen hade. Det pågick en omdaning under en period, med marxismen och leninismen 

som stöd mot ”borgarprincipen om det oupplösliga äktenskapet”, vari den ovillkorliga rätten 

till skilsmässa förespråkades.97 Alla var dock inte av den åsikten, och ett av argumenten denna 

frihet var att samhället inte kunde förbli likgiltigt mot en utveckling med frekventa skilsmässor. 
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Det handlade i detta resonemang inte enbart om en ”privat angelägenhet”, utan om att det var 

av fundamentalt intresse för samhället.98  

Efter en tid uppstod det problem med det ökade antalet skilsmässor, samt med underhållsbidrag, 

familjeinstabilitet, och besprizorniki (hem- och föräldralösa barn som levde i ligor och försörjde 

sig på tiggande, ficktjuveri, stölder och prostitution). Under mitten av 1930-talet skedde därför 

ett tydligt ideologiskt skifte, som krävde ett stärkande och stabiliserande av familjen.99   

Det gjordes framgångsrika insatser under 1927 för att minska antalet barn på överfulla statliga 

institutioner. Hem som tog emot barn erbjöds en summa för underhåll. Det erbjöds även 

pengar till arbetsplatser som anställde ungdomar, vilket skulle underlätta för ensamstående 

mödrar att hålla ihop sina familjer och minska antalet barn på gatan.100 Under 1935 började 

det tas hårda tag i lagstiftningen mot ungdomsbrottslighet, där barn som begått brott dömdes 

efter den vuxna straffskalan. Många barn mellan 12 och 15 dömdes till fängelse runtom i 

landet. Föräldrar fick även de ta ansvar i form av böter vid ungdomsbrottslighet, och föräldrar 

som på något sätt stödde, ignorerade eller låg bakom barnens brott kunde dömas till 

fängelsestraff.101 

Den sovjetiska staten strävade efter att öka populationen men samtidigt underlätta för 

arbetarklassmödrar att arbeta. Det infördes bidrag före och efter barnafödande för att 

uppmuntra graviditeter, samtidigt utökades antalet dagcenter, förskolor, kollektiva kök och 

andra institutioner för att avlasta mödrarna från en del sysslor i hemmet.102  
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103 

Plakatet illustrerar hur barn blir omhändertagna när mödrarna arbetar (plakatet är från 1955, men illustrerar 

även ansträngningarna som påbörjades under 1920- och 30-tal för att få ut kvinnan i arbetslivet) 

Moderskap och kvinnans sociala och produktiva arbete hävdades inte stå i motsättning till 

varandra, utan snarare koordinera och stabilisera samhället som helhet.104 

Rudolf Schlesinger diskuterar i sin bok The Family in the U.S.S.R (1949) hur teoretiker, i 

artiklar från 1936, framställer Sovjetunionens nya familjepolicy. Artiklarna visar upp den nya 

attityden gentemot familjen, hur ”familjen vittrar sönder” av att den blivit friare och stärkt av 

den socialistiska förändringen av ekonomin.105 

Efter att bolsjevikerna kommit till makten var ett av de stora målen att stärka kvinnans 

socialpolitiska roll i samhället, de satsade bl.a. på att förmå kvinnor att studera. Kvinnans roll 

stärktes på flera plan, hon blev som tidigare nämnts även mer deltagande i det kollektiva 

socialistiska arbetet. Deltagandet i detta arbete ansågs inte vara ett påtvingande till att avstå 

familjelivet, men hela familjestrukturen förändrades påtagligt i samband med detta.106    

Mellan 1927 och 1935 ökade andelen kvinnliga arbetare inom Sovjetunionen i stort, vilket hade 

inverkan på kärnfamiljen. Födelsetalen minskade och familjerna blev mindre, vilket även 

medförde att allt färre kvinnor var ekonomiskt beroende av sina män. En sorts frigörelseprocess 

för kvinnan påbörjades.  
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107 

Plakatet illusterar frigörelseprocessen för den sovjetiska kvinnan. 

Något som visar på utvecklingen med färre kvinnor med enbart hushåll och barn som sysslor 

istället för förvärvsarbete, var t.ex. att antalet förskolor ökade från 257 000 till 5 143 400 mellan 

1928 och 1934.108 Dock sjönk lönerna avsevärt mellan 1928 och 1932 i takt med att kvinnorna 

kom ut på arbetsmarknaden i allt större utsträckning, reallönen sjönk med hela 49 procent. 

Skillnaden från när enbart männen arbetade blev rent krasst att två personer fick samma lön 

som en fått tidigare. Lönerna återhämtade sig inte till 1928 års nivå på över tio år.109 

Många män satte i system att inte betala underhållsbidrag till sina barns mödrar, och mödrarnas 

rätt till underhållsbidrag från fäderna var svår att upprätthålla. 65 procent av alla fall som togs 

upp i rätten var underhållstvister, och en fjärdedel av fallen som dömdes till moderns fördel 

följdes inte upp. Det fördes en stark profamiljepropaganda som motverkan till fäders 

oansvarighet, vilket följdes upp med att en ny lag implementerades under 1936. Lagen 

medförde ett ökat straff för utebliven betalning av underhållsbidrag, att skilsmässor försvårades 

och aborter förbjöds på nytt. Barnbidrag höjdes och antalet barnomsorgsfaciliteter ökade 

samtidigt. Tidningen Pravda gick ut med en förstasida den 26:e maj 1936, där det meddelades 

att myndigheterna med den nya lagen lovar ”att kämpa mot den lättsinniga attityden gentemot 

familjen och familjeansvar”.110 

                                                           
107 Karačencov, P (Караченцов, П). Za socialističeskuju rodinu, za sčastlivuju žizn’, golosuet polnopravnaja 
sovetskaja ženščina! (1938). 
108 Wendy Z. Goldman. Women, the State and Revolution: Soviet Family and social Life, 1917-1936 (1993). S. 
313-314. 
109 Ibid. 316. 
110 Ibid. 331.  
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Vad skilsmässorna anbelangar blev följden bl.a. att det blev dyrare att skilja sig, pappersarbetet 

blev även alltmer komplicerat. Detta ansågs dock inte tillräckligt, då en ny lagstadga infördes 

redan 1944, som gjorde processen än svårare och än dyrare.111 

Pravdas förstasida och lagändringen ledde till blandade reaktioner, och tidningen publicerade 

kritiska brev jämsides med propagandistiska brev som hyllade lagstiftningen. De senare 

uttryckte lycka i stora familjer och kom från kvinnor som berättade hur mycket aborter påverkat 

deras hälsa negativt och hur underbart det var att fostra barn i sovjetsamhället. Det ledde även 

till att kvinnor debatterade huruvida det var möjligt att bidra till det sociala och politiska livet 

med en stor familj. Att försöka kombinera detta sades leda till smärtsamma konflikter mellan 

arbete och moderskap. Det kom även in brev som invände mot att lagen om abort skulle gälla 

alla, där det argumenterades för att det borde vara lagligt under vissa omständigheter.112  

Det ägde även rum en diskussion om familjeliv i Komsomolskaja Pravda under 1934-1935, 

som startades efter att frun till en av Unga Kommunist-gruppledarna för Electrosal-fabriken i 

Moskva skrivit ett brev till tidningen. I brevet beskrev hon sin ensamhet sedan hennes man, 

som var aktiv komsomolmedlem, var överväldigad med arbete. Brevet ställde frågan: 

… Does a Komsomol need a family? Perhaps he does not need it at all … perhaps it is an 

extra weight which drags the Komsomol back or away from his primary aims and tasks?113  

Brevet fick stor respons, där följden blev att tusentals skickades in brev till Komsomolskaja 

Pravda för att ge sin syn på utvecklingen. I diskussionen blev det tydligt att Sovjetunionens 

nya socialistiska familjer skulle baseras på jämlikhet, ömsesidig respekt och gemensamt 

arbete.  

Av breven att döma krävde Sovjetunionens yngre generation ett samspel mellan det 

produktiva livet och familjelivet. Det fanns en stor enighet gentemot oansvarighet inom 

familjen, där ett samförstånd ansågs vara av stor vikt. Partiet var tänkt att  i sin tur ta hand om 

familjen och arbetarna, den sovjetiska familjen skulle inte dö ut, snarare bli starkare.114  

                                                           
111 Sarah Davies. Popular opinion in Stalin’s Russia: Terror, propaganda and dissent, 1934-1941. S. 65.  
112 Wendy Z. Goldman. Women, the State and Revolution: Soviet Family and social Life, 1917-1936 (1993) 333-
335.  
113 Rudolf Schlesinger. The family in the U.S.S.R (1949). S. 314  
114 Ibid. 314-315.  
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Förtroendevalda tog, enligt Goldman, t.ex. varje chans att minska statens finansiella börda 

genom att komma med förslag för att hålla familjer intakta och för att få föräldrar att stödja 

sina barn. Det växte fram en fråga om hur viktig familjens ansvar ansågs vara.115    

Sammanfattningsvis blev det viktigt att stärka familjens roll som en reaktion mot den mer 

liberala synen på äktenskap och skilsmässor under 1920-talet. Mottagandet av främst 

Vozvraščenie är därför intressant att väga mot denna bakgrund Så sent som 1944 

implementerades t.ex. för andra gången på åtta år en lag som försvårade skilsmässor. Det hade 

även dessförinnan förts propaganda mot fäders oansvarighet och för familjeansvar, bl.a. i 

Pravda. Äktenskapsbrott sågs vidare från statligt håll som ett problem och om detta skulle 

återspeglas i litteraturen var det antagonisten och inte hjälten som förväntades begå detta. 

Det gjordes fortsatta satsningar på arbetarklassens mödrar. Tanken var att underlätta 

möjligheten för mödrar att arbeta, och för att uppnå detta öppnades ett stort antal förskolor 

och dagcenter. Kvinnans nya roll i samhället hade lett till officiell debatt om konflikten 

mellan familje- och arbetsroll.   

  

                                                           
115 Wendy Z. Goldman. Women, the State and Revolution: Soviet Family and social Life, 1917-1936 (1993). S. 
309. 
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3 ETT URVAL AV PLATONOVS NOVELLER – EN STUDIE 

3.1 Bessmertie 

Bessmertie (1936) gick igenom censuren och det publicerades i tidskriften Literaturnyj Kritik, 

№4. Novellen är ett av de verk där Platonov anses ligga närmare den socialistiska realismens 

riktlinjer.116 Under 1935 anslöt sig Platonov till ett författarkollektiv som ämnade skriva en 

bok om hjältar inom järnvägstransporten.117 Platonov inspirerades av en verklig ”hjälte” för 

järnvägstransporten, Ėmmanuil Grigor’evič Cejtlin (1901-1941), när han utformade sin 

huvudkaraktär i Bessmertie. Cejtlin hade året före novellens publikation belönats med 

Leninorden för sina arbetsinsatser.  

Platonov ska ha använt sig av biografiskt material från boken Ljudi velikoj česti (1935) och 

från olika inlägg i tidningen Gudok (tidningen tryckte ofta material från arbetet med järnvägen 

i Donetsk). Platonov träffade Cejtlin vid ett senare tillfälle och skrev i ett brev till sin fru om 

mötet från den 26:e februari 1936.  Han beskriver Cejtlin som en väldigt klok person, och att 

han i väldigt hög grad är lik sin karaktär i Bessmertie.118   

Huvudkaraktären, Ėmmanuil Semenovič Levin, är stationschef i novellen och bor tillsammans 

med den unga köksan Galina i ett hus i anslutning till stationen. Han viger livet åt sitt arbete 

på den lilla stationen Krasnij Peregon, belägen på den ukrainska landsbygden. Hans fru och 

dotter bor i Moskva. Levin har valt bort familj och vänner för att ägna livet åt att bygga 

socialismen. Platonov skildrar Levin som en plikttrogen och olycklig person. Han påminner 

om den s.k. typiske ”sonen”, som i det tysta sliter för det sovjetiska samhällets bästa.       

Levin umgås inte med människor utanför arbetstid, förutom Galina är det få han pratar med. 

Den enda han samtalar med är folkkommissarien i Moskva, och det sker via telefon. Ibland 

händer det även att växlingsförmannen vid Krasnij Peregon, Polutornij, kommer förbi med 

problem och ber om råd. Förutom dessa få sociala tillfällen går tiden åt till att sköta stationen. 

Levin funderar vid flera tillfällen över sin livssituation och frågar sig varför arbetet måste 

åsamka honom så mycket lidande. Detta kan tolkas bero på vad Clark kallar ”en dialektisk 

kamp mellan spontanitet och medvetenhet”.119 Det finns en tydlig motsättning i Levins liv i 

                                                           
116 Thomas Seifrid. Uncertainties of spirit (1992). S. 189-190.  
117 Marina Ljubuškina (Любушкина, М).”Bessmertie v "Bessmertii", ili socrealizm v rasskaze "Bessmertie"” i 
”Strana filosofov” Andreja Platonova: Problemy tvorčestva. Vypusk 5 red. Natal’ja Kornienko (2003). S. 569. 
118Natalja Kornienko (Корниенко, Н).  Sčastlivaja Moskva: očerki i rasskazy 1930-kh godov (2010). S. 606-607. 
119 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 15-16. 
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nytta kontra intimitet. Han känner ett behov av att bidra till samhället, vilket tyder på en 

”medvetenhet” hos honom. Han vill vara med och bygga upp något som räknas. Det finns 

dock ett distraktionsmoment i hans längtan efter intimitet och familj, vilket kan anses vara 

”spontaniteten” som Clark beskriver. Dessa två går inte ihop, då Levin med sitt levnadsval i 

princip avstått från det senare. I hans värld förefaller det svårt att kombinera dessa två, då 

arbetet på stationen upptar all hans tid.   

Levin fäster vid ett tillfälle blicken på en kvinna i ett tåg, som står på perrongen. Hon tittar 

uttråkat på människorna och stationen. Han tänker att hon enbart vill därifrån och lägga 

perrongen i glömska, att hon aldrig kommer att ägna dem en tanke eller tänka på 

människorna, som bor på de platser tåget passerar. Efter en stund stannar hans tankegång upp 

och ändrar helt riktning. Han tänker nu att hon skulle vara tokig om hon såg det på det viset, 

att hon istället skulle behöva kliva av tåget och arbeta kvar på stationen.120  

Detta ger en bild av den kamp som Levin går igenom. Är hans arbete värt mödan när han 

förbiser allt annat i livet Är det värt att leva åtskild från fru och barn, när människor som 

passerar hans station knappt ägnar en tanke åt det arbete som han faktiskt utför? Skulle han i 

själva verket kunna bidra till den ”stora familjen” utan att förbise sitt eget välbefinnande? 

