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problem. Samband och samhörighet över gränser, i rum 
och tid, framstår till sist som grundtemat inte bara i Öster
sjöar utan kanske i författarskapet som helhet, en ständigt 
sökande orientering mot den epifani som Espmark med 
Tranströmer benämner »den öppna gränsen».

Man kan tveka innan man ger sig till att komplettera 
Espmarks slösande rika Tranströmerstudie med material 
som han förbisett eller valt att förbigå. Men med tanke på 
att Tranströmer sällan eller aldrig framträder som littera
turskribent eller debattör i litteraturvetenskapliga frågor 
må det här till sist vara tillåtet att fästa uppmärksamheten 
på ett par intressanta sidor som han i ett exklusivt sam
manhang lät gå i tryck.

Tranströmer belönades 1975 med Övralidpriset. Vid 
mottagandet höll han en kort föreläsning som Heiden- 
stamsällskapet gav ut i en liten upplaga. I sin studie uppe
håller Tranströmer sig vid vad han kallar en »grundvi
sion» i Heidenstams diktning. Det handlar om Heiden- 
stams många vittnesbörd om upplevelsen av att i dröm
men eller visionens ögonblick få »kontakt med de döda». 
Tranströmer skriver bl.a.: »Heidenstam liknar en man 
som växer upp invid en plats med övergivna byggnader, 
susande träd och mystiska föremål. Han smyger dit ensam 
och hör väggarna tala. Han kan höra de dödas tankar. 
Men han vill också inviga andra i mysteriet». Denna 
grundvision knyter Tranströmer till »Heidenstams starka 
och egenartade historiesinne», hans förmåga att göra det 
förflutna och det försvunna närvarande och levande.

Vad Tranströmer fann och lyfte fram hos Heidenstam 
var motiv och erfarenheter som också var hans egna. Den 
lilla Heidenstamstudien står i direkt rapport med några 
nyckeldikter i hans egen lyrik, publicerade ett par år 
senare i Sanningsbarriären. Det gäller »Från vintern 
1947» där poeten berättar om hur »de levande döda» i en 
vision trängde fram genom väggen och »ville ha sina 
porträtt målade», och det gäller »Galleriet» där ansikten 
ur det förgångna »tränger fram genom glömskans vita 
vägg för att andas».

Avslutningsvis uttryckte Tranströmer i sitt Övralidtal 
en förhoppning om att han tilldelats priset därför att juryn 
i hans texter »känt igen något av den Heidenstamska 
känslan för föremål och platser där det förflutna öppnar 
sig». Som ett exempel på hur arten av hans egen inspira
tion stod Heidenstams nära läste han upp prosadikten 
»Gläntan», som också den senare skulle komma att ingå i 
Sanningsbarriären.

Tranströmers tal på Övralid 1975 har sitt speciella in
tresse också därför att han här för första och enda gången 
öppnade en litteraturvetenskaplig polemik. I all vänskap
lighet riktade han direkta invändningar mot föregående 
års pristagare och talare: Kjell Espmark. Så här föll or
den: »På den här platsen hölls för ett år sedan ett utmärkt 
tal av Kjell Espmark. Men på en punkt i hans tal kan jag 
inte hålla med, där har han tagit ut svängarna i sitt resone
mang alltför mycket. Citat: ’Den rättvisa Heidenstam vän
tar på är att litteraturkritiken och litteraturforskningen 
skjuter äkthetsproblematiken åt sidan och ägnar sina kraf
ter åt studiet av de litterära verken.’ Jag förstår inte hur 
det skall gå till. Texterna själva tvingar oss ofta in i äkt
hetsproblematiken, som ju för övrigt var ständigt aktuell 
för Heidenstam själv. Vi kan tycka illa om ordet ’äkta’, 
som alltför mycket använts som moraliserande tillhygge

eller till intet förpliktande beröm, men själva upplevelsen 
bakom ordet finns ändå där när vi läser.»

