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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att undersöka Michail Arcybaševs roman Sanin i den samtida kontexten 
under 1900-talets första decennium i Ryssland. Mot bakgrund av den sociala och kulturella kontexten 
analyseras romanens teman och dess mottagande i samtiden. Med utgångspunkt i Jauss receptionsteori 
diskuteras frågor om hur den samtida läsaren kan ha uppfattat romanen, hur romanen förhöll sig till 
den större kontexten, hur författaren själv betraktade romanen och vad kritikerna ansåg om den. Ett 
försök görs också att förklara varför romanen, som orsakade en sådan uppståndelse i sin samtid, idag 
är i det närmaste bortglömd. 
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Introduktion 
De första åren på 1900-talet i Ryssland har länge och inte minst under kommunisttiden ansetts 

vara en djupt omoralisk tid och Maksim Gor´kij befäste denna uppfattning på 

författarkongressen 1934: 

 

Десятилетие 1907-1917 вполне заслуживает имени самого позорного и 

бесстыдного десятилетия в истории русской интеллигенции. (Gor´kij 1954:297) 

Årtiondet 1907-1917 förtjänar till fullo epitetet som det mest skandalösa och skamlösa 

årtiondet i den ryska intelligentsians historia. 

 

Michail Arcybaševs roman Sanin (Arcybašev 1909) kom för många att stå som symbol för 

den litterära dekadens och pornografiska litteratur som så intensivt bespottades av samtiden. 

Idag är det få som ens hört talas om och än färre som läst denna roman som väckte en sådan 

uppståndelse tiden efter att den först gavs ut 1907. Det erotiska innehållet ansågs vara så 

vågat att den rentav förbjöds av censurmyndigheten och boken fördömdes unisont av 

intelligentsian som avfärdade den som kiosklitteratur. Trots det kunde man i pressen läsa om 

romanens oerhörda popularitet och en hel rörelse påstods ha gjort romanens huvudperson till 

hedonistisk idol. Vad fanns det för orsaker bakom att boken orsakade en sådan uppståndelse? 

Hur såg de samtida kritikerna på verket? Hur skulle man kunna förklara det faktum att 

Arcybašev och hans roman idag är nästintill bortglömd? 

Syfte och metod 

Denna uppsats syftar till att studera romanen Sanin, dess kontext och mottagande. I analysen 

undersöks den samtida kontexten kring romanen, romanens olika motiv och teman samt dess 

mottagande av samtida kritiker. Utifrån Jauss receptionsteori är det möjligt att genom en 

analys återskapa det historiska mottagandet och besvara följande frågeställningar: hur den 

samtida läsarens förväntningshorisont kan ha sett ut, hur Sanin förhöll sig till den litterära 

traditionen och den sociala och kulturella kontexten, hur författaren själv tycks ha uppfattat 

sitt verk och hur kritikerna betraktade det (Jauss 1982:170). Mot bakgrund av 

receptionshistoriken kan man sedan reflektera över möjliga orsaker till att romanen trots den 

uppståndelse den orsakade idag är i det närmaste bortglömd. 
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Jauss receptionsteori tycks vara väl lämpad att använda för att besvara dessa frågeställningar. 

Jauss sökte övervinna de svaga punkter som han ansåg fanns i både marxistisk och 

formalistisk litteraturteori genom att istället för att fokusera enbart på den socio-historiska 

kontexten, alternativt på ett verks estetiska kvaliteter, koncentrera sig på det han refererar till 

som förväntningshorisont och estetiskt avstånd. I Toward an aesthetic of reception (1982) 

menar Jauss att ett litterärt verk inte kan stå för sig självt och erbjuda samma tolkning för alla 

läsare i olika tider utan att det tvärtom är dynamiskt och att olika tolkningar återspeglar olika 

estetiska synsätt och olika sociala, historiska och kulturella kontexter. 

Om ett verk rör sig inom gränserna för de förväntningar som läsaren på förhand har om texten 

och motsvarar dessa förväntningar blir det estetiska avståndet litet och sannolikheten för en 

njutbar läsupplevelse är god. Texten kan då sannolikt klassas som mer lättsmält 

underhållning. Om texten däremot gör våld på denna horisont av förväntningar innebär detta 

att det estetiska avståndet blir stort vilket kan tyda på att man har att göra med ett 

högkvalitativt litterärt verk som måhända är för svårt för en del läsare i den första 

generationen att ta till sig men som sedan kan tas upp av en senare generation läsare med en 

ny förväntningshorisont och få sitt rättmätiga erkännande. Jauss ämnade kanske framför allt 

att hans metod skulle användas för att urskilja litterärt högklassiga verk, men hans teori borde 

ändå kunna användas även för att ringa in mindre innovativa verk som Arcybaševs Sanin och 

undersöka de kontexter som omgärdar verkets reception. 