Levin tänker idylliskt om sin fru och dotter i samband med detta. I nästa stund har kvinnan på 

tåget klivit av, en flicka i tjugoårsåldern som betraktar den för henne obekanta stationen. 

Levin iakttar hennes ansikte och bestämmer för sig själv att hans dotter snart ska bli som hon, 

till och med bättre och lyckligare. Levin tänker vidare att framtida stationschefer inte ska bli 

som han, de ska sova om nätterna, åka på semester och leva ett familjeliv med fru och barn.121  

Här får Levin bekräftelse på att folk faktiskt lägger märke till hans station och att det arbete 

han utför kanske har betydelse trots allt. Platonov följer den socialistiska realismens tradition 

såtillvida att han framställer sin hjältes arbete. Levin gör något som bidrar och författaren 

framhäver här idétrohet i dess vida bemärkelse. Samtidigt gör det sig ständigt påminnande av 

att det är till ett högt pris. Levins tankar angående framtida stationschefers liv känns fyllda av 

avundsjuka. Han önskar dem inte samma liv som sitt eget, även om det per definition innebär 

att de inte kommer kunna ägna sig åt det socialistiska arbetet i samma utsträckning.  

                                                           
120 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Bessmertie” i Andrej Platonov: Sčastlivaja Moskva: očerki i rasskazy 1930-h 
godov, red. Natalja Kornienko (2010). S. 366.  
121 Ibid. 367. 
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Denna sekvens diskuteras även av Hans Günther. Han poängterar att det här inte handlar om 

att uppnå ett ideal för den socialistiska övermänniskan, utan att det snarare rör sig om att visa 

upp ett vanligt, hederligt familjeliv.122  

I ett senare skede av novellen framhävs Levins tillskrift till det socialistiska byggandet på ett 

liknande sätt, där hans nära och kära får stå tillbaka för staten. Levin reflekterar då över att 

han vänt ryggen åt fru och vänner för att gå till sin station mitt i natten om han känt sorg eller 

oro där. Han känner bättre miljoner människors kroppar, själ och arbete bortom horisonten, än 

vad han känner lojalitet till vänner och kärlek till sin fru:  

Он отводил от себя руки жены и друзей, чтобы уйти в полночь на станцию, если 

чувствовал там горе и беспокойство. В вагонах лежали товары — плоть, душа 

и труд миллионов людей, живущих за горизонтом. Он чувствовал их больше, чем 

верность друзей, чем любовь к женщине.123  

I Bessmertie tydliggör Platonov att det hårda arbetet åsamkar Levin lidande, då han p.g.a. sitt 

val lever åtskild från sin familj. Jag tolkar det som att Platonov vill belysa den disharmoni 

som följer när familjer skiljs från varandra. Detta skulle kunna vara författarens försök till att 

bidra till den pågående debatten om att stärka familjeenheten. Författaren är på så sätt lyhörd 

till partiets maningar.   

Det finns även andra exempel på hur Platonov kan sägas vädra en liknande oro för 

samhällsutvecklingen. Detta ter sig i form av att författaren beskriver en sak, men att han i 

själva verket är ute efter att ge utlopp för mer än ett budskap. Motivet kan grunda sig på viljan 

att uttrycka något som kan liknas vid kritik, men ändå undgå att fastna i censuren. Ett 

uttryckssätt som Clark kallar att skriva med ”teckensystem” (eng: system of signs). 

Socialistiskt realistiska författare hade kravet på sig att skriva inom en viss kontext, men 

Clark menar att det ändå fanns en möjlighet att uttrycka sig relativt fritt på det här sättet. Det 

s.k. ”teckensystemet” var vanligt förekommande för socialistiskt realistiska författare.124 Ett 

exempel på detta hos Platonov kan synas när Polutornyj besöker Levin och beskriver 

problemet med sina höns:  
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123 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Bessmertie” i Andrej Platonov: Sčastlivaja Moskva: očerki i rasskazy 1930-h 
godov, red. Natalja Kornienko (2010). S. 372. 
124 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 13. 
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[…] у кур его нету подходящего, достойного петуха; куры те особые, несутся 

круглый год и теперь мечутся, кричат без петуха, а некоторые уж летать 

приучились, — высоко поднимаются в воздух, как форменные птицы, и оттуда 

кудахчут. Сумасшествие природы!125  

Jag tolkar detta m.a.o. inte enbart som att Platonov beskriver hur Polutornyjs hönor inte är sig 

lika i tuppens frånvaro, utan att hönorna symboliserar de sovjetiska fruarna vid denna tid. 

Detta kan tänkas vara ett sätt för Platonov att beröra den politiska diskussionen om fäders-/ 

familjeansvar (se avsnitt 2.4: 28-29). Hönsen symboliserar de sovjetiska fruarna, som blir 

villrådiga och känner saknad efter sina män. Tupparna symboliserar männen som är ute och 

hjälper staten medan kvinnorna lämnas ensamma med hela ansvaret för familjen. Männen 

bidrar förvisso till den ”stora familjen”, men lämnar med frånvaron sin egen ”lilla familj” åt 

ett svårt öde. Vidare har några av hönsen lärt sig att ”flyga upp i luften likt fåglar”, vilket jag 

tolkar symboliserar hur somliga av fruarna klarar av ansvaret för både familj och arbete bättre 

än andra. Kvinnor hade under 1930-talet fått en allt större roll i den sovjetiska arbetskraften, 

de hade dock fortfarande nästan allt ansvar för hem och familj.126     

Polutornyj kommer fram till att han ska låta sin fru ägna sig åt hönsen och reflekterar på 

följande sätt över samtalet med Levin: 

Полуторный решил и об этом говорить как-нибудь с товарищем Левиным, пока его 

душа окончательно не испортилась от жены и не пропала кадровая ценность. Эх, 

жизнь, когда ты сорганизуешься, чтоб уж не чуять тебя!127  

Tanken om att äktenskapet skulle ”stå i vägen” för vad som verkligen räknas, d.v.s. för 

”yrkes-, kadervärde” (ry: ”кадровая ценность”) uppfattar jag som sarkastisk. Myndigheterna 

förväntade sig att äktenskapet och familjelivet skulle stärka snarare än att försvaga staten. 

T.ex. lyfts kärnfamiljen fram som: ”en mikrokosmisk hjälpare till staten” (eng:”microcosmic 

auxiliary to the state”) i sovjetisk propaganda och som något vitalt för socialismens 

utveckling.128    

                                                           
125 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Bessmertie” i Andrej Platonov: Sčastlivaja Moskva: očerki i rasskazy 1930-h 
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Polutornyj kommer vid ett senare tillfälle tillbaka till Levin med ytterligare något han 

upplever som problematiskt, och berättar att hans fru vill börja studera franska. Hon har hela 

tiden nya ”nycker”   som hon helhjärtat går in för, vilka Polutornyj berättar för Levin om, . 

Den senaste nycken är att hon vill lära sig franska eftersom det är ”kulturellt” (ry: 

”културность”). Levin undrar om hon ofta skäller på Polutornyj, och kort därefter skriver han 

en lapp som han säger åt Polutornyj att lämna på en tidningsredaktion. Den ska hjälpa 

Polutornyjs hustru att få ett arbete. Sedan ska hon läsa något av nytta såsom journalistik och 

inte franska. Polutornyj blir lycklig och tackar Levin för att en stor sten lyfts från hans hjärta. 

Hans fru ska bli journalist.129 

Lösningen till problemet i Polutornyjs äktenskap är att båda sysselsätter sig  och att även hon 

gör någonting ”meningsfullt”. Med journalistik har hon en möjlighet att göra något som kan 

bidra till både stat och familj. Hon kan lyfta fram alla de delar som den socialistiska realismen 

efterfrågar: ”partitrohet” (ry: ”партийность”), ”idétrohet” (ry: идейность), ”klasstrohet” (ry: 

”классовость”), och ”folklighet” (ry: ”народность”). Detta stämmer överens med vad 

Platonov förväntas skriva för att bli publicerad, men samtidigt finns det en underton av 

sarkasm i vissa skeenden. Det syns inte minst på hur Levins martyrroll framställs. 

Levin tar t.ex. en martyrroll när han beordrar Galja att ta hand om en försummad flicka, vars 

föräldrar lämnat henne inlåst medan de är på jobbet. Hon frågar vem som då ska laga mat till 

Levin och han svarar: ”Jag kommer att leva på tom mage…” (ry: ”Буду жить натощак …). 

Galja oroar sig då över sin husbondes hälsa, då hon noterar att han magrat.130  

Det manliga martyrskapet är ett vanligt förekommande inslag i den stalinistiska litteraturen, 

möjligen eftersom det vittnar om en tydlig lojalitet gentemot det sovjetiska folket och dess 

ledning. Detta är tydligt i Bessmertie där Levin axlar den rollen. I detta fall förefaller hans 

uppoffring vara helt onödig, vilket får mig att tolka scenen som parodisk och överdriven. Det 

är som att Platonov anspelar på att det ständigt krävs någon form av uppoffring i andra 

samtida verk, detta för att kunna bidra på något sätt.   

Levin tar sig denna martyrroll även vid flera andra tillfällen, t.ex. i följande stycke:  

                                                           
129 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Bessmertie” i Andrej Platonov: Sčastlivaja Moskva: očerki i rasskazy 1930-h 
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Левин сам погладил и поласкал свое тело, зашедшееся от усталости. Но в нем еще 

много томилось цельной, чистой силы, — и странно было желание скорее 

растратить эту силу, истомить себя в труде и заботе, чтобы уже другое, 

незнакомое, лучше, счастливое сердце воспользовалось результатом расточенной, 

беспощадной к себе жизни, a сам Левин, казалось ему, не смог бы никогда жить 

полноценно.131 

Efter en kväll med fyra tågförseningar ger Levin en av de ansvariga sparken. Levin läxar upp 

honom och tycker inte att han gör tillräckligt och förkastar dennes inställning då han  sitter 

hemma olycklig och dricka vodka. Levin påpekar att arbetaren fått lägenhet när han saknade 

boende, en resa till kurort när han var utmattad, en löneförhöjning, premier och kompensation 

och ändå inte lever ett liv förenligt med vad som förväntas av honom. Levin menar att det inte 

finns någon anledning för han att missköta sitt liv, när Levin själv antagligen är både fattigare 

och olyckligare.132    

Levin ger ännu en gång utlopp för den olycklighet hans leverne för med sig. Han ger mer än 

han får tillbaka och känner sig sviken av omgivningen. Varför gör inte alla allt för att bygga 

socialismen, när Levin själv gör det? Kanske är det Platonovs bristande tilltro till det utopiska 

genomförandet som lyserigenom här som Seifrid, Ross Bullock och Spridonova argumenterar 

för (se avsnitt 2.3). Det kommer alltid att finnas mängder av människor som av en eller annan 

anledning inte vill ”dra sitt strå till stacken”. Levins uppoffringar kommer inte betala sig så 

länge inte omgivningen också gör uppoffringar.    

Dock inser Levin att han har en like i folkkommissarien, när han talar med honom i jobbet. 

Denne, som är stationerad i Moskva, är en form av mentor till Levin. Han är den ende som ger 

honom energi att fortsätta sitt arbete trots sin saknad efter familjelivet. Både att ha en mentor 

och ett relationsproblem av den typen är vanligt förekommande för hjältar i socialistiskt 

realistiska verk.133 Folkkommissarien arbetar alltid, även när övriga inte gör det. 

Folkkommissarien nämner för Levin att den stundande vintern oroar honom. Levin svarar 

honom med:” — Det gör inget kamrat folkkommisarie… Vi kommer att arbeta, vintern tar 

slut” (ry: ”Ничего, товарищ нарком… Мы будем работать, зима пройдёт”).134  
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Återigen är arbetet lösningen på alla problem. Det är ingen idé att oroa sig för vintern som 

Levin säger, den kommer ändå att passera då de har arbetet att tänka på. Det är en fortsättning 

på Levins linje om att livet sveper förbi, då det ändå handlar om arbete.    

Mot slutet av novellen tänker Levin på att det är märkligt att han vant sig vid att enbart 

reflektera lidelsefullt över sitt arbete. För att sedan komma till insikten om sig själv:  

Какой он скучный человек! Разве может с ним интересно жить какой-нибудь 

другой человек? Едва ли!.. Сколько еще осталось жизни? Ну, лет двадцать, нет — 

меньше, надо прожить скорее; ведь неудобно будет в светлом мире, в блестящем 

обществе существовать такой архаической фигуре: оборот вагона, снижение 

нормы простоя, коммерческая скорость, график...135 

Levin har existentialistiska tankar om sitt levnadsval. Han kommer till en insikt om hur tråkig 

han är och hur händelsefattigt hans liv är. Vilket för in tankarna på ovanstående resonemang 

huruvida arbetet verkligen kan lösa alla problem. Det är möjligt att återigen se det som kritik 

från Platonov gentemot den socialistiska realismen. Är dess ”hjältars” liv verkligen något att 

eftersträva? När det innebär att all form av nöje försvinner i livet.       

Platonov visar genomgående på hur ensamt och olyckligt Levins liv är:  

Время проходит, больше половины жизни прожито... Все лучшие, зрелые годы после 

окончания института Эммануил Семенович Левин прожил одиноким.136  

Stationschefen har enbart lärt känna människor ytligt genom arbetet, vilket inneburit en 

saknad efter mer personliga band till människor. Av den anledningen hade han ingen nära 

relation till arbetarklassen trots att han vistades mitt i den.137 

Här finns det ett visst problematiserande, som oftast inte går att utläsa i mer erkänt 

socialistiskt realistiska verk. Om fullständig hängivenhet till arbetet (som förväntas av 

”hjälten” i socialistiskt realistiska verk) innebär svårigheter att lära känna människor på 

djupet, då blir det svårt att framhäva människors traditioner och värderingar. Vilket är en av 
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den socialistiska realismens hörnstenar, d.v.s. att föra fram ”folktroheten”. Av den 

anledningen är det möjligt att förstå Ljubuškinas kritik om att Levin är en ”antihjälte”.138  

Levin får under en sen natt infallet att väcka Galja och tala med henne ”som med en syster”. 

Han vill beklaga sig inför henne eller någon överhuvudtaget, men förmår sig inte att göra det. 

Detta leder till att han ifrågasätter sin mänsklighet.139  

Att Levin ifrågasätter sin mänsklighet bidrar till tidigare resonemang om huruvida den 

socialistiska realismen verkligen är realistisk. Det går att föra argument för att se det som en 

maskerad kritik från Platonovs sida, om inte emot den konstnärliga doktrinen så mot dess 

hjältars mekaniskhet. Karaktären Levin har lett till att Platonov fått både hyllningar och 

negativ kritik, detta då denne påminner om den socialistiska realismens ”positive hjälte”. Det 

är möjligt att Platonov gjorde ansträngningar för att Levin skulle likna denne stereotypiske 

arbetshjälte, men att det hos författaren i vissa skeden skiner igenom en viss sarkasm mot den 

”positive hjältens” brist på ”mänsklighet”. 