När Espmark ett decennium senare fullbordat sin bok 
om Tranströmer har han -  säkert mycket medvetet -  gått 
sin kritiker från Övralid till mötes och gått i svaromål. Nu 
som då betonar Espmark de litterära texternas supremati. 
Men han har inte skjutit äkthetsproblematiken åt sidan 
utan istället problematiserat korrespondensen mellan dikt
verket och »upplevelsen bakom ordet» på ett sätt som få 
forskare före honom. I Espmarks studium av Tranströ
mers poetiska värld får »äkthetsproblematiken» en ny 
dimension med metodiska konsekvenser, då värderingen 
av förhållandet mellan dikt och verklighet skjuts åt sidan 
till förmån för betydelsen av dess karaktär av växelver
kan. Espmark skriver: »Det är en värld tillkommen i 
trohet mot de klanger och spår Tranströmer uppfattat ur 
’verkligheten’. Avståndet mellan den värld han observe
rar och den värld som växer fram på pappret skall vara så 
litet som möjligt -  intill den gräns där det upplevda och det 
diktade blir två sidor av samma sak. Naturligtvis motsäger 
honom verket på den punkten; när observatören och ned- 
tecknaren stigit ut ur sin återskapade värld är den ett eget 
universum, i spänningsfull interaktion med verkligheten 
utanför. Men iakttagarens uppmärksamhet och lojalitet är 
i sista hand inte en fråga om förhållandet till realiteterna 
utanför texten. De utgör en central egenskap i den diktade 
världen och de diskuterade utomlitterära vittnesbörden 
har sitt värde genom att uppmärksamma oss på kvaliteter 
som de facto återfinns i denna imaginära rymd.»

Espmarks dolda dialog med Tranströmer om »äkthets
problematiken» är självfallet bara ett litet, kuriöst inslag i 
det teoretiska och metodiska helhetsprojekt om dikten 
och verkligheten, om texten och dess kontexter, som 
Tranströmerboken utgör. Man må hoppas att Resans 
formler inte bara skall komma att räknas som Boken om 
Tranströmers lyrik, vilket den på ett lysande sätt är och 
kommer att förbli under lång tid, utan att den också skall 
uppmärksammas för sitt metodiska och litterturteoretiska 
värdes skull. För var och en som brottas med texttolk
ningens problem i modern tid är Kjell Espmark en handle
dare.

Anders Palm

K. K. Ruthven: Feminist literary studies: an introduction. 
Cambridge University Press 1984.

Feministische Literaturwissenschaft. Dokumentation der 
Tagung in Hamburg vom Mai 1983. Hrsg, von Inge Ste
phan und Sigrid Weigel. Literatur im historischen Pro
zess. Neue Folge 11. Argument-Sonderband AS 120. Ber
lin 1984.

Ny litteratur om kvinnor. En bibliografi. 1984:1, 2, 3/4. 
Kvinnohistoriska samlingarna. Göteborgs Universitets
bibliotek. 1984-1985.

När David Bouchier i sin bok The Feminist Challenge 
(Macmillan 1983) ger en historisk överblick över kvinno- 
emancipatoriska manifestationer genom tiderna i England 
och USA, påpekar han i förordet det obestridliga förhål
landet att han är man, men han menar också helt modest 
att han i sin forskning bör bli bedömd efter resultatet. K.
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K. Ruth ven, som är professor vid University of Adelaide, 
Australien, finner likaså anledning att bemöta invändning
ar av olika slag gentemot »the writing of books by men on 
feminist topics», när han ger sig i kast med att skriva »an 
introduction» till Feminist literary studies. »The tactic of 
attempting to discredit books like this before they ever get 
written is therefore one which I am obliged to ignore.» 
Ruthven knyter an till en diskussion som följde i spåren av 
Annette Kolodnys uppsats Dancing through the minefield 
i Feminist studies (6, 1980) -  jämför min studie över Ellen 
Key och kvinnomedvetenheten i Samlaren 1983, där den
na Kolodnys uppsats åberopas (s. 26) -  liksom efter An
nette Kolodnys något tidigare uppsats Some notes on 
defining a ’feminine literary criticism’ (Critical inquiry, 2, 
1975). William W. Morgan förklarade i en replik till Ko- 
lodny: »If [ . . .  ] feminist literary study has profoundly 
revolutionary implications for literary studies as a whole, 
then, in some sense, it’s everybody’s business.» Det är en 
ståndpunkt som Ruthven finner rimlig.