Tidigare forskning 

Några litteraturvetare har från 80-talet och framåt ägnat sig åt att titta på Arcybaševs 

författarskap och gjort tolkningar av Sanin. Nicholas Luker (1980) framhåller att Arcybašev i 

Sanin inte enbart tar upp frågor relaterade till sex och könsfrågan utan att han i romanen också 

kritiserar delar av det ryska samhället som intelligentsian och militären. Enligt Luker 

propagerar författaren för en livsfilosofi som ska ha varit influerad av Max Stirner och inte 

alls av Nietzsche, som de flesta i samtiden menade. Han analyserar de litterära grepp 

Arcybašev använder sig av i romanen och menar att författaren på ett skickligt sätt använder 

sig av tekniker väl förankrade i den realistiska genren och att han därtill är en duktig 

naturskildrare men medger också att de många didaktiska monologer man finner i romanen är 

tröttsamma. Sanin är enligt honom en idéroman i bästa rysk litterär tradition. 

Boris Paramonov (1995) ser istället för att jämföra Sanin med Bazarov som många i samtiden 

gjorde större likheter mellan Arcybašev och Černyševskij, med det förbehållet att Arcybašev 
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nog var mer av en författare än Černyševskij. Han menar att Arcybašev med Sanin svarade på 

det ryska folkets behov av en troslära. Denna troslära handlade i Arcybaševs variant dock inte 

om proletariatets diktatur utan om sexuell frihet. Paramonov menar att medan 60-talisterna 

och religionsfilosoferna i början av seklet egentligen ville skriva om sex uppträdde frågan hos 

dem i en annan skepnad och i en icke-adekvat form. Sanin, hävdar han, blev en sådan succé 

därför att Arcybašev istället för att linda in könsfrågan i termer av kvinnorättsfrågor vågade 

kalla den vid sitt rätta namn. 

Alla Gračëva (2000) betraktar Sanin som Arcybaševs variant av den naturliga människan. 

Denne argumenterar genom romanen övertygande för att hans världsåskådning är den rätta. 

Hon menar att Arcybašev utnyttjade den existerande litterära traditionen, idéromanen och 

konceptet ”vår tids hjälte”, och rentav parodierade den turgenjevska romanen i sitt upplägg, 

därför kunde den också bli en sådan framgång. Hon anser att Sanin besitter alla kvaliteter hos 

en ”bestseller”. Romanen var riktad till en ung publik för vilka könsfrågan var viktig och det 

var just genom att ta upp viktiga frågor och besvara allmänhetens själsliga och estetiska 

funderingar som dessa bästsäljare blev sådana framgångar, i kombination med att de 

presenterade dessa frågor i en lätt igenkännlig och trygg form. 

Irina Žilenko (2007) betonar att Sanin är en typisk filosofisk roman i vilken Arcybašev tar 

efter Nietzsches filosofi. Sanin fungerar som Arcybaševs språkrör och är en modifikation av 

den naturliga människan. Romanen utgör en uppmaning till frihet och naturliga relationer 

mellan könen. Sanins filosofi står i motsats till Černyševskijs rationella egoism. Žilenko 

antyder att romanen fick oförtjänt mycket kritik och bedömdes utifrån ideologiska hänsyn. 

Hon analyserar verket med avseende på konstnärliga aspekter och kommer fram till att den är 

ett lysande exempel på den ryska realistiska litterära traditionen. Enligt Žilenko speglar Sanin 

filosofiska strömningar i det ryska samhället i början av 1900-talet på ett riktigt sätt och 

romanen ställer viktiga frågor om människans tillvaro. Därför är romanen avgörande för att 

man ska kunna förstå den ryska litterära kulturen vid denna tid och Sanin bör ses en del av 

den ryska litteraturhistorien. 

Otto Boele (2009) ägnar sig inte så mycket åt att tolka romanen utan mer åt romanens 

mottagande i samhället. Boele argumenterar för att de sexklubbar som ska ha dykt upp i 

kölvattnet efter romanen runtom i imperiet bara var ett påhitt av skandaltidningarna som drog 

nytta av den ökade frihet de åtnjöt efter reformerna 1905. Enligt Boele lär också ”vanliga” 

läsares rektion på romanen ha varit långt mer varierad än vad som ofta framhållits. 
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Påståendena i sensationspressen om att Sanin skulle ha fungerat som en ”bibel” för en hel 

generation ”saninister” som okritiskt tog till sig romanens budskap och imiterade dess 

huvudperson går enligt honom att ifrågasätta och han menar istället att den framkallade en 

ganska ljummen reaktion. Boele menar att Sanin trots detta blev en starkt bidragande orsak till 

att den ryska litteraturens ”Silverålder” kom att uppfattas som en dekadent och skandalös 

epok. 