Novellen avslutas som den inleddes, Levin går till stationen efter att han blivit väckt av ett 

telefonsamtal en timme efter att han somnat. Detta efter en längre period av sömnlöshet. Hans 

medarbetare ringer och hör sig för om hans hälsa och huruvida han sover eller inte, detta efter 

att Moskva uttryckt oro över hans tillstånd.140 

Levin blir behandlad som om han vore odödlig, bl.a. i hur han blir uppringd mitt i natten och 

hur han ständigt förväntas vara i arbete. Levin är inte belåten med att ha det liv han har, utan 

vill bara genomleva det snabbt. Sättet Levin blir behandlad på får Natal’ja Dužina att likna 

hans liv vid en hunds som gång på gång får dödande slag, men som fortsätter att leva vidare. 

Hon drar paralleller till det samtida klimatet i Sovjetunionen för hederliga, samvetsgranna 

arbetare såsom Levin, som utnyttjades hänsynslöst p.g.a. deras rädsla att inte göra 

tillräckligt.141 

Dužinas argument om de inhumana förväntningarna på Levin kan kopplas ihop med min 

diskussion om karaktärens brist på ”mänsklighet”. Både hans egna och omgivningens 
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förväntningar på honom når en orimlig nivå. Dužinas parallell mellan Levin och den 

sovjetiska befolkningen är intressant, då den går att koppla till den samtida politiska debatten. 

Jag tänker då på frun till en av ”Unga Kommunist-gruppledarna” för ”Electrosal”-fabriken, 

som året före Bessmerties publicering startade en debattstorm med sitt insända brev i 

Komsomolskaya Pravda.142 Hon tog där upp samma frågor som Levin själv väcker i 

Bessmertie, såsom hennes totala ensamhet när maken ständigt arbetar och hennes fråga om 

ambitiösa komsomolmedlemar verkligen behöver någon familj eller om den bara hämmar 

dem. Levins val tyder på att han tycker att familj/intimitet ligger i vägen för ”vad som 

verkligen räknas”, d.v.s. möjligheten att utföra ett arbete. En liknande tidsaktuell koppling går 

att dra till det ökade antalet förskolor mellan 1928 och 1934, som gick ifrån 257 000 till 5 143 

400 stycken.143 Detta gjordes främst för att mödrar skulle kunna lägga mer tid på arbetet.  

Bessmertie avslutas något intetsägande utan att Levin uppnått något särskilt, han fortsätter att 

ägna sitt liv åt arbetet på stationen. Kanske är det övertygelsen om att inte förändra sitt liv 

som är uppnådd. Han fortsätter att bidra till den ”stora familjen” och har funnit att det är 

”vägen till medvetenhet” trots att han personligen inte mår bra av det. Bessmertie skiljer sig 

dock tematiskt från de mer erkända socialistiskt realistiska verken, som gått igenom censuren 

dessförinnan. Följaktligen  är den kanske mer realistisk än vad socialistiskt realistiska verk är, 

en intrig som fler kunde förknippa sig med vid tiden. D.v.s. att livet inte nödvändigtvis 

behöver innebära att uppnå ”något större”. Novellen följer inte vad Katerina Clark kallar för 

den socialistiska realismens ”dominerande intrig”144, men det gör inte vissa av de mer uttalat 

socialistiska verken heller. Huvudpersonen Levin har dock vissa karaktärsdrag och en vilja att 

bidra till ”det socialistiska byggandet”, som väl följer mönstret för hur den socialistiska 

realismens hjältar förväntades uppträda.       

Detta syns det inte minst prov på, då Levin i novellens slutskede beslutar sig för att skicka 

Galja för att arbeta med järnvägen. Han har dessförinnan ställt sig frågan varför hon ska slösa 

bort sitt liv med att sköta om en människa, när det finns så mycket viktigare att göra.145  

Levin brinner verkligen för det socialistiska arbetet och resonerar att Galja gör mer nytta för 

det än det gör för honom. Vad det leder till för konsekvenser för hans fortsatta liv lämnas åt 
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läsarens fantasi, på fastande mage eller ej så kommer han att fortsätta att bidra till den ”stora 

familjen”. 

Dužina berör berättelsens titel, Bessmertie (sv: odödlighet), och att den grundas på ett 

ironiserande över det sanna uppnåendet av odödlighet. Platonov uttryckte i ung ålder, strax 

efter Oktoberrevolutionens slut, hur den proletära kulturens mål var att uppnå personlig 

odödlighet. Dužina menar att han ironiserar över att Levin utgör bilden av denna odödlighet. 

Hon hävdar att Bessmertie är ett av Platonovs allra bittraste verk.146 

Marina Ljubuškina diskuterar huruvida Bessmertie följer den socialistiska realismens kanon, 

och menar att den helt klart styrs av de gällande moraliska och politiska anvisningarna. Det är 

Platonovs sätt att skriva på som är främmande för den socialistiska realismen. Det är väldigt 

få dialoger i berättelsen, och i de som finns verkar personerna inte förstå varandra. Detta 

menar Ljubuškina tillåter Platonov att ha en direkt dialog med läsaren. Denna dialog väcker 

många frågor hos läsaren, men några svar ges ej. Detta är dock precis vad den socialistiska 

realismen är tänkt att gå ut på – att ge svar. Det är karaktäristiskt att Platonovs verk slutar med 

ett misslyckande av någon sort, antingen av att fullborda idealet eller som i det här fallet, att 

det slutar såsom det började. En sådan upplösning, poängterar Ljubuškina, överensstämmer 

inte alls med den socialistiska realismens kanon.147 

Ljubuškinas resonemang överensstämmer till viss del med mitt eget, då hon påpekar att 

Bessmertie rent tematiskt mer eller mindre följer doktrinens riktlinjer. Det är det stilistiska 

framställningssättet hos Platonov som får novellen att skilja sig från de mer erkända 

socialistiskt realistiska verken. Han behandlar samma frågor, men öppnar upp för ambivalens. 

Författarens stilistiska framställning är inte det huvudsakliga föremålet för min undersökning, 

men det är av vikt att poängtera att denna kan ha sin inverkan på den tematiska analysen. 

Bessmertie följer den socialistiska realismens riktlinjer enligt Ljubuškina, men samtidigt 

hävdar hon att Levin är en ”antihjälte” och att berättelsen är en parodi.148  

Platonovs sätt att skriva gör att kritikers tolkningar ofrånkomligt kommer att skilja sig åt. Mitt 

intryck efter att ha arbetat med Bessmertie är att berättelsen inte är en parodi, däremot finns 
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det vissa inslag som jag uppfattar som parodiska eller sarkastiska. Vidare har jag fått intrycket 

att Platonov följer doktrinens huvudsakliga kanon, men att han underliggande försöker lyfta 

vissa aktuella frågor, t.ex. om Sovjetunionens familjepolitik. Jag läser Bessmertie som att 

Platonov medvetet lämnar utrymme för läsaren till att reflektera över familjefrågan.           

3.2 Fro 

Fro (1936) (första namnet på berättelsen var Dal’nij Vostok, som kan översättas till ”Fjärran 

Östern” på svenska) kom likt Bessmertie igenom censuren och publicerades i tidningen 

Literaturnyj kritik, №8. Fro påminner om Bessmertie på så sätt att det går att utläsa en 

konflikt mellan familjeliv/intimitet och socialismbyggandet. Det går i båda novellerna att bli 

varse en sorg och uppgivenhet som har att göra med att intimitet får stå tillbaka för den 

statliga strävan att ”bygga kommunismen”. Nyckelfrågor som läsaren kan tänkas ställa sig vid 

läsningen av Fro är: Kan en person bidra mer till staten i den ”lilla familjens” närvaro, eller är 

uppoffringen av kärnfamiljen ett tecken på en ännu större hängivenhet? Kan den ”stora 

familjen” få ut mer av den ”lilla familjen” om familjemedlemmarna är enade, och hjälper 

varandra att bidra? 

Novellen inleds med att en 20-årig kvinna, Fro, står på perrongen i en nygrundad järnvägsstad 

och följer ett expresståg som avlägsnas med blicken. Hennes make Fёdor sitter på tåget, på 

väg till Fjärran Östern för att arbeta med: ”[…] mystiska elektriska apparater” (ry: ”[…] 

таинственные электрические приборы”).149 Fro är lämnad alldeles tom inombords, och 

önskar inget annat än att Fёdor ska komma tillbaka.  

Det byggs upp en känsla av att Fro vill kunna släppa iväg sin make, då han gör något som 

bidrar, men att hans frånvaro tynger henne något oerhört. Detta illustreras exempelvis av att:  

[…] она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может 

быть неутомимым.150 

Det går att se en paradox i Fros sätt att resonera kring Fёdors frånvaro. Hon vill vara större än 

att enbart se till sina egna behov, men har för mycket känslor för att bara se till samhällets 

bästa. Hon är vad Clark kallar en ”spontan” karaktär som oftast väljer att handla ”spontant” 
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framför ”medvetet”. Fёdor förväntas göra nytta i Fjärran Östern, men hon känner att hon 

behöver honom hemma för att inte vara olycklig.   

Fro lever med sin änkeman till far, Nefёd Stepanovič i en trerumslägenhet (där även Fёdor 

tidigare levt med dem), som i sin tur för sin egen kamp. Han nådde nämligen pensionsålder i 

sitt arbete som lokmaskinist året tidigare, men vill inget annat än att fortsätta arbeta. Första 

dagen som pensionär satte han sig på en kulle och följde loken med gråtfylld blick och ropade 

ut uppmaningar och instruktioner samtidigt som han hytte med näven åt arbetarna. Han var 

upprörd över hur de skötte arbetet utan honom och kunde inte på något sätt släppa det som 

hans liv handlat om. Efter fyra dagar på kullen tog de tillbaka honom i tjänst som 

reservmekaniker, där han främst blev ersättare vid sjukdom, men kallades även in vid lättare 

arbete. Han är ständigt redo att åka iväg på turer med arbetet och väntar varje minut på att bli 

kallad, men blir det sällan.151 Detta gör sig hela tiden påmint, till exempel när:  

Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый, даже в толстом, зимнем пиджаке и в 

шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей 

технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.152 

Platonov ger här en smått tragisk bild av en man, som känner sig bortglömd och övergiven 

trots sin långa tjänst och stora kunskap. Jag får här en känsla av att Platonov med denna 

porträttering vill visa hur samhället ”glömmer bort” de äldre och mer erfarna. Stor prioritering 

från statligt håll, samt i t.ex. propagandaplakat, var att ta vara på den unga generationen (se 

plakat). Det är som om Platonov vill notera och uppmana till tillvaratagande av den kunskap 

som de mer erfarna har att erbjuda. Det kan ses som en uppmaning om att ta tillvara på de 

resurser som finns tillgängliga, och värna om alla som kan och vill utveckla landet. Forskare 

som t.ex. Seifrid, Ross Bullock och Spiridonova framhäver Platonovs pessimism gentemot det 

”utopiska genomförandet” (se avsnitt 2.3). Denna pessimism kan delvis anses vara grundad på 

statens brist på tilltro till redan existerande kunskap.    
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153 

På plakatet syns två unga människor som uppmanas föra kommunismen framåt genom arbete och studier. 

I lägenheten har Fro enbart ett fotografi av Fёdor att vända sig till i hans frånvaro, och det är 

taget under hans barndomsår. Förklaringen till fotots ålder är att: ”[…] han inte fotograferat 

sig någon gång sedan barndomen, eftersom han inte intresserat sig eller trott på betydelsen av 

sitt eget ansikte” (ry: ”[…] позже детства он ни разу не снимался, потому что не 

интересовался собой и не верил в значение своего лица”).154   

Jag får här intrycket av att Fёdor ser sig själv som någon som ska utföra ett arbete. Han är 

”medveten” och född till att arbeta, allt annat är sekundärt. Fёdor är till karaktären vad som 

förefaller vara en typisk socialistiskt realistisk hjälte (viktigt att notera är dock att han inte är 

huvudpersonen i detta verk, och betraktas ofta utifrån Fros perspektiv). Han ”separeras från 

verkligheten” och kommer till en avlägsen plats, vilket Katerina Clark menar är vanligt för 

socialistiskt realistiska hjältar.155 Han tar svåra beslut för att kunna göra något högprioriterat, 

detta till förmån för det som förmodas vara den socialistiska idén. Fro ska klara sig utan 

honom i vardagen, men ges inte möjlighet att lindra saknaden med ett mer nytaget fotografi. 

Det är som Günther uttrycker det, att Fro och Fёdor lever i olika rumsliga-tidsliga världar. 

Fёdor lever i en ”avlägsen” och ”framtida” värld, medan Fro stannar i den närvarande och 

lokala.156 Vladislav Skobelev är inne på samma spår när han pekar ut Fro som en representant 
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för den enskilda, mänskliga, kvinnliga världen, med hennes försiktiga emancipation från den 

avlägsna manliga utopismen.157 Här är det möjligt att tänka sig att de två karaktärernas 

världar, vilkas svårigheter att enas återspeglar Platonovs syn på det utopiska respektive 

samtida samhället. Av dessa står oftast ett i vägen för det andra. På samma sätt går det att 

tolka det som att Fёdor offrar samtiden till förmån för att bygga framtiden. Fro i sin tur väljer 

bort det utopiska för att göra vardagen drägligare, där intimitet och närhet spelar en viktig roll.     

Nefёd är mån om sin dotters välmående och föreslår att hon ska gå till klubben och inte enbart 

sitta och ha tråkigt medan hon väntar på att Fёdor ska komma tillbaka. Hon svarar att hon ska 

vänta på sin make, vilket hennes far ogillar och säger:  

Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду — твоя покойница мать 

и то скучала: мещанка была! — А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с 

удивлением проговорила Фрося. — Нет, наверно, я тоже мещанка... Отец успокоил 

ее: — Ну, какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки 

еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...158 

Dialogen visar på att Fros kamp mot ensamheten inte är olik den hennes mor upplevt när 

Nefёd var ute i tjänsten. Här går det likt i fallet med Levin i Bessmertie att dra kopplingar till 

frågan i Komsomolskaja Pravda om komsomolens behov av familj (se avsnitt 2.4). För Nefёd 

förefaller familjen vara i vägen för ett väl utfört arbete. Han bryr sig dock om sin dotter och 

vill hennes bästa, och vill att hon ska kunna förströ sig i någon form. Hon tjänar inget på att 

låta livet passera. Fro uppmanas till förströelse snarare än till ”att göra nytta”, Platonov kan 

med Clarks s.k. ”teckensystem”159 vilja visa på att hårt arbete inte är lösningen på alla 

problem. I andra mer erkänt socialistiskt realistiska verk förefaller detta däremot vara fallet. 