»The feminist intervention», deklarerar Ruthven, 
»strikes me as being incontestably the most important 
challenge faced by English studies in the twenty or more 
years I have been associated with it.» Han förklarar vis
serligen med en gång att han funnit »that the theory is 
more impressive than some of the practice», men han 
hävdar att »feminist criticism» nu en gång för alla bör ha 
säkrat sin position. »Feminism claims to be much more 
than a perspective, and the growing volume, sophistica
tion and acuteness of feminist literary criticism -  together 
with its strategic alliance with the most disruptive critical 
theories of our time -  have placed it at the centre of 
critiques of English studies as traditionally conceived.»

K. K. Ruthvens skrift är både informativ och penetre
rande, och därmed onekligen »an execellent introduc
tion», som det heter i baksidestexten, där det f.ö. lug
nande framhålls att Ruthven skriver »from a balanced, 
non-partisan standpoint». Han presenterar och diskuterar 
i stor utsträckning feministiska inlägg också från de allra 
senaste åren, varvid notapparaten liksom den selektiva 
bibliografin i bokens slut blir en inkörsport för djupare 
studier i ämnet. I bokens andra kapitel behandlas marxis
mens, strukturalismens och poststrukturalismens inflytan
de på »feminist critical practice». Jonathan Cullers be
traktelse On reading as a woman i On deconstruction 
(Routledge & Kegan Paul 1983) erbjuder givetvis en sti
mulerande bredvidläsning. »In mapping contemporary 
criticism» ser Culler nödvändigheten av att göra rättvisa 
just åt »feminist criticism», »which has had a greater 
effect on the literary canon than any other critical move
ment and which has arguably been one of the most power
ful forces of renovation in contemporary criticism.» Och 
Culler anmärker vidare: »Though numerous post-structur
alists are feminists (and vice versa), feminist criticism is 
not poststructuralist, especially if post-structuralism is 
defined by its opposition to structuralism.»

Ett tredje avsnitt har K. K. Ruthven ägnat kritiska 
undersökningar av manliga författares kvinnouppfattning: 
Dismantling androcentric assumptions. Det brukar fram
hållas att den feministiska litteraturkritiken ingick i ett 
andra stadium som innebar en intensifierad granskning av 
kvinnliga författares verk. Den tredje fasen åter, aktuell i 
nuläget, kännetecknas av »a pervasive interest in theory». 
Ruthven tycker att den historieskrivningen är något miss
visande, på samma gång som han medger: »feminism has

an avant-garde [ . . . ]  The regiment writes in English about 
books written in English. Its criticism is usually called 
’Anglo-American’, although it might be designated more 
properly ’anglophone’ in view of the major contributions 
made by feminists who are neither English nor American. 
Beyond the anglophone sphere is a large and increasingly 
influential body of francophone writing [ . . . ] .» Ruthven 
hänvisar till den anglosaxiska antologin New French fe 
minism (University of Massachusetts Press 1980) som en 
bekväm introduktion, samtidigt som han noterar att kriti
ker i USA har hävdat att den gett »undue emphasis to its 
most hermetic features». French feminism, framhåller 
Ruthven med all rätt, »assumes in the reader an advanced 
knowledge of linguistics, philosophy and psychoanaly
sis». Héléne Cixous, Luce Irigaray liksom givetvis Julia 
Kristeva får sina teser ventilerade, och detta speciellt i 
bokens fjärde och sista kapitel, Gynocritics. Medan 
Jacques Derrida -  ställd i fokus i Cullers On deconstruc
tion -  har stämplat ordet »phallogocentrism» -  har Elaine 
Showalter anglifierat la gynocritique till »gynocritics» så
som ett begrepp för studiet av »woman as producer of 
textual meaning». (Showalters närmare definition av 
»gynocritics» finner man i hennes bekanta uppsats 
Towards a Feminist Poetics; Culler återger f.ö. definitio
nen i sin bok.)