Detta stycke visar dessutom på ”klasstrohet” i användningen av ordet ”borgarbracka” (ry: 

”мещанка”). Fros far använder ordet i negativ bemärkelse, för att sedan säga att Fro minsann 

inte är någon ”borgarbracka”, med argumentet att dessa sedan länge är borta. Detta kan 

uppfattas sarkastiskt, då den sovjetiska staten först år 1936 (samma år som novellen 

publicerades) meddelade att statusen som ”klasslöst samhälle” uppnåtts.160   

                                                           
157 Vladislav Skobelev (Скобелев, В). ”Žanrovye osobennosti rasskaza "Fro"” i "Strana Filosofov" Andreja 
Platonova: Problemy tvorčestva. Vypusk 4 red. Natal’ja Kornienko (2000). S.689.  
158Andrej Platonov (Платонов, А). ”Fro” i Sčastlivaja Moskva: očerki i rasskazy 1930-h godov, red. Natalja 
Kornienko (2010). S. 406. 
159 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 13.  
160 Caryl Emerson. The Cambridge introduction to Russian literature (2008). S. 200-201.  



45 
 

Vidare är det intressant att Fros moder aldrig nämns vid namn, det enda tillfället hon nämns 

överhuvudtaget är i detta stycke (då hon kallas ”borgarbracka”). Läsaren får ingen närmare 

vetskap om vem den avlidna moder är, utan enbart att hon var en ”borgarbracka”. Läsaren vet 

att hon inte nämns vid namn, samt att hon väntade på sin make. Detta understryker Nefёds 

prioriteringar i livet: arbetet går framför familjen.    

Efter diskussionen mellan Nefёd och Fro dröjer sig fadern kvar hos henne, trots att hon bett 

honom att lämna henne i fred: 

Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с 

дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума. 

— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь, она хотела слушать кузнечиков, 

видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.  

Но, на дерьмо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.161 

Här belyser Platonov hur situationen för den lilla kärnfamiljen kan påverkas i samband med 

fullständig hängivelse åt den ”stora familjen”. Fro känner en stor ensamhet i sin makes 

frånvaro, trots att hennes far finns där och vill ”fylla luckan” för både sin egen och hennes 

skull. Han har vigt hela sitt liv, allt vad det innebär, till att arbeta för staten. Han känner inte 

till någonting annat, han vill fylla den lucka som nu uppstått med att umgås, men ironiskt nog 

har hans dotter ingen lust eller ork, då hela hennes tid går åt till att längta och vänta. Hon har 

ingen vana att tillbringa tid med sin far, vad ska de tala om då det enda han känner till är 

arbetet? Hon väntar istället på en man, som likt hennes far en gång gjort, valt arbetet framför 

och inte jämsmed familjelivet. Följaktligen kan en otacksamhet spåras till att lägga ner all tid 

åt staten, då belöningen blir ett ”vakuum att fylla” när en viss ålder uppnåtts. 

Följande utdrag ger en sammanfattande bild av hur tragisk den rådande situationen är för Fros 

far: 

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку 

обязательно — он так предполагал.  

— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в 

квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал 

необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку.  

— Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец. — Я живо.  

Дочь отказалась. 
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— Ну колбаски поджарю! 

— Нет! — сказала Фрося.  

Отец ненадолго умолкал; потом опять спрашивал, но более робко:  

— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею... 

Дочь молчала. 

— А макароны вчерашние!.. Они целы, я их тебе оставил...  

— Да отстань ты наконец! — говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток 

командировали... 

— Просился — не берут, говорят — стар, зрение неважное, — объяснял отец. 

Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтоб она 

побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя 

Фросю. 

— Что ж ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он. — Иль помада 

вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегаю в аптеку...  

У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец 

остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на 

корточки, открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над 

сковородой с макаронами.162 

Fros far gör allt för att bygga upp en närmare relation till Fro och är omsorgsfull. Han är 

ensam och olycklig. Han vill inget hellre än att byta plats med Fёdor, att åka iväg till Fjärran 

Östern för att ägna återstoden av sitt liv åt att bygga socialismen. Han duger dock ingenting 

till, då han passerat pensionsåldern. Istället är han lämnad åt sitt tragiska öde, Fro gör få 

ansträngningar för att lindra hans lidande, då hon har sin egen sorg att ta hand om. Med detta 

ges en bild av att staten utnyttjar sina medborgare, får dem att välja bort allt annat för den 

”stora familjen”, för att sedan lämna dem åt sina öden när de blivit ”för gamla”.     

Fro går vid ett tillfälle till järnvägsstationen, där hon likt Levin i Bessmertie, betraktar ett tåg 

som försvinner i mörkret som:  

[…] забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала 

Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не 

сошел со скорого поезда.163   
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I både Fro och Bessmertie är tågstationerna tomma, med få människor som kliver av. Bristen 

på människor underminerar någonstans det arbete som både Levin och Nefёd lägger ner. 

Samhället där Fro och hennes far lever i är en ”ny järnvägsstad”164, men likt Krasnij Peregon 

(tågstationen i Bessmertie) förefaller perrongerna ständigt vara folktomma. Här finns en form 

av underliggande antydan om att det ”socialistiska arbetet” läggs på ”fel” platser och att det är 

liten nytta i att bygga upp en ny stad, i anslutning till en tågstation som få använder. Platonov 

är själv uppväxt på landsbygden och har arbetat med att förse landsbygd med elektricitet. Det 

är möjligt att han med detta vill visa att det är bättre att lägga resurser på redan existerande 

samhällen, snarare än att bygga upp nya och flytta folk dit.     

Fro dröjer sig kvar på stationen och letar efter någon att fråga om Fёdors tåg nått sitt slutmål, 

när en grupp kvinnor bärandes på spadar, ledda av en uppsyningsman, går mot henne. De är 

på väg för att gräva i anslutningen till järnvägen och frågar om hon kan hjälpa till. Fro följer 

med till en slaggrop (en grop med rester av stenkol), dit hon snabbt hoppar ner:  

Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом 

находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать 

шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. 

Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми — 

подругами — и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и 

электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, 

на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек.165    

Scenen i slaggropen skulle kunna vara hämtad från ett verk som Cement, där det tunga 

arbetet, gemenskapen och situationen i stort romantiseras. Fros avsikt förefaller dock vara att 

förtrycka sina känslor snarare än att bidra till ”byggandet av kommunismen”. Denna 

gemenskap och närhet till kvinnorna fungerar för en kort stund som ett substitut för längtan 

efter makens närhet. Detta bidrar till en kortare period av tillfredsställelse, men får ingen 

långvarig effekt i hennes strävan att hålla sina känslor på plats.  

I gropen lär Fro känna en kvinna, som även hon gått till stationen för att arbeta bort sina 

känslor. Hon har precis blivit släppt efter fyra dagar i fängelse, där hon suttit efter falska 
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anklagelser. Hon gick till gropen i första hand för gemenskapens skull, men nattens arbete 

skulle även innebära att hon kan köpa bröd till morgonen därpå.166  

Platonov trycker återigen på arbetarnas gemenskap och arbetets dövande kraft, då all sorts 

smärta och löser alla problem.  

Fro och hennes nyvunna väninna, Nataša, beslutar sig för att gå till klubben efter att de fått 

betalt för sitt arbete. Hon känner att hennes mans frånvaro rättfärdigar att hon kan roa sig och 

träffa andra människor, men har redan innan på känn att hon kommer ha dåligt samvete för 

det. Det är som att hon känner att det inte vore förenligt med sitt äktenskap om hon roade sig:  

Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и 

ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока 

муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не 

чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от 

счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, 

подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и 

сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.167 

Med detta belyser Platonov ett möjligt moraliskt laddat problem för par som tvingades leva 

åtskilda vid denna tid. Vad ansågs egentligen vara inom normen och vad ansågs inte vara det? 

Uppenbarligen känner Fro  någon form av skuld och att hon gör något oförenligt med vad 

som förväntas av henne p.g.a. att hon går ut och träffar folk efter arbetstid. Detta stycke 

framhäver Fros känsla av ensamhet i världen, och att hon enbart kan leva ut så länge Fёdor 

sover och ändå är ”befriad från lycka och längtan”. Det kan argumenteras för att Platonov 

genom karaktären Fro problematiserar lycka och dess betydelse. Fro vill ersätta ensamheten 

när Fёdor förmodat sover och ändå inte kan bry sig om henne. Det gör hon genom att ”dansa, 

lyssna på musik och hålla andra människors händer”. Det går att utläsa en antydan om att hon 

kommer att känna en skam, men det framgår inte om det är p.g.a. att hon faktiskt ”håller andra 

människors händer” eller p.g.a. att hon söker tillfällen att roa sig i Fёdors frånvaro.   

Fros saknad efter Fёdor syns genomgående i novellen och den leder till att hon begår spontana 

handlingar som förefaller ogenomtänkta, som hon sedan ångrar. Inne på klubben dansar Fro 

t.ex. med en trafikledare. De dansar och hon pressar sitt huvud mot hans bröst på ett intimt 
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sätt. Trafikledaren blir allt eftersom mer och mer obekväm med situationen, då hans blivande 

fru även befinner sig lokalen och han fruktar hur hon skulle reagera. Detta fortgår tills dess att 

han upptäcker att Fro gråter, hon ber då honom att leda henne till dörren.168  

Ingen närmare förklaring ges till tårarna, det ligger underförstått i texten att hon försöker 

ersätta sin makes närvaro och den trygghet han ger på något sätt. Hon kan inte behärska sig i 

hans frånvaro, istället för att ersätta tomrummet med något som gynnar henne begår hon vad 

som framställs som ogenomtänkta handlingar. Längtan blir till en besatthet för henne. Detta 

syns inte minst i hur hon senare i novellen söker sig till ett arbete på posten, enbart för att 

kunna leta igenom postsäckar i jakt på ”bortkomna” brev från maken.  

Fro läser kurser i järnvägskommunikation och signalering, hon framställs som skarp men inte 

alltid lika flitig med att närvara vid kurserna:  

Фросе многое прощали на курсах за ее способность к ученью, за ее глубокое 

понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее 

получается, — во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, 

окончившему два технических института, который чувствовал машинные 

механизмы с точностью собственной плоти.169 

Utbildning var något som ansågs vara av stor vikt i bolsjevikisk propaganda, något som 

författare under denna tid förväntades framhäva.170 Fro har lätt att ta till sig information från 

kurserna, tack vare att hon lärt sig genom att studera hur hennes make gör. Fёdor fungerar lite 

som en mentor för Fro, vars inflytande gör att hon engagerar sig och tar till sig kunskap. 

Platonov framhäver Fёdors kunskaper och förmåga att intressera och vidarebefordra sin 

kunskap till Fro. Mot bakgrund av den symboliska ”stora familjen”-retoriken som användes 

under 1930-talet, går det att argumentera för att Fёdor är en typisk ”son”, som här gjorde sitt 

för att bidra till ”kommunistiska byggandet”. 

Med Fёdor frånvarande kan inte Fro ta till sig något från kurserna:  
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Федора не было; сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество 

стало чуждым.171  

Fёdors förmåga att engagera människor går hand i hand med idealen för de socialistiskt 

realistiska hjältarna (men som tidigare påpekats har han dock ingen huvudroll i denna novell), 

och i Fros ”mentors” frånvaro försvinner hennes geist att lära sig. Det som hon i sin makes 

närvaro hade förstått, känner hon nu är ”främmande”.  

Senare slutar Fro att gå till kurserna, med motiveringen:  

[…] все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма 

или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не 

застанет никого дома.172  

Fro gör ett försök att förtrycka sina känslor av saknad med hjälp av kurserna i 

”järnvägskommunikation och signalering”, men detta leder ingenvart då kurserna enbart 

påminner henne om maken. Arbetet i slaggropen, dansen på klubben, studerandet och arbetet 

på posten har alla mer eller mindre lett till distraktion från hennes gnagande känslor. 

Distraktionen fungerar dock enbart kortsiktigt, för att sedan eskalera och öka hennes besatthet 

av Fёdor och mänsklig närhet. Dessa händelser faller väl inom ramen för hur Ross Bullock 

beskriver Platonovs porträtterande av kvinnlig/mänsklig isolering och för hur han pekar på dess 

framhävande av den sovjetiska kulturens dödvinkel i dess förälskelse i teknologi och arbete.173  

Fёdor framställs som en kunnig person. Det framgår däremot inte exakt vad Fёdor ”bidrar 

med” eller hur han gör det borta i Fjärran Östern. Det handlar ständigt snarare om vilket 

inflytande han har på Fro, hur han hjälper henne att bli den föredömliga medborgare, som 

sovjetisk propaganda lyfter fram. Här går det ännu en gång att uppmärksamma relationen 

mellan den ”stora” och ”lilla familjen”.  

Fro börjar arbeta som brevbärare, som en konsekvens av att hon fått för sig att Fёdors brev 

kommer bort i posten. Hon vill se till att de kommer fram och infinner sig därför först av alla 

brevbärare varje morgon för att gå igenom posten. Hon arbetar hårdare och hårdare varje dag 
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för att trötta ut sitt hjärtas förtvivlan. Det går så pass långt att Fros andning plötsligt dras ihop 

under hennes utdelningsrunda, hon faller ihop och skriker ut sin förtvivlan.174 

Fros ångest når sin topp och hon får ett fysiskt och mentalt sammanbrott. Staten förväntas stå 

före den lilla kärnfamiljen175, men Platonov visar i denna novell baksidan av detta. Han visar 

på vad många familjer fick erfara under den aktuella tiden (1936). Mot den bakgrunden kan 

det förefalla märkligt att Fro gick genom censuren, när så många av hans andra verk inte 

gjorde det. Fro lägger ner sin själ i arbetet, vilket ”hjältar” i socialistiskt realistiska verk oftast 

gör. I detta fall är det inte för den ”stora familjens” skull, utan för sin egen personliga vinning.  

Ross Bullock menar att Fros självömkan och hennes beslut att sluta ta hand om sig själv 

innebär ett ifrågasättande av marxism-leninismens sanning. Dessutom menar han att Fros 

fysiska och emotionella kollaps är ett slag i ansiktet på den högstalinistiska kulturen, som 

privilegierade människokroppens skönhet.176 

Detta argument stärker uppfattningen om att karaktären Fro inte är den ”typiska” socialistiskt 

realistiska hjälten. Hon väljer istället sin egen väg och tvingas göra svåra val och hitta en 

balans mellan egen vilja och det som ansågs vara det ansvarsfulla. Hennes ”levande” person 

väljer ofta det som går emot det som förväntas av henne.     

En natt skriver Fro ett brev till sin make, där hon uppmanar honom att komma hem snarast 

möjligast då hon säger sig vara döende. Brevet undertecknar hon med sin fars namn. Hon 

väcker sedan sin far och ber honom posta brevet trots att det är mitt i natten. Fёdor kommer 

hem kort senare, och är den enda personen som kliver av tåget på perrongen (notera tidigare 

förda diskussion om öde tågstationer). På väg hem förklarar Fro att hon inte är döende, vilket 

Fёdor sade att han redan förstått från att ha granskat telegrammet. Han berättar att han 

beslutade att komma hem i alla fall, eftersom han älskar sin fru och att han saknat henne.177  

Fros tilltag är knappast förenligt med statens och den socialistiska realismens syn. Detta är ett 

typiskt exempel på ”spontant” handlande. Hon sätter den ”lilla familjen” före staten och 

lockar Fёdor att lämna sitt arbete på grund av något så enfaldigt som kärlek. Detta tilltag 

bekräftar bilden av att Fro gör ogenomtänkta saker i sin makes frånvaro, hon är därmed inte 
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disciplinerad som den ”nye” sovjetiske medborgaren förväntades vara. Fro har vad Skobelev 

kallar en ”oformbar personlighet” (ry: ”неподвижный персонаж”), något inte Fёdor har.178 

Han kommer hem till Fro trots sina misstankar om att hon försöker lura hem honom, och gör 

trots detta ett försök att anpassa sina drömmar efter Fros vilja.    

Katerina Clark beskriver hur ”hjälten” i socialistiskt realistiska verk ofta har problem i 

kärlekslivet samt att hantera sina känslor.179 Hon pekar även på dennes förmåga att se 

skillnaden på rätt och fel180, vilket däremot inte alltid stämmer när det kommer till Fro. Detta 

syns inte minst tydligt i hur hon lurar hem sin make med sin påhittade dödsbäddsberättelse 

och Fro är mer ”mänsklig” i sitt sätt, hon är inte fullt övertygad i allt hon gör, och begår därför 

misstag när hon följer sina känslor snarare än förnuft.    

Det är vanligt förekommande att karaktärer i socialistiskt realistiska verk har intensiva men 

kortvariga känsloyttringar i sorg och ilska, som sedan sällan ger några följder. Detta är långt 

ifrån sanningen i Fros fall. Hennes sorg är ständigt ihållande. Sorgen ger inte efter heller när 

Fro fått hem Fёdor, då fruktar hon istället att Fёdor ska sluta älska henne när hon dör ”på 

riktigt”.181 Skillnaden på känsloyttringar stärker mitt resonemang om att Platonovs karaktärer 

är mer ”realistiska” och mindre ”kantiga” i de berörda Platonovnovellerna (se avsnitt 3.1) än 

vad de är i andra mer socialistiskt realistiska verk.  

Första dygnet hemma rår Fro och Fёdor enbart om varandra, sedan berättar Fro om sina 

planer att börja studera flitigt och lära sig mycket. Hennes mål är sedan att börja arbeta och 

göra landet ännu bättre för alla människor. Fёdor lovar att först hjälpa henne, för att de sedan 

ska kunna hjälpa alla övriga människor. De är lyckliga, och Fro ger även uttryck för sin vilja 

att bidra till Sovjetunionen genom att föda dess barn och uppfostra dem till att bidra: 

Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они 

вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки. Федор в страсти 

воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут 

богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека...182  
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Det föds en livslust hos Fro i Fёdors närvaro, som inte skådats tidigare under novellens lopp. 

Hon vill samtidigt bidra till det ”socialistiska byggandet” och förändra sitt tidigare leverne. 

Fёdor blir lycklig över Fros vilja att förändra sitt levnadssätt, och att det kommer ”att ge 

rikedom till mänskligheten”. Fros nya inställning stämmer väl överens med hur socialistiskt 

realistiska ”hjältar” förväntades tänka. Problemet är att detta är något hon inte fullföljer. 

Viljan finns där, men inte tillräckligt för att göra slag i saken. Detta ger en bild av en inre 

kamp som slutar med ett nederlag. Lite anmärkningsvärt är det att kärlekssuktande Fro inte 

ger något sken av att vilja skaffa familj för närhetens skull, utan för att den ska tjäna ett syfte. 

Denna bild kan ses som en bokstavlig tolkning av Makarenkos uttalande från året innan: 

Семья становится естественной первичной ячейкой общества, тем местом, где 

реализуется прелесть человеческой жизни, куда приходят отдыхать победные силы 

человека, где растут и живут дети – главная радость жизны.183  

Fro lovar Fёdor gång på gång att snart starta sitt ”nya liv”, men skjuter upp det flera gånger 

med invändningen – ”Imorgon!”. Fёdor reagerar på följande vis:  

На восьмой день Федор проснулся печальным. 

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно... Тебе надо опять на курсы 

связи поступить.184 

Fёdor blir tung i sinnet efter en veckas tid utan arbete. För honom är arbetet livet, det är 

genom det människan bör leva. Fro däremot vill ta igen sin förlorade tid med maken och har 

inga känslomässiga problem med att skjuta upp det nya livet. Hon har inget emot att dröja 

med att ta sig an samma inställning som sin far och make. Detta blir inte fallet överhuvudtaget 

efter att Fёdor några dagar senare tröttnat och lämnar henne utan förvarning för Fjärran 

Östern, med målet att eventuellt åka vidare till Kina för att utveckla socialismen där. Det går 

att argumentera att Fёdor här når sin ”väg till medvetenhet”, då han gjort ”korrekt” val. Nefёd 

hälsar att han blivit ombedd att ta hand om henne och meddela att Fёdor kommer tillbaka, 

eller ordnar så att hon kan komma till honom när han ”gjort alla saker”. På Fros fråga vad det 

är för saker, svarar fadern att Fёdor sagt att hon skulle förstå innebörden av det hela. Fёdor 

ska göra: ”[…] någonting med kommunism, eller så var det ytterligare något annat” (ry: ”[…] 

коммунизм, что ль, или ещё что-нибудь”), som fadern uttryckte det.185                            

                                                           
183 Anton Makarenko (Макаренко, A). ”Knjiga dlja roditelej” i Krasnaja Nov’, 1937, no-7, s. 15. 
184 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Fro” i Sčastlivaja Moskva: očerki i rasskazy 1930-h godov, red. Natalja 
Kornienko (2010). S. 423.   
185 Ibid. 424.  
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Sättet Nefёd svarar på är intressant i sammanhanget, då det kan tolkas på olika sätt. Det visar 

på att Nefёd inte förstår vad det är Fёdor försöker uppnå. Det är möjligt att tänka sig att Nefёd 

inte är så intresserad av den kommunistiska utvecklingen i landet. Han är inte ”medveten” på 

det sättet utan utför sitt arbete p.g.a. av rastlöshet och känner därmed ingen ideologisk 

övertygelse eller strävan efter att bidra till något särskilt. Det kan vara så att han känner att allt 

prat om kommunismen och socialismen är irrelevant för hans levnad. Om Nefёd räknas som 

en typisk sovjetisk arbetare och som samhällsrepresentant, är det vidare möjligt att hävda att 

det sovjetiska folket utifrån Nefёds inställning inte har samma ideologiska eftersträvan som 

staten. Folk gör sina jobb för att överleva, inte p.g.a. deras övertygelse att det kommer leda till 

”något större”. Det finns människor som Fёdor, som är övertygad om vad som bör göras, 

samtidigt finns dock människor såsom Fro och Nefёd utan samma övertygelse. 

 

Fro skiljer sig från de socialistiskt realistiska verken, och följer inte den konstnärliga 

doktrinens ”dominerande intrig”. Huvudpersonen Fro har inte mycket gemensamt med 

”standardhjälten” då hon är för ”spontan” och har vad Skobelev kallar en ”oformbar 

personlighet”. Däremot finns det flera karaktärsdrag hos både Nefёd och Fёdor som påminner 

mycket om standardhjälten. Båda är ”medvetna” och har viljan att lägga ner ett stort arbete, 

Fёdor har dessutom karaktärsdraget att vilja rätta till det som är fel. Fёdor försöker verkligen 

få Fro på andra tankar, dock går han inte hela vägen utan ”ger upp” efter en tids 

påtryckningar. Här skiljer sig novellen från den socialistiska realismens mer erkända verk, då 

detta inte är en egenskap värdig en ”hjälte”. I novellen pågår en kamp mellan rätt och fel, då 

Fro ställs inför beslut där medvetenhet och rationalitet utmanas av hennes spontanitet.186      

                                                           
186 Novellen Fro avslutas med att Fro väljer att ta sig an en på dagarna ensam grannpojke för att lindra 
frånvaron av Fёdor. Pojken gör sig genomgående påmind i novellen genom att spela på sitt munspel och 
emellanåt avleda Fro från hennes funderingar. Fro bjuder in honom till sig samtidigt som hon tyst för sig själv 
ber Fёdor om ursäkt för att hon ”ersätter” honom. 



55 
 

3.3 Vozvraščenie 

Vozvraščenie (sv: Återkomsten) skrevs tio år senare än Bessmertie och Fro och kom efter en 

period då Platonov inte fått mycket publicerat. Titeln på novellen anspelar på de sovjetiska 

soldaternas återkomst hem efter Andra världskrigets slut. Detta var en viktig tid i den sovjetiska 

historien. Soldaterna mottogs som hjältar och som de som återgav livet till sovjetiska 

medborgarna. Soldaternas återkomst var något som firades och glorifierades av folket och 

media. Med detta i åtanke mottogs Platonovs berättelse inte särskilt väl, då den inte alls följde 

samma linje. Novellen kom inte igenom censuren, Stalin anklagade den rent av för att vara 

antisovjetisk.187 Det är en viktig skillnad gentemot Fro och Bessmertie, som båda blev 

publicerade.   

I berättelsen finns en motsättning att urskilja mellan den ”stora familjen” och den lilla 

kärnfamiljen. Soldaternas frånvaro i statlig tjänst påverkar familjesammansättningen i landets 

familjer. Det är som Platonov själv skriver i anslutning till sin novell: ”[…] en av de allra 

farligaste följderna med kriget – splittringen av familjen” (ry: ”[…] одно из самых опасных 

последствий войны – разрушение семьи”).188 

189 

De tre plakaten visar alla på det sovjetiska folkets väntan på soldaterna och hur de sågs hjältar och befriare.  

                                                           
187 Caryl Emerson. The Cambridge introduction to Russian literature (2008). S. 212. 
188 N.V. Kornienko & E. D. Šubinnoj (Корниенко. & Шубиной). Andrej Platonov: Vospominanija sovremennikov: 
Materialy k biografii (1994). S. 457. 
189 Plakat t.v.: V.I Ladjaginym (В.И. Ладягиным). Ja ždal tebja voin-osvoboditel’ (1945).  Plakat i mitten: V, 
Ivanov (В Иванов). Ty vernul nam žizn’! (1943). Plakat t.h. Vatolina, N (Ватолина, Н). Ždёm s pobedoj! (1945). 
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Vozvraščenie handlar om hur gardeskaptenen, Aleksey Alekseevič Ivanov, återvänder hem till 

sin familj efter tjänstgöringen i Andra världskriget. Alёša, en av Sovjetunionens hjältar, har levt 

åtskild från sin fru och deras två barn under fyra års tid. Han förväntar sig att livet ska återgå 

till hur det varit innan kriget, men inser snart att hans barn inte längre känner igen honom och 

att hans fru, Ljuba Vasil’evna, känner ett visst främlingskap inför honom.  

På vägen hem till familjen stiftar Alёša bekantskap med en ung kvinna vid namn Maša. Han 

träffar henne när de båda är på väg till sina respektive hemstäder, och de fattar ett visst tycke 

för varandra. Alёša beslutar sig för att skjuta upp mötet med sin väntande familj i två dagar för 

att spendera dem med Maša i hennes hemstad. Den unga kvinnan gör ett stort intryck på honom 

och hon är den han tänker på även efter sin hemkomst. De har det gemensamt att de båda tjänat 

armén och att de efter krigets slut ”nu kände sig föräldralösa utan armén”.190 

Alёša och Maša känsla av tomhet, efterfyra år i ”den stora familjens tjänst”, tyder på att de 

identifierat sig med armén. En sådan porträttering av samhörigheten med stat ligger i linje med 

vad som förväntades av litterära hjältar under denna tid. I Vozvraščenie syns det dock tydligt 

att priset för detta är högt, att det sker på den lilla kärnfamiljens bekostnad.  

Det märks inte minst i den första dialogen mellan Alёša och dennes tolvårige son, Petruška, 

som möter honom på tågstationen:  

— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, 

приподнявши к себе. — Знать, отец!  

— Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич!  

— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали. 

— Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы? 

— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов? 

— Два, Петя, и три медали.  

— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже 

две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало вещей — одна сумка? 

— Мне больше не нужно.    

[…] 

                                                           
190 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Vozvraščenie” i Smerti net! Rasskazy i publicistika 1941-1945 godov, red. 
Natalja Kornienko (2010). S. 417.   
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Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.191 

Petruška frågar Alёša om han är ”far”, detta medan Alёša kramar och kysser sin son, för att 

sedan högt konstatera att så måste vara fallet. Det förväntat kärvänliga mötet mellan far och son 

uteblir. Vidare glorifieras inte heller gardeskaptenens återkomst, istället får han en syrlig 

kommentar då han inte erhållit ett större antal ordenstecken och medaljer. Detta förminskar 

Alёšas insats i kriget. Petruška påtalar att hans mor (på hemmaplan) fått nästan lika många 

medaljer för sin insats. Det jämställer insats i fält och hem, vilket är det motsatta till hur 

fältinsatser framställs i t.ex. Cement. Platonov lyfter kvinnans roll som lika viktig som mannens 

i kriget. Även om kvinnans roll bakom fronten lyftes fram som viktig i sovjetisk propaganda 

(se plakat), är min uppfattning att männen vid fronten i större utsträckning lyftes fram som ”de 

riktiga hjältarna” och att kvinnorna förväntades ”täcka upp för” och invänta deras hemkomst.  

192 

Här uppmanas bl.a. kvinnor att lära sig den produktion som ”arbetarna” efterlämnat bakom sig och byta av de 

som lämnat för kriget.   

Om målet med detta är att ta ställning för de sovjetiska kvinnornas krigsinsats eller om det är 

för att nedvärdera de sovjetiska soldaternas nytta är svårt att fastställa. Det kan tänkas att 

Platonov inte har för avsikt att ta något ställningstagande, utan enbart beskriver den verklighet 

han ser. D.v.s. att det krävdes insatser inte enbart vid fronten utan även på arbetsplatser och i 

hemmen för att landet skulle klara sig.     