Gun Widmark berörde -  utan namns nämnande -  i sin 
uppsats Kvinnospråk (Språken i vårt språk. Språkstudier 
samlade av Inge Jonsson och utgivna av Svenska Akade
mien. 1980) hur en känd amerikansk lingvist har drivit den 
tesen att kvinnans språk är ett de undertrycktas språk. 
»Artikeln är uttryckligen skriven för att ge feministrörel- 
sen vapen i händerna men den har inte hälsats med entusi
asm i alla läger.» Robin Lakoffs studie -  en pionjärstudie, 
som K. K. Ruthven betecknar den -  är betitlad Language 
and women’s place (1973). »The gynocritical contribution 
of Lakoffs essay», konstaterar Ruthven, »is its attempt 
to specify certain lexical, syntactical and intonational fea
tures as characteristic of ’womens language’.» WC -  en 
gängse anglosaxisk förkortning -  innebär enligt Héléne 
Cixous, som Ruthven framhåller, att »a woman does not 
write like a man, because she speaks with the body»; 
Luce Irigaray åter hävdar direkt, »that an alternative 
discourse in which women have the dominant voice must 
emanate from the vulva rather than the penis». Ruthven 
tillåter sig emellanåt lätt ironiska kommentarer, men han 
är på samma gång koncis och saklig i sina resonemang. 
Han menar att »the female tradition» alltsom oftast utgör 
en efterhandskonstruktion och han nämner som ett sista 
verk i sin översikt Jane Rules Lesbian images (Garden 
City, N. Y. 1975), »concerned with the development of a 
uniquely lesbian perspective». Lesbianism liksom lesbian 
writing är något som det annars råder en oförklarlig tyst
nad kring hos Showalter, Gilbert and Gubar osv., an
märker Ruthven..

Birgitta Holm, som ju trätt mest i blickfånget här i 
Sverige inom feminist criticism, har uppenbarligen anled
ning att ta till sig Ruthvens maning: »The only way in 
which feminist criticism can enter the academies and 
make its way there is as a new knowledge which enter
tains its fundamental tenets as hypotheses rather than 
beliefs, and understands that such hypotheses will receive 
provisional acceptance only for as long time as they are 
able to withstand attempts to disconfirm them.«

*
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Feministische Literaturwissenschaft heter en av de båda 
kvinnoforskama Inge Stephan och Sigrid Wegel utgiven 
Dokumentation der Tagung in Hamburg von Mai 1983; 
denna del i skriftserien Literatur im historischen Prozess 
befinns strax vara bokförd i Ny Litteratur om kvinnor för 
året 1984. Den tyska kvinnoforskningen, som Ruth ven 
helt förbigår, är inte längre försumbar, om också kvinno
historia som akademisk disciplin bara förfogar över några 
få professurer i BRD. Men feministisk inriktning har här 
ofta nog verksamheten inom vitt skilda discipliner, därom 
vittnar den av Kvinnohistoriska samlingarna vid Göte
borgs Universitetsbibliotek utgivna kvartalsbibliografin. 
Först några ord om denna.

Namnet Kvinnohistoriska samlingarna, skriver Marga
reta Benner i sitt bidrag till Om hälften vore kvinnor . . .  
(Statens offentliga utredningar 1983:4), ter sig numera lätt 
vilseledande, eftersom den bibliografiska verksamheten 
alltmer har kommit i centrum. Kvinnohistoriskt arkivma
terial, speciellt från förra hälften av 1900-talet, fyller lik
väl, som hon konstaterar, ca 150 hyllmeter. Margareta 
Benner har som bibliotekarie avlösts av Inger Svensson, 
som sålunda bär huvudansvaret för Ny litteratur om kvin
nor sådan den i och med årgång 1984 framställs i samarbe
te med Göteborgs Datacentral. I samband med övergång
en till datateknik har publikationen ändrat utseende och 
redigering. Bibliografin har delats in i 27 större ämnesom
råden med alfabetisk följd av referenserna under respekti
ve huvudgrupp. Ett författarregister och ett ämnesregister 
hänvisar till referensernas löpnummer i bibliografin. Be- 
vakningsområdet är tvärvetenskapligt. Ett ämne som 
emellertid naturligt nog särskilt bevakas är kvinnorörelsen 
och feminismen i olika former och under olika aspekter. 
Skönlitteratur förtecknas inte.