Till råga på allt behandlas Alёša som en främling och gäst av sin egen son, Petruška tar hans 

säck med saker som om han vore på besök. I denna passage går det dock att utläsa en tydlig 

avglorifiering och nedvärdering av krigsinsatsen. Alёša har alla förutsättningar att porträtteras 

som en hjälte, men får en mycket mindre glamorösare framställning i novellen. Om han nu 

                                                           
191 Ibid. 419-420.  
192 Ėjges, O (О Эйгес). Ženščiny! Izučajte proizvodstvo, zamenjajte rabočikh, ušedšikh na front! Čem krepče tyl, 
tem krepče front! (1941) 
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slagits för den ”stora familjen” i flera år, varför blir han då inte bättre belönad? Har han riskerat 

sitt liv och offrat sin tillvaro för två ynka ordenstecken och tre medaljer? Det är frågor som 

texten vädrar, och är en av de troliga anledningarna till att novellen inte klarade censuren. 

193 

Plakatet visar hur flickan är stolt att hennes far är en hjälte, då han tjänat Röda armén. 

När Alёša äntligen får träffa sin fru efter fyra år och kramar om henne så utspelar sig följande: 

Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, 

начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, а потом 

заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за 

плечами; обождав немного, он сказал: 

— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает. 

Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха. 

— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, — кому я говорю! Это отец 

наш, он нам родня!..194  

                                                           
193 Golovanov, L (Голованов, Л). Moj papa geroj! A ty? (1943). 
194 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Vozvraščenie” i Smerti net! Rasskazy i publicistika 1941-1945 godov, red. 
Natalja Kornienko (2010). S. 420-421.  
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Här främmandegörs Alёša på nytt, det blir extra tydligt i hur Petruška förklarar för Nastja vem 

han egentligen är. Sonen använder ett vuxet och formellt språk, vilket gör avlägsenheten än 

tydligare. Det är tydligt att Alёša inte kommer hem till den familj han lämnat bakom sig och 

förväntar sig att träffa. Det är inte talan om någon ren och skär familjelycka, utan han kommer 

hem som en inkräktande främling till den familj som gått vidare sedan han ryckte ut i kriget.  

Alёša märker tidigt att hans tolvårige son är vuxen för sin ålder och att han är den som tar störst 

ansvar för sin lillasyster och mor. I novellen är fadersrollen något centralt, det är som att 

Platonov vill lyfta en debatt om den. Vem tar denna roll när majoriteten av alla fäder inte finns 

tillgängliga för sina barn? Hur präglar det dessa barns uppväxt? Behövs någon annan manlig 

förebild, eller ska ett barn som Petruška behöva axla den rollen? I Vozvraščenie tar sig Petruška 

en faders- och förmyndarroll och tvingas växa upp och ta ansvar väldigt tidigt, han tycker det 

är viktigare att hans mor och syster äter än att han själv gör det. Alёša noterar och tycker att det 

är konstigt att barnen inte leker, utan enbart utför husliga arbeten. Petruška ger ständigt Nastja 

och sin moder instruktioner vad som behöver göras i hushållet. 

En parallell till hur Petruška tidigt får ta stort ansvar kan dras till Platonovs egen uppväxt. Som 

äldst i en syskonskara på åtta barn, fick han även ta ett stort ansvar. Platonovs far var förvisso 

inte ute i något krig i den tidiga uppväxten, men tillbringade mycket tid borta genom sitt arbete 

med järnvägen.195  

Vidare framkommer det så småningom att det faktiskt finns ytterligare en man i bilden, Semёn 

Evseevič, som efter att ha förlorat sin familj i kriget blivit en flitig besökare hos Ljuba och 

barnen under de två sista åren. Han har även tagit över en del av Petruškas ansvar, bl.a. genom 

att lära dottern Nastja att läsa och skriva, samt igenom att bidra till att familjen får mat på bordet. 

Han åtrår Ljuba, och har hunnit bli som en far till barnen. Platonov visar här på den moraliska 

komplexiteten i att fylla tomrummet efter de frånvarande soldaterna och vilka svårigheter 

Sovjetunionen tvingats gå igenom, som en konsekvens av landets centrala roll i kriget.    

Ljuba berättar för Alёša att hon arbetar på en tegelfabrik och att hon tycker om det, men att det 

fått till följd att barnen tvingats klara sig själva. Det är anledningen till att de är så vuxna, men 

att hon inte vet om det är bra eller inte. Alёša förklarar att det kommer bli annorlunda när han 

nu väl är hemma igen. Ljuba poängterar för honom att den svåraste tiden redan passerat, att de 

                                                           
195 Thomas Seifrid. Uncertainties of spirit (1992). S. 3. 
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haft det hemskt svårt i hans frånvaro. Ovetskapen om huruvida han någonsin ska komma hem 

igen och rädslan för att han dött i kriget har varit ständigt närvarande för familjen.  

Platonov lyfter här fram en av de mörka baksidorna som kriget fört med sig. Platonov beskriver 

en verklighet för väldigt många under denna tid, men det är inte denna verklighet ledningen vill 

höra och inte heller vad författarna förväntas beskriva. Tanken var att de skulle fungera som 

”själens ingenjörer”, de förväntades lyfta fram det som gynnade partiet och den socialistiska 

idén. Att visa på baksidor med att offra sitt liv för Sovjetunionen på det här sättet går helt emot 

syftet.     

Petruška släpper inte på kontrollen det minsta med sin far tillbaka i bilden, han uppmanar till 

och med honom att: 

— А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь 

сразу на учет — скорей карточки на тебя получим. 

— Я схожу, — покорно согласился отец. 

— Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь. 

— Нет, я не забуду, — пообещал отец.196 

 

Detta avsnitt är en aning parodiskt, då rollerna är helt ombytta. Petruška tar rollen som familjens 

försörjare och ger sin fader uppmaningar, på ett sätt som föräldrar kan göra till sina barn. 

Petruška släpper inte sin roll som ”familjeöverhuvud” p.g.a. båda föräldrarnas närvaro, han styr 

och ställer som han gjort till sin vana under svåra tider Det handlar alltså inte om att enbart 

hjälpa till hemma för honom, som barnen uppmanades göra (se plakat). Detta blir märkligt för 

Alёša, som förväntar sig och känner sig skyldig att förbättra situationen för sin familj.    

197 

                                                           
196 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Vozvraščenie” i Smerti net! Rasskazy i publicistika 1941-1945 godov, red. 
Natalja Kornienko (2010). S. 427.  
197 Nizovaja, S (Низовая, С). Pomogaj staršim! (1955). 
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På det här plakatet uppmanas barn att hjälpa sin moder i hushållet. Detta är något Petruška gör och mer 

därtill.   

Alёša känner att hemmalivet är alltför främmande för honom, och att han inte riktigt kan 

glädjas över att vara tillbaka. Han kan inte ens förstå sina närmaste, och skäms för att han inte 

känner någon som helst faderlig dragning till sin förstfödde son. Sonen har tvingats till 

förändring under krigsåren och Alёša förstår inte hur han kunnat utveckla en sådan karaktär. 

Han känner att han måsta börja arbeta snarast möjligt, för att hans barn ska få möjligheten att 

vara barn.198 

Ross Bullock talar om en oundviklig konflikt efter kriget, mellan soldater och de familjer de 

lämnat bakom sig. Han tar t.ex. upp scenen då Alёša i ett gräl med Ljuba påpekar att han stridit 

under hela kriget och att han sett kriget på närmare håll än hon gjort. Ross Bullock fortsätter att 

diskutera Alёšas föreställning om att kunna komma tillbaka till en oförändrad familj, till en 

källa av komfort. Alёšas tragedi är att han inte kan förstå att livet förändrats i hans frånvaro.199 

Platonov kan med denna passage vilja framhäva soldaternas svårighet att återanpassa sig till 

samhället efter krigsåren och att det är en stor övergång att göra. För övrigt går det att notera 

en skillnad gentemot socialistiskt realistiska verk, då Alёšas anledning att söka arbete inte i 

första hand har att göra med hans vilja att utveckla samhället. Han vill göra det för sin frus 

och sina barns skull. Vänder man på det går det att argumentera för att Alёša har samhällets 

bästa i åtanke genom att han prioriterar sina barns utveckling mot att bli bidragande 

medborgare. En sådan motivering skulle få stöd av Makarenkos syn på samhället, då den 

framhäver vikten av barnuppfostran som en del av att fostra goda invånare.200  

Det Alёša dock i första hand vill uppnå är att Petruška och Nastja ska ges möjligheten att bete 

sig som barn, inte vara ansvarstagande och allvarsamma. Om detta underlättar för barnen att bli 

goda medborgare eller inte, går att diskutera. Samtidigt är det möjligt att argumentera för att 

det här handlar om att den lilla kärnfamiljen här valdes framför den ”stora familjen”, vilket går 

tvärtemot vad Katerina Clark menar är utmärkande för socialistiskt realistiska verk.201  

I både Bessmertie och Fro syns spår av att Platonov försöker hålla sig till den socialistiska 

realismens ”riktlinjer” i någon mån, även om det emellanåt ger sken av att han vädrar kritiska 

tankar i sättet han följer dem. I Vozvraščenie, som skrevs tio år senare, frångår Platonov dessa 

                                                           
198 Ibid. 425. 
199 Ross Bullock. The Femine in the Prose of Andrey Platonov (2005). S. 193.  
200 Anton Makarenko (Макаренко, A). ”Knjiga dlja roditelej” i Krasnaja Nov’, 1937, no-7, s. 15. 
201 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 115. 
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”riktlinjer” i större utsträckning och flera segment i novellen förefaller gå emot vad staten vill 

uppnå med den sovjetiska litteraturen.   

Petruška lägger stor vikt vid att Nastja lär sig räkna och skriva. Nastja sätter sig och börjar 

stoppa sin moders tumvantar, då säger Petruška till henne att lägga ifrån sig det och hämta sin 

skrivbok istället. Alёša blir förvånad och frågar: 

— А Настя что́ — учится? — спросил отец. 

Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день 

заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит 

сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю 

учит сама Любовь Васильевна. 

Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а 

Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку […]202  

Här tydliggörs Petruškas förmåga att ta ansvar för sin systers utveckling till att bli ”en god 

medborgare”, samtidigt visar stycket på att vikt läggs på utbildningsaspekten. Detta var något 

som förväntades av författare under denna tid, de skulle bilda och lyfta fram utbildning som 

något viktigt. Platonov gör det flera tillfällen i novellen, men jag får intrycket att det inte är för 

utbildningens skull. Utbildningen används som en markör för att visa på hur barnen hämmats 

av kriget och avsaknaden av fadern. Närheten och sammanhållningen i familjen har saknats i 

deras uppväxt, istället har de tvingats att bli vuxna direkt. Det märks tydligt att de gått miste 

om barndomen, och den lekfullhet barn vanligtvis har. De varken leker eller busar, de har inte 

heller några leksaker förutom Nastjas ”bokleksaker” (ry: ”Книжки-игрушки”).203 Hon studerar 

varje dag på Petruškas befallning, och istället för att leka efter maten sätter hon sig:  

После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны 

варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, — уже холодно 

стало, осень во дворе.204 

                                                           
202 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Vozvraščenie” i Smerti net! Rasskazy i publicistika 1941-1945 godov, red. 
Natalja Kornienko (2010). S. 428.  
203 Ibid. 
204 Ibid. 
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205 

Det här plakatet illustrerar väl något som Nastja och Petruška tar till en överdriven nivå. Även om det här 

plakatet gjordes åtta år efter Vozvraščenies tillkomst så är det som att Platonov gör parodi på det.  

Om denna mening läses utan något som helst sammanhang, är det svårt att ana att Nastja är fem 

år. Det syns ingen tillstymmelse till att hon ännu inte börjat skolan, då hon beter sig som om 

hon vore vuxen. Nastja utför hushållsarbete och stoppar sin mors vantar vid tillfälle, vilket vore 

”idealiskt” om de sovjetiska propagandaplakaten skulle efterföljas. Kanske hade Platonov 

propaganda i medvetandet när han utformade dessa unga karaktärer. Det är som att Petruška 

och Nastja personifierar den bilden, t.ex. med hur flitiga de är, hur de  hjälper till i hushållet 

och hur de inte är rädda att använda kroppsligt arbete. Det ironiska med barn som följer det 

efterfrågade beteendet är att de blir mer vuxna än barn, såsom Petruška och Nastja. Platonov 

kan med berättelsen vilja belysa vilka följder krig får för barns möjlighet att vara barn.   

Ljuba vill inte berätta om Semёn förrän Alёša hunnit komma till rätta i situationen, hon har 

varit noggrann med att röja bort alla spår efter den ständiga besökaren. Detta för att inte Alёša 

ska ana hans vistelse i hemmet.206 Detta kommer dock fram innan hon hunnit berätta, vilket 

leder till svartsjuka och gräl. Ljuba försvarar först sig själv och sedan Semёn, hon lyfter fram 

hans betydelse för barnen: 

Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала. 

— Он детям о тебе рассказывал, Алеша, — заговорила мать, и Петрушка 

расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы. — Он детям 

говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спрашивали у него: а 

почему? А он отвечал им: потому, что ты добрый... 

Отец засмеялся и выбил жар из трубки. 

                                                           
205 Nizovaja, S (Низовая, С). Ljubi trud! (1954). 
206 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Vozvraščenie” i Smerti net! Rasskazy i publicistika 1941-1945 godov, red. 
Natalja Kornienko (2010). S. 420.  
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— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей! И не видел меня никогда, а одобряет. 

Вот личность-то!207 

Här går det att skönja ett visst förminskande av den ”stora familjens” söner, då Alёša hånar 

Semёn för att lyfta fram hans insats utan att veta vem han är och vad han åstadkommit. På så 

sätt är det som att han inte samtycker med att hylla alla som stridit för landet, som att han vill 

påpeka att vissa soldater får beröm utan att de i själva verket förtjänat det. Detta hänger i så fall 

ihop med Platonovs uppfattning om att en sovjetisk person inte föds till soldat eller försvarare 

av Fosterlandet, eller att denne blir det så fort denne tagit gevär i hand. Det är något han menar 

växer fram långt senare.208 Alёša börjar hånskratta när han hör att Semёn kallat honom god och 

förefaller antyda att inte alla som krigar för Sovjetunionen de facto behöver vara ”goda 

människor”. Svaret på barnens fråga varför Alёša krigar, är intetsägande. Om Platonov velat 

lyfta fram idétrohet i verket kunde han gett en vidare förklaring om varför, utan att behöva 

ändra på handlingen. Han hade kunnat betona att det var för att försvara fosterlandet, för att 

besegra nazisterna, eller för att barnen ska få en bättre framtid. Orden att Alёša ”är god” ger en 

väldigt tom förklaring till varför han varit ifrån sin familj under lång tid.  