Göteborgs Universitetsbibliotek håller cirka 40 utländ
ska kvinnotidskrifter, varav tre är tyskspråkiga (Emma, 
Feministische Studien, Frauen und Film). Tidskrifterna i 
fråga utgör ett väsentligt underlag för bibliografin. Göte
borgs U. B. är överhuvud inriktat på att anskaffa litteratur 
av intresse för Kvinnohistoriska samlingarna; urvalet i 
bibliografin grundar sig också så gott som helt på littera
turbeståndet i Göteborgs U.B. Klipp ur svensk dagspress 
sker regelbundet och Kvinnohistoriska samlingarna har 
sålunda ett arkiv med dylika klipp; de registreras dock ej i 
bibliografin. Ett planerat nordiskt samarbete kring en ge
mensam kvinnolitteraturdatabas -  se Benners berörda 
uppsats -  ligger tills vidare i malpåse, eftersom projektme
del saknas.

En uppsats i Samlaren 1980, Brecht, Kafka och expres
sionismen, avslutade jag med att beröra det trängda läge 
som en konservativ »Tendenzwende» inom kulturlivet har 
medfört för germanister med mer eller mindre tydligt mani
festerade »linke Tendenzen» i BRD. Bara i solidaritetens 
tecken skulle man kunna hålla reaktionen stången, hävda
de kring det senaste decennieskiftet Jost Hermand -  pro
fessor vid University of Wisconsin, Madison (USA), men 
också med många gästspel i den västtyska offentlig
heten -  och han betonade nödvändigheten av en veten- 
skapsstrategisk målsättning. Hermand är en av utgivarna 
av serien Literatur im historischen Prozess (Neue Folge): 
»Die neue Folge der Reihe soll helfen, den herrschenden 
Tendenzen der Repression und des Rückzugs in Schule, 
Universität und im Wissenschaftsbetrieb entgegenzuar
beiten.» (LHP (Neue Folge) utgör ett inslag i Argument-

Sonderbände, »eine wissenschaftliche Taschenbuch
reihe».)

I USA existerar sedan en rad år tillbaka Coalition of 
women in German (WiG), berättar Jeanette Clausen i sitt 
bidrag till Feministische Literaturwissenschaft. Sedan 
1976 själv medlem i WiG kan hon initierat redogöra för 
dess strävanden liksom överhuvud för An- und Wider
sprüche einer feministischen Germanistik in den USA. En 
speciellt viktig tidig insats gjordes inom WiG av ett Ma- 
dison-kollektiv. Den Tagung som hölls i Hamburg i maj 
1983 kring temat Feministische Literaturwissenschaft, har 
haft som en förebild just de årliga mötena inom WiG, där 
f.ö. alltsedan 1980 vaije år en tyskspråkig författarinna 
inbjuds. »Obwohl der Einfluss von WiG nicht klar zu 
trennen ist von dem der Women’s Studies bzw. der 
Frauenbewegung im allgemeinen, kann ohne gross zu 
übertreiben behauptet werden, dass WiG dazu beigetra
gen hat, die eingeschläferte Germanistik-Diskussion bei 
uns wieder etwas zu beleben», konkluderar Jeanette Clau
sen.

Inge Stephan och Sigrid Weigel, båda litteraturforskare 
i Hamburg konstaterar att »die Tagung» 1983, som be
söktes av ca 300 deltagare, hade en lång tömeströdd 
förhistoria. »Feministische Wissenschaft, und nicht 
Frauenforschung, hatten wir als Titel der Tagung formu
liert», framhåller de båda i sin inledande Tagungsbericht, 
med udd inte minst mot »die Integration von Frauenthe
men als konjunkturverdächtige Modethemen in die etab
lierte Forschung In einer Zeit, in der z.B. in Nieder
sachsen ein konservatives, familienpolitisch ausgerich
tetes ’Institut Frau und Gesellschaft’ eingerichtet wurde, 
sollten wir auf die mit dem Feminismus verbundene Tra
dition nicht verzichten». Helga Grubitzsch har format sitt 
bidrag till den lilla samlingsvolymen till ett skarpt angrepp 
gentemot »die herrschende Wissenschaft» vid universite
ten och hon efterlyser rakt på sak »mehr feministische 
und sozialistische Frauen im Lehrkörper».

Inge Stephan och Sigrid Weigel gav 1983 gemensamt ut 
Die verborgene Frau. Sechs Beiträge zu einer feministi
schen Literaturwissenschaft (LHP 6). En feministisk lit
teraturkritik är föremål för Sigrid Weigels »Theoretische 
Überlegungen» i uppsatsen Frau und »Weiblichkeit», hen
nes bidrag tili den nya volymen; »weil diese [eine feminis
tische Ästhetik] von der Gestaltung weiblichér Erfahrun
gen ausgeht, sind sie [Männer] auch nicht in der Lage, fe
ministische Literatur- bzw. Kulturkritik zu praktisieren». 
Det är en uppfattning som Ruthven och Culler säkerligen 
delar, samtidigt som de alltså gör anspråk på att få ta 
ställning till teoribildningen inom feministisk litteraturkri
tik liksom till textanalyserna. Sigrid Weigel polemiserar 
mot Irigaray och Cixous och beklagar liksom Inge Ste
phan att receptionen av Strukturalismen inom den feminis- 
tiska vetenskapen i BRD övervägande har gått genom till 
tyska översatta skrifter av de båda fransyskorna. Hur 
Weigel på ett självständigt och uppslagsrikt sätt debatte
rar utformningen av en feministisk litteratur- och kultur- 
kritik omvittnar ytterligare hennes uppsats Der schielende 
Blick. Thesen zur Geschichte weiblicher Schreibepraxis i 
Die verborgene Frau. Stephan och Weigel sticker inte 
under stol med sin Parteilichkeit, »die nicht schon in 
Interesse am Thema Frau aufgeht, sondern die Entwick
lung eigenständiger Fragestellungen, Methoden, Theori- 
bildung und Arbeitsweisen verlangt und die Entwicklung

9-859041 Samlaren



feministischer Kriterien der Literaturkritik zum Ziele 
hat.» (Vorwort, Die verborgene Frau.)

I sin Tagungsbericht noterar så Stephan och Weigel att 
en del av deltagarna ställde sig skeptiska till nödvändighe
ten och möjligheten av nya metoder liksom de överhuvud 
opponerade mot sammankopplingen av feminism och ve
tenskap. I motsats till kvinnliga historiker och sociologer 
har kvinnliga litteraturforskare -  80% av deltagarna ut
gjordes av studentskor och doktorander -  aldrig träffats 
förut på en dylik Tagung i BRD; det blev en ny och 
tydligen både stimulerande och upprivande erfarenhet. 
Inte enbart germanistiken var företrädd utan där fanns 
också anglister, romanister osv.

»Ein besonders Problem ergab sich in der Arbeits
gruppe über DDR-Literatur. Hier stand das Problem der 
historischen Differenz zu den Autorinnen so sehr im Mit
telpunkt wie sonst in keiner Arbeitsgruppe, obwohl doch 
der Erfahrungsabstand etwa gegenüber Autorinnen aus 
dem 18. Jahrhundert oder aus anderen Kulturkreisen si
cherlich nicht geringer ist.» Feministisk germanistik i 
USA har i gengäld gärna gett sig i kast med DDR-litteratu- 
ren.

I augusti 1985 samlades i Göttingen IVG, germanister- 
nas internationella förbund, som konstituerades i Rom 
1955 och sedan dess haft sina sammankomster vart femte 
år. Generaltemat var 1985: »Kontroversen, alte und 
neue» och en delsektion med uteslutande kvinnor ägnade 
sig åt »Frauensprache -  Frauenliteratur». En av före
dragshållarna var Sigrid Weigel, som chockerade oförbe
redda åhörare med sin feministiska terminologi.

Ulf Wittrock
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Märta Bergstrand: Från Karamzin till Trifonov. En biblio
grafi över rysk skönlitteratur i svensk översättning. Alm
qvist & Wiksell International. Sthlm 1985.

Det är en betydande insats inom den internationella sla- 
vistiken som Stockholm Studies in Russian Literature har 
svarat för alltifrån Nils Åke Nilssons studie Osip Mandel
stam. Five Poems (1974), den första delen i serien. Den 
senaste, Märta Bergstrands stora bibliografi över rysk 
skönlitteratur i svensk översättning, som utgör volym 21 i 
sviten, bör bli en ofta anlitad referensbok för svensk 
litteraturvetenskap; den kan också vara till nytta i pedago
giska sammanhang, när det gäller att få fram en passabel 
tolkning av ett ryskt diktverk.