Platonov arbetade som krigskorrespondent under Andra världskriget, han upplevde krigets 

hemskheter på nära håll och kan här återspegla hans världsbild. Det fungerar på så sätt som en 

motsättning till den generella, glorifierade bilden, som återgavs i media vid tiden.    

Grälet mellan Alёša och Ljuba fortgår, Ljuba försöker sätta in Alёša i hennes situation. Hon 

beskriver hur de haft det och upplevt det, men får inte makens förståelse. Grälet når sin 

kulmen när Ljuba berättar hur ytterligare en man sagt att han älskar henne och hur ”[…] han 

kom mig nära, fullständigt nära” (ry: ”[…] он стал мне близким, совсем близким”).209 Hon 

bedyrar att hon var likgiltig gentemot honom vid detta tillfälle och att han enbart kom 

”fullständigt nära” vid ett enda tillfälle. Alёša blir rasande över detta, hans utbrott väcker 

barnen och Petruška kommer då sin moder till försvar.  

Om familjen Ivanov avslöjas hemlighet efter hemlighet, där läsaren först blir varse Maša och 

Semёn för att sedan få nyheterna avslöjade om ytterligare denna man. Det finns tydliga 

antydningar i texten om otrohet och äktenskapsbrott, vilket var något av tabu att antyda att 

                                                           
207 Ibid. 430. 
208 Vladimir Vasil’ev (Владимир Васильев). Andrej Platonov (1990). S.265. 
209 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Vozvraščenie” i Smerti net! Rasskazy i publicistika 1941-1945 godov, red. 
Natalja Kornienko (2010). S. 433.  



65 
 

”hjälten”/”goda människor” skulle ha begått.210 Äktenskapsbrott var ett aktuellt problem som 

staten kämpade för att eliminera, därför väcktes reaktioner när en av dess ”själens ingenjörer” 

(Platonov) normaliserade detta. Här uppstår frågan om socialistiska realismens ”realistiskhet” 

återigen, då det är förbjudet att ta upp ett högst ”verkligt” och tidsenligt problem.  

I upplösningen av novellen lämnar Alёša familjen morgonen efter han kommit, utan att säga 

farväl till sonen, köper sig vodka och beslutar sig för att åka till stationen. Han har bestämt sig 

för att åka till staden han lämnat Maša i. Tåget åker iväg, han tänker på situationen med Ljuba 

och kan inte förlåta henne. Från tågfönstret ser han efter en stund plötsligt två barn komma 

springande hand i hand efter tåget. Efter en stund känner han igen att det är hans barn. Han 

funderar en stund innan han tar sin säck och hoppar av tåget i farten: 

Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба 

упали, поднялись и опять побежали вперед. […] Иванов закрыл глаза, не желая видеть 

и чувствовать боли упавших обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у 

него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и 

напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его 

существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее 

и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и 

собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем. 211   

Av upplösningen att döma är det underförstått att han till slut väljer sina barns välbefinnande 

framför sitt eget, även om det sitter långt inne. Det krävs att barnen jagar efter honom för att 

han ska sansa sig och inse sin vikt för barnen. Det är intressant att Alёša överväger att ”välja 

flaskan” och en ung kvinna utanför äktenskapet. Han är inte alls disciplinerad såsom det 

förväntades av ”den nya sovjetiska människan”. Alёša tampas med sin ”spontanitet”, men 

kommer till slut till någon form av ”medvetande”. Med tanke på att slutet lämnar en hel del 

obesvarade frågor, är det dock svårt att klarlägga om Alёša med detta nått sin ”väg till 

medvetenhet”. Det som däremot är möjligt att fastställa är att Alёša kommer till insikten att 

han inte kan lämna sina barn. Han beslutar sig för att ta det omdebatterade faderliga ansvaret 

som Pravda gått ut och efterlyst några år tidigare.212   

                                                           
210 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 208. 
211 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Vozvraščenie” i Smerti net! Rasskazy i publicistika 1941-1945 godov, red. 
Natalja Kornienko (2010). S. 438-439.  
212 Wendy Z. Goldman. Women, the State and Revolution: Soviet Family and social Life, 1917-1936 (1993). S. 
331 
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Med tanke på åren av pro-familjepropaganda i media tar Platonov upp något som är aktuellt i 

verkligheten med berättelsen. Skilsmässor och äktenskapsbrott hade tidigare återspeglats i den 

sovjetiska litteraturen, men var då något som enbart begicks av ”den onde” antagonisten. 

Även om det inte framgår vad som händer med Alёša och Ljubas äktenskap var 

händelseförloppet något som stack i ögonen på den samtida publiken. Tanken att ”hjälten” 

och dennes hårt arbetande fru, som var tilltänkta som ”hederliga” förebilder skulle ”ha 

problem” i äktenskapet gick inte ihop. Deras roll skulle vara att fungera som ett ”instrument” 

för att föra ut partiets budskap, inte att normalisera det som är tänkt att bekämpas.      

Trots att novellen är utgiven 1946 och kriget fortfarande är färskt i minnet, nämns sällan 

”kampen mot nazisterna”. Det är enbart Ljuba som vid ett tillfälle nämner svårigheterna med 

att som ensamstående förälder ge mat åt sina barn och samtidigt vara till nytta för staten i dess 

kamp ”mot fiender-nazister” (ry: ”против неприятелей-фашистов”).213  

214 

Plakatet är ett av alla patriotiska, propagandistiska medel som användes för att gjuta mod i befolkningen. 

Många av dessa gick till attack mot Nazi-Tyskland, och var aktuella vid tiden. 

Ljuba tar här upp ett problem för den sovjetiska familjen, som många säkert upplevde vid 

tiden. Det rör sig m.a.o. om frågan att både kunna överleva och bidra till staten. Den ”ondska” 

som Clark menar finns närvarande i de flesta stalinistiska verken är vagt representerad i 

Vozvraščenie, men inte såsom den kunde förväntas.  

                                                           
213 Andrej Platonov (Платонов, А). ”Vozvraščenie” i Smerti net! Rasskazy i publicistika 1941-1945 godov, red. 
Natalja Kornienko (2010). S. 432. 
214 Kočergin, N.M. (Н.М. Кочергин). Da zdravstvuet naša pobedonosnaja Krasnaja Armija! Smert’ nemetzkim 
zakhvatčikam! (1945).  
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Idétrohet är en av fyra huvudprinciper för den socialistiska realismen och med det menas att 

verket ska ha en ”idé”, d.v.s. ett högprioriterat syfte för handlingen som ”hjälten” ska försöka 

uppnå. Emerson exemplifierar detta med att restaurera en förfallen fabrik (som i Cement) eller 

att utrota fascistfienderna.215 Denna novell skulle kunna ta det senare exemplet som ”idé”, då 

den utspelar sig i samband med krigstiden och handlar om en soldat. Det nämns dock aldrig 

uttryckligen vilka Alёša slagits mot, eller anledningen till att han riskerat livet för sitt land. 

Platonov kämpade för att få Vozvraščenie genom censuren, men sade sig efter en tids kamp 

vara redo att ta bort novellen från sin berättelsesamling, Vsja žizn’ (se avsnitt 2.3). Frågan är 

om Platonov var redo för hur hans novell skulle mottas, eller om det kom som en 

överraskning. Det kan vara så som sovjetiska kritiker hävdade, att Platonov i verket försöker 

återge ”halvanalfabetiska arbetares tankar och känslor”216 utan avsikten att sätta sig någon 

slags opposition. Eller kan det vara så att Platonov egentligen i första hand ville väcka en 

diskussion och utmana den utpräglade glorifieringen och propagandan? Läsaren bör ha i 

åtanke att detta var en mörk tid för Platonov. Andra världskrigets konstanta elände, en längre 

tids kamp mot censuren, hans sons tidiga bortgång, samt hans egen mycket dåliga hälsa. Med 

stor sannolikhet måste han ha anat att han kunde få en del negativa reaktioner i samband med 

försöket att publicera verket. Det är dock osannolikt att han förväntat sig vidden av kritik och 

knipa han skulle försätta sig i. Efter att ha tolkat hans brev till Fadeev, är det svårt att tro att 

detta skulle vara fallet. Författarens sängliggande sjukdomstillstånd är ytterligare ett argument 

varför han inte kunde tillåta sig att hamna i ytterligare onåd hos censuren. Han gjorde flera 

försök att förklara sig för att få möjligheten att publicera, då hans familjs existens var 

beroende av inkomsten en publikation genererar. 
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4 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Efter att ha analyserat och jämfört berättelserna Bessmertie, Fro och Vozvraščenie kommer 

jag till slutsatsen att det finns en klar motsättning mellan familjen och det statliga arbetet i 

dem alla. Det finns ingen harmoni däremellan, det ena ligger ständigt i vägen för det andra. 

Det är som att Platonov vill påpeka att den tillskrift som staten eftersöker av sina medborgare 

hämmar och förtrycker det övriga livet.  

Detta syns tydligt i Levins fall. Hans hårda slit som stationschef på Krasnij Peregon går ut 

över relationen till familjen i Moskva. Situationen gör honom olycklig, då han ständigt tänker 

på hur det vore om han hade gjort andra prioriteringar och fått den närhet och lycka han 

saknar. Fro och Fёdor står i sig för motverkande krafter, då den sensuella karaktären Fro lever 

för kärleken och bygger sin styrka på intimitet, medan Fёdors levnadsfilosofi grundar sig på 

den utopiska, kommunistiska utvecklingen. De får ingen ro så länge de står tillbaka från det 

som driver dem. Fros far, Nefёd, har liksom Levin slitit hela livet för staten och försummat 

sin familj. Väl  framme vid  pensionen blir Nefёd helt villrådig inför vardagen, och känner sig 

mycket olycklig när han inser att han varken är önskad i jobbet eller har nära och kära att falla 

tillbaka på. Lite liknande är det för Alёša i Vozvraščenie, som efter fyra års tjänstgöring i den 

Röda armén, återvänder hem till familjen. Alёša förväntar sig att han kan komma tillbaka till 

det liv han levde dessförinnan och återuppta det som om ingenting hänt. Alёšas familj vet inte 

ens om att han lever när de meddelas att han är på väg hem igen. Uppenbarligen har Alёša 

inte sett till att höra av sig i form av brev eller dylikt, men förväntar sig likt Nefёd att det går 

att vända sig tillbaka till familjen när det väl passar dem. 

I alla tre berättelserna syns spår av avsaknaden av manlig närvaro i hemmet. Levin och Alёša 

lämnar sina respektive familjer medan Fёdor åker ifrån Fro, på samma sätt som Nefёd gjort 

tidigare mot henne och hennes mor. Skälet till att detta blivit återkommande i Platonovs 

författarskap kan vara att hans egen fader varit frånvarande p.g.a. sitt arbete vid järnvägen. 

Detta återkommande tema kan m.a.o. bygga på självupplevda händelser. Platonov tvingades 

t.ex. likt Petruška att ta över ansvaret, när han som äldst i syskonskaran, skulle ”ersätta” 

fadern i hemmet. Det är möjligt att faderns frånvaro satt djupa spår i författaren, då det i 

samtliga berättelser finns någon karaktär som tar frånvaron väldigt hårt.  

Platonovs relation till den socialistiskt realistiska doktrinen och statliga direktiv är svårtydd. 

Andrej Sinjavskij uttalar sig (under pseudonymen Abram Terc) generellt om de socialistiskt 

realistiska författarna och menar att de omöjligt kan se sin samtid när de skriver. Han hävdar 
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att de inte skriver ”realistiskt”, då de inte beskriver den verklighet de lever i. Platonov anses 

inte vara en socialistiskt realistisk författare, vilket främst grundar sig på hans stilistik.217 

Dock följer flera av hans senare verk socialistiskt realistiska teman. En avgörande skillnad i 

Platonovs författarskap gentemot framhävda verk i doktrinen, är hans sätt att beskriva det 

”realistiska”. Han beskriver den verklighet han ser, även om den inte tjänar något 

propagandistiskt syfte eller när den går emot allt som staten vill uträtta med litteraturen. 

Företeelser i vardagen såsom ensamhet, orättvisa och äktenskapsbrott beskrivs på ett ”för 

realistiskt” och obekvämt sätt för den socialistiska realistismens kanon. Detta syns tydligt i 

Vozvraščenie, men även i Fro och Bessmertie, då karaktärerna är ”levande” i det avseendet.  

En annan viktig företeelse som skiljer de berörda Platonovverken från mer erkänt socialistiskt 

realistiska verk, är att Platonov helt saknar det heroiska incitamentet. I sina berättelser 

beskriver han vad Ždanov kallar: ”den allra sakligaste vardagsverkligheten” på sitt eget sätt, 

men saknar de: ”mest heroiska framtidsutsikterna”218 som även var tänkt att utgöra kärnan för 

det socialistiskt realistiska verket. Detta syns främst i Vozvraščenie, där Alёšas mottagande 

inte alls blir så storslaget som kunde förväntas. Död och ondska hör till vanligheten i 

stalinistiska verk, men det finns knappt några sådana inslag i de behandlade novellerna. Av 

den anledningen är det svårare för novellernas hjältar att vara ”heroiska”, då det inte finns 

något att vara heroisk gentemot.        

De socialistiskt realistiska hjältarna liknas med ”mekaniska dockor”219, men detta är inte 

något som går att appliceras på Platonovs hjältar i Bessmertie, Fro och Vozvraščenie. De är 

alla fullt fungerande, grubblande människor, som begår misstag och tvivlar på sina val i livet. 

Levin har något ”mekaniskt” över sig i hur han så maskinellt gör allt för sin station, Krasnyj 

Peregon. Samtidigt rör det sig mycket känslor i honom som tyder på att han är djupare än så. 

Han tänker vid flera tillfällen på sin familj och på de val han gjort som påverkat hans vardag. 

Levins olycklighet är ett tecken på hans mänsklighet. Alёša och Fro ger likt Levin utlopp för 

sina känsloyttringar på ett sätt som skiljer sig betydligt från hur t.ex. Emerson beskriver de 

socialistiskt realistiska hjältarna, d.v.s. att deras känslor såsom sorg och ilska får väldigt korta 

utlopp utan de följs upp på något sätt. På så sätt vill jag knyta an att Levin, Fro och Alёša är 

”för realistiska” för den socialistiskt realistiska doktrinen. Levin, Fro och Alёša är helt vanliga 

människor som inte drivs av att uträtta det anmärkningsvärda. Levin är den av dem som vill 

                                                           
217 Caryl Emerson. The Cambridge Introduction to Russian Literature (2008). S. 199-200. 
218 Katerina Clark. The Soviet Novel (1981). S. 37. 
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åstadkomma något, då han ser det som sin uppgift att ta ansvaret för sin stations överlevnad. 