Nils Åke Nilsson konstaterar i ett förord att under hela 
1800-talet tyska tidskrifter och tyska och franska översätt
ningar tjänade som förmedlare av ryska litterära nyheter. 
Den först översatte ryske författaren var Nikolaj Karam
zin som 1797 fick en av sina sentimentala berättelser 
utgiven på svenska. Om också framför allt tyskan under 
lång tid framåt fungerade som förmedlande språk fanns 
det snart nog i Finland personer som behärskade origi
nalspråket. Vid sekelslutet var det finländska översättare 
som introducerade nya författare som Tjechov, Gorkij 
och Andrejev, men också rysk poesi (Rafael Lindqvist).

Som vår förste seriöse översättare från ryskan beteck
nar Nilsson Herman Almkvist, egentligen arabist; det var 
han som stod för Turgenevs samlade verk i tio band 
1883-86. Alfred Jensen var under 1890-talet och i början

av 1900-talet en av Svenska akademien flitigt anlitad ex
pert på de olika slaviska litteraturerna, men hans översätt
ningar gällde snarare polsk, bulgarisk och serbokroatisk 
än rysk litteratur. Valborg Hedberg som på 80-talet grep 
sig an med Tolstoj, blev därmed en av de första i raden av 
våra många kvinnliga översättare av rysk litteratur. Men 
först under 1920-talet kommer Tolstoj s stora romaner i 
översättning från originalspråket. Nya översättningar av 
Dostojevskij böljar utkomma 1918. I Tyskland hade Dos- 
tojevskijs Sämtliche Werke publicerats i flera utgåvor 
mellan 1907-21.

Fredrik Böök hyste aversion mot den nya sovjetryska 
litteraturen, och Nilsson menar att Anders Österling bröt 
isen för denna i och med »14 sovjetryska noveller», som 
1929 förelåg i »Gula serien» på Bonniers förlag. Men när 
ett nobelpris gick till den ryska litteraturen var det emi
granten Ivan Bunin som fick det (1934). En av Bunins 
översättare var Sigurd Agrell.

Det ökade intresset för ryska språket vid universiteten 
som manifesterade sig i nya professurer i slaviska språk i 
Stockholm och Göteborg, har bidragit till att skapa en ny 
generation av kvalificerade översättare. Deras personliga 
erfarenheter av det sovjetiska samhället har kommit deras 
översättningar till godo.

Märta Bergstrands källor till biografin har framför allt 
varit Kungliga Bibliotekets katalog och Svensk Bokför
teckning 1830-1982.

Ulf Wittrock

Handbook o f Russian Literature. Edited by Victor Ter
ras. Yale University Press 1985.

I en magnifik volym har samlats information om den ryska 
litteraturen. »Handbook o f Russian Literature is the col
lective effect of 106 scholars, each a specialist in his or her 
area.» Utgivare är Victor Terras som i förordet betecknar 
handboken som »a collective venture». »There exists, of 
course, works from which the information gathered in this 
handbook may also be obtained. Many of them are listed 
in the Bibliography. The raison d’etre of this handbook is 
to make this information available in English under a 
single cover.»

Handboken har en alfabetisk uppläggning. Så gott som 
alla bidragsgivarna är knutna till universiteten i USA. 
»The principle applied in soliciting contributions was that 
contributors would write one or two major articles and a 
group of minor articles from their general area of speciali
zation.» Det rör sig om nästan 1000 artiklar och de be
handlar rysk litteratur under tio århundraden. Victor Er
lich har -  tydligen med alla skäl -  redan lovordat den 
mäktiga handboken för »the comprehensiveness of the 
coverage and the invariably reliable and often illuminating 
treatment of individual authors, major texts and trends, 
relevant concepts and institutions».

Nedslag från nordisk forskning inom slavistiken är yt
terst sällsynta, men man kan notera hur Herman Erms- 
laev på tal om Sholokhovs The Quiet Don och anklagelsen 
för plagiat bl. a åberopar »a computer-assisted investiga
tion carried out by a group of Scandinavian scholars» som 
belägg för att den av Solzhenitsyn m.fl. framförda be
skyllningen är ogrundad. Den långa artikeln som Krys-