Sättet Levin i det tysta viger sitt liv åt sin stations välmående är beundransvärt och något som 

från statligt håll måste ansetts vara strävansvärt. De ständiga indikationerna på att Levin är 

djupt olycklig och tvingats välja bort familjen av den anledningen gör dock att den ”ideala 

bilden” svärtas ned. Detta visar på den mänskliga baksidan, som gör att Bessmertie och Levin 

inte längre är helt ”felfria”. Verket fick blandad kritik när det kommit ut. Vissa litteraturvetare 

upplevde det som ett ”Sovjetproducerat ideal”, andra som ”fjäskande” (se avsnitt 2.3), vilket 

tyder på den gemensamma uppfattningen om att verket oavsett inställning var anpassat efter 

den rådande normen.  

Många kritiker hyllade Platonov för hans porträttering av Levin, hur han i karaktären fångat 

en levande, litterär bild av den samtida hjälten. Samtidigt hävdade t.ex. Gurvič på Krasnaja 

Nov’ att hjälten inte stod för de bolsjevikiska värderingarna, och ifrågasatte helt Levins 

inställning till det sovjetiska livet.220 Dužina i sin tur hävdar att Bessmertie är Platonovs allra 

bittraste verk.221 Sammanfattningsvis går det med alla blandade reaktioner att hävda att 

Bessmertie är svår att få grepp om för kritiker. Vad ville egentligen Platonov med novellen? 

Var det att göra ett ”Sovjetproducerat ideal” eller var det ett sätt för honom att kritisera det 

sovjetiska livet? Jag tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan. Min uppfattning 

grundar sig på flera anledningar. Platonov gjorde vad Seifrid, Geller, Ross Bullock och 

Spiridonova menar var dramatiska förändringar i sin författarstil efter implementeringen av 

den socialistiskt realistiska doktrinen. Han valde att stanna i Sovjetunionen och ”ta kampen” i 

motgångar, t.ex. mellan åren 1931-1934 när han inte fick mycket publicerat och efter de 

tragiska händelserna kring sonens öde. Han var villig att kompromissa och ändra i sina verk, 

jag tänker då t.ex. på hela proceduren kring den uteblivna publiceringen av Vsja žizn’.    

Min uppfattning grundat på intryck från Platonovs berättelser och brevskrivning är att 

Platonov inte hade som avsikt att vara oppositionell (eller antisovjetisk), såsom somliga 

forskare antyder (Dužina, Geller). Visst finns det belägg för att Platonov vädrar kritiska 

åsikter gentemot företeelser i samhället, vilket jag redogjort för i undersökningsdelen. Jag 

uppfattar det dock inte som en stående hållning hos författaren. Platonov är inte antisovjetisk, 

hans framställning ligger snarare i linje med hur den sovjetiska familjepolitiken utvecklats. 

Bessmertie, Fro och Vozvraščenie speglar alla den samtida utvecklingen om hur den 

                                                           
220 Abram Gurvič (Гурвич, A). “Andrej Platonov,” Krasnaja Nov’. № 10 (1937): 210. 
221 221 Natal’ja Dužina (Дужина, Н). ”"Postojannye idealy" Andreja Platonova vo vtoroj polovine 1930-kh gg.” v 
"Strana Filosofov " Andreja Platonova: Problemy tvorčestva. Vypusk 5 red. Natal’ja Kornienko (2003). S. 40. 
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sovjetiska familjen ”vittrar sönder”. Den sistnämnda berättelsen väckte starkast reaktioner, då 

den återgav en bild av en familjs sorgliga ”söndervittrande” i en tid när hela Sovjetunionen 

sökte styrka i gemenskap och positivitet. Platonov återgav en verklighet som han och många 

andra kände igen sig i och oroade sig för, återvändande soldater eller ej.  

Staten kämpade för att sätta stopp för den negativa utvecklingen. Staten ville stärka den löst 

sammansatta, sovjetiska familjen, men det skedde som en direkt följd av att den blivit mer och 

mer ”söndervittrad”. Ermilov är kritisk mot hur Platonov så ”förtalande” framställer familjen 

Ivanov som en typisk sovjetisk familj222, men samtidigt går det att argumentera för att detta 

inte kan ha varit ett ovanligt händelseförlopp vid tiden.  

Platonovs sätt att ”krypa till korset” efter den massiva kritiken kring Vozvraščenie tyder även 

på att hans intention i första hand inte var att opponera sig. Efterspelet tyder på att han 

verkligen inte hade råd ekonomiskt att inte passera censuren, då han med största sannolikhet 

visste vad det skulle få för följder.    

Vad Platonovs återkommande censurkamp anbelangar var det svårt för honom och övriga 

samtida författare att veta vad som var, och vad som inte var möjligt att skriva för att få 

publicera. Dessutom spelade politiskt anseende, popularitet och tidigare litterära meriter en 

roll för hur senare verk lästes av censurapparaten. Platonovs anseende var inte det bästa väl 

inne på trettiotalet efter hans samarbete med Pil’njak och reaktionerna efter berättelsen Vprok. 

RAPP:s kampanj mot honom och de negativa skriverierna i tidningar gjorde att hans namn 

fick negativ klang. Få var därför villiga att publicera honom, då det kunde få konsekvenser. 

Hade det inte varit för Literaturnyj Kritik skulle med säkerhet även Bessmertie och Fro vara i 

fara. Det finns delar i de bägge novellerna jag redogjort för, som kan tolkas på ett negativt 

sätt. De avviker från den socialistiska realismens s.k. ”riktlinjer” och saknar viktiga fragment 

från vad Clark kallar doktrinens ”dominerande intrig”. Exempelvis når varken Fro eller Levin 

sin ”väg till medvetenhet”. Framförallt Fro har en del anmärkningsbara passager som mycket 

väl kunnat vara tillräckligt för utebliven publikation.  

Nedstängningen av Literaturnyj Kritik under 1940 fick konsekvenser för Platonov, inte minst 

ekonomiskt, då han därefter hade stora problem att försörja sig på sitt författande. Det är 

intressant att spekulera i huruvida Literaturnyj Kritik hade vågat att ta sig an och publicera 

Vsja žizn’, med eller utan Vozvraščenie inkluderad. Vozvraščenie ficknegativ publicitet, då 

                                                           
222 Vladimir Ermilov (Ермилов, В). Sovetskaja literatura v 1946 g. Stenogramma publičnoj lekcii, pročitannoj 14 
14 fevralja 1947 g. v Moskve. M., ”Pravda”, 1947, s. 22-23. 
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den gick tvärs emot 1940-talets familjepropaganda och den rådande glorifieringen av Röda 

arméns återkomst. Den uppfattades som ett angrepp på den sovjetiska familjen och rörde upp 

många känslor, då tanken var att familjeliv och stat förväntades fungera i samförstånd. Av den 

anledningen är det förståeligt att just Vozvraščenie inte kom igenom censuren. Därmed finner 

jag inga argument för att Vozvraščenie stoppades p.g.a. att censuren skärpts ytterligare sedan 

Bessmertie och Fro:s publikation.     
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Plakat 

Ėjges, O. (Эйгес ,О) Ženščiny! Izučajte proizvodstvo, zamenjajte rabočikh, ušedšikh na front! 

Čem krepče tyl, tem krepče front! (Moskva-Leningrad: Iskusstvo, 1941). 

Golovanov, L. (Голованов, Л) Moj papa geroj! A ty? (Moskva-Leningrad: Iskusstvo, 1943). 

Govorkov, V. (Говорков, В) Spasibo ljubimomu Stalinu – za sčastlivoe detstvo! (Moskva-

Leningrad: Iskusstvo, 1936). 

Ivanov, V. (Иванов, В) Ty vernul nam žizn’! (Moskva-Leningrad: Iskusstvo, 1943). 

Karačencov, P. (Караченцов, П) Za socialističeskuju rodinu, za sčastlivuju žizn’, golosuet 

polnopravnaja sovetskaja ženščina! (Moskva-Leningrad: Iskusstvo, 1938). 

Kočergin, N.M. (Кочергин, Н.М.) Da zdravstvuet naša pobedonosnaja Krasnaja Armija! 

Smert’ nemetzkim zakhvatčikam! (Moskva-Leningrad: Iskusstvo, 1945). 

Ladjaginym, V.I. (Ладягиным, В.И.). Ja ždal tebja voin-osvoboditel’ (Moskva-Leningrad: 

Iskusstvo, 1945) 

Mikhajlovič, M. (Михайлович, М) Molodye stroiteli kommunizma! Vpered, k novym 

uspekham v trude i učebe! (Moskva-Leningrad: Izobrazitel’noe iskusstvo, 1950). 

Nizova, S. (Низовая, С) Ljubi trud! (Moskva-Leningrad: Izobrazitel’noe iskusstvo, 1954). 

Nizovaja, S. (Низовая, С) Pomogaj staršim! (Moskva-Leningrad: Izobrazitel’noe iskusstvo, 

1955). 

Vatolina, N. (Ватолина, Н) Rabotajut materi, sporitsja trud-kolkhoznye jasli detej beregut 
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6 Резюме 

Основная цель данной дипломной работы состоит в проведении сравнительного анализа 

– сравнения образа советской семьи в рассказах Андрея Платонова «Бессмертие», «Фро» 

и «Возвращение» с образом в советской пропаганде и в основных принципах 

социалистического реализма. Цель анализа состоит в поиске схожих черт между 

представлениями автора и концепцией семейной политики того времени.  

Во время создания Бессмертия, Фро и Возвращения, царила одна действительная 

литературная доктрина в Советском союзе. Значит, что были четкие принципы и 

критерии, которые определяли, будет ли опубликовано произведение. Принципы были 

строгие, но не очень ясные. Но среди сочинений социалистического реализма можно 

выделить определенные характерные черты, которые по сути являются стандартом для 

доктрины. Кларк называет эти черты “основном сюжетом” (master plot).  

Произведения Платонова обрели широкую популярность во второй половине 1920-ых 

годов, однако через некоторое время последовала реакция на стиль его творчества. Его 

сотрудничество с Борисом Пильняком и рассказ Впрок (1931) послужили причиной 

проблем с цензурой. В то время проблемы с цензурой означали для автора долгие годы 

без возможности публикации. Исследователи (например, Михаил Геллер) и РАПП 

(Российская Ассоциация Пролетарских Писателей) отмечают/подчеркивают его 

оппозиционное отношение к властям.  

Исследователи отмечают различия в творчестве Платонова до и после второй половины 

1930-ых годов. Ханс Гюнтер, к примеру, указывает, что герои Платонова преобразились:  

 […] центр тяжести перемещается от Большой семьи советского общества к малой 

естественной семье.223 

Это на самом деле полностью соответствует концепции семейной политики того 

времени и отражается в рассказах Бессмертие, Фро и Возвращение. 

В советской России того времени в результате революционных и постреволюционных 

преобразований возникло множество проблем, связанных с ослаблением (некоторые 

                                                           
223 Hans Günther (Гюнтер, Х). ”Ljubov’ k dal’nemu i ljubov’ k bližnemu: Postutopičeskie rasskazy A. Platonova 
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говорят о разрушении) института семьи и брака: увеличение числа разводов, 

«ослабление семейной ответственности».  Советское государство поставило цель 

укрепления советской семьи с помощью установления новых правил и семейной 

пропаганды.224     

Несмотря на то, что Бессмертие следует существовавшим в то время принципам 

социалистического реализма, в то же время часть критиков воспринимает рассказ как 

пародию на этот канон.225    

Главное действующее лицо, Эммануил Левин, работает начальником станции Красный 

Перегон в украинском селе и ради своей работы жертвует всем. Жена и дочь Левина 

живут в Москве, и это оказывает влияние на его психологическое состояние. Его тоска 

по близким всё время даёт о себе знать. 

Семейная жизнь Левина типична для семей в Советском Союзе, но некоторые критики 

того времени (например, Гурвич) осуждали созданный автором образ Левина и его 

постоянное несчастье и звали его «антигероем».226 

В представлении семейной жизни в рассказе Бессмертии есть много сходств, которые и 

действуют в Фро. Борьба между «стихийностью» и «сознательностью» играет большую 

роль для героины Фро. Муж Фро уедет на Дальний Восток, чтобы построить социализм. 

Её тоска по интимности и близости мешает её возможности способствовать «Большой 

семье». Такой сюжет воспринимается как попытка Платонова отразить проблему 

государства и как желание автора укрепить нуклеарную семью.  

Ту же картину можно увидеть и в Возвращении, но есть важное отличие - этот рассказ не 

прошёл цензуру. Семейный портрет, созданный в Возвращении вызывал раздражение, а 

Сталин охарактеризовал его как «антисоветский».227 Рассказ намекает на неверность в 

семье главного героя Алёши и его жены. Дети совсем не узнают его после четырех лет в 

Красной армии. Здесь важен исторический контекст: во времена написания рассказа 

                                                           
224 Wendy Z. Goldman. ”The “Withering Away” of the Family”, i Russia in the era of NEP, red. Fitzpatrick et al. 
(1991). S. 337. 
225 Marina Ljubuškina (Любушкина, М).”Bessmertie v "Bessmertii", ili socrealizm v rasskaze "Bessmertie"” i 
”Strana filosofov” Andreja Platonova: Problemy tvorčestva. Vypusk 5 red. Natal’ja Kornienko (2003). S. 569-570. 
226 Abram Gurvič (Гурвич, A). “Andrej Platonov,” Krasnaja Nov’. № 10 (1937): 210. 
227 Caryl Emerson. The Cambridge introduction to Russian literature (2008). S. 212. 
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возвращение солдат было большой радостью, и народ приветствовал их как героев. 

Понятно поэтому, что рассказ вызвал неоднозначную реакцию.  

Результатом моего сравнительного анализа является вывод о том, что есть ясное 

противопоставление между семьей/интимностью и долгом перед государством/работой 

в рассказах Платонова. В жизни человека это зачастую две несовместимые между собой, 

противоречащие и мешающие друг другу части.  

В рассказах Платонова есть элементы определённой критики общественного строя, но 

многое указывает на то, что он не хочет быть оппозиционным. Признание Платонова 

оппозиционером было бы упрощением реальной картины. Переписка автора с А. 

Фадеевым (генеральный секретарь и председатель правления Союза писателей СССР), а 

также усилия, которые он прикладывал, добиваясь публикации своих работ, говорят об 

обратном.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