Denna uppsats fokus ligger på att analysera romanens förhållande till den större sociala och 

kulturella kontexten och rekonstruera den samtida läsarens förväntningshorisont med hjälp av 

Jauss receptionsteori. Därigenom vill den ge en möjlig förklaring till varför romanen fick ett 

sådant mottagande som den fick, och också till att reaktionen uteblev efter återutgivandet av 

romanen 1994. Boele (2009:19-20) invänder mot användandet av Jauss teori eftersom den 

huvudsakligen fokuserar på att urskilja litterärt högkvalitativa verk, men Jauss ger själv ett 

exempel på hur den även kan användas i analysen av ett mindre innovativt verks reception. 

Boele menar vidare att Jauss teori inte lämpar sig i och med att boken inte överlevde mer än 

en generation och att det därför inte är möjligt att studera romanen ur ett diakroniskt 

perspektiv, men även där visar Jauss exempel på hur man kan se på bortglömda verk i 

litteraturhistorien. I diskussionen kommer vi att återkomma till hur Jauss teori har använts i 

uppsatsens slutsatser. 

I uppsatsen kommer en presentation att ges av författaren och den samtida sociala och 

kulturella kontexten. Denna del kommer att följas av en analys av romanens olika teman och 

en redogörelse för romanens mottagande i samtiden. Avslutningsvis diskuteras de 

frågeställningar som ställts upp i introduktionsdelen. 

Bakgrund 

Michail Arcybašev 

Michail Petrovič Arcybašev (1878-1927) föddes på gården Dobroslavovka inte långt från 

Achtyrka i dåvarande Charkovguvernementet (Žilenko 2007:15), enligt andra uppgifter i 

staden Izjum (Gračëva 2005:114). Uppgifterna om hans familjeförhållanden är knapphändiga 

och motstridiga. Hans far lär ha varit en obemedlad rysk adelsman, hans mor polska. Han 

studerade vid gymnasiet i Achtyrka, men avbröt studierna efter femte klass. Vid sexton års 

ålder försökte han ta sitt liv genom att skjuta sig, men överlevde. Han började studera konst i 

Charkov. Under sin studietid där drygade han ut underhållet han fick från sin far genom att 
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sälja teckningar och texter till lokala tidningar. Studierna lämnades emellertid även denna 

gång oavslutade och 1898 lämnade han sina hemtrakter för Sankt Petersburg (Žilenko 

2007:15-16). 

I Sankt Petersburg sökte Arcybašev in till konstakademin, men då han saknade 

gymnasieexamen kom han inte in. De första åren i huvudstaden förde han en skral tillvaro och 

livnärde sig på att rita karikatyrer i tidningarna. 1901 publicerade han berättelsen Paša 

Tumanov, det verk med vilket han ansåg att han gjorde sin verkliga debut på den litterära 

scenen (Gračëva 2005). Lev Tolstojs inflytande över hans författarskap är märkbart under de 

första åren på 1900-talet. Tolstoj uttalade sig själv om Arcybašev i sin brevväxling och i sin 

dagbok och skrev bland annat att han ansåg honom vara mycket talangfull och intelligent, 

men han stördes av den unge författarens överdrivet stora självförtroende (Prokopov 1994: 

28). Romanen Smert´ Lande (1904) innebar dock ett avståndstagande från Tolstojs religiös-

moraliska lära och kan även betecknas som slutet på den tidiga fasen i Arcybaševs 

författarskap. 

Med publiceringen av romanen Sanin i tidskriften Sovremennyj mir 1907 framkallade 

Arcybašev en häftig debatt bland kritiker och i det ryska samhället i stort. I romanen tog han 

upp aktuella problem av filosofisk, moralisk och social karaktär och kontroversiella teman 

som sexuella förhållanden mellan ogifta män och kvinnor. Kritikerna rasade och Arcybašev 

anklagades för amoralism och för att propagera för sexuell lössläppthet. I tidningarna kunde 

man läsa om en påstådd kult av boken, ”saninismen” (”санинство”), vars anhängare, 

”saninister” (”санинисты”), levde efter och propagerade för huvudpersonens hedonistiska 

livssyn och frekventerade möten för så kallade ”sällskap för fri kärlek” där man tillsammans 

läste ”pornografisk” litteratur, det vill säga Sanin, och hängav sig åt sexuella orgier. Bland de 

få som tog verket i försvar fanns dock Aleksandr Blok som ansåg att Sanin var Arcybaševs 

bästa verk hittills och som såg en verklig talang i författaren (Blok 1960-63:228). Sanin 

översattes till en rad språk och gavs ut i bland annat Tyskland, Frankrike och Japan. I Sverige 

gav Bonniers ut romanen 1919 (Arcybašev 1919). 

Arcybašev engagerade sig som redaktör för litterära tidskrifter, mellan 1905-07 för 

Obrazovanie och från 1908 för de egna initiativen Žizn´ och Zemlja, tänkta att fungera som 

motvikt till Gor´kijs Znanie. Arcybašev förhöll sig vid denna tid fientlig till Gor´kij och till 

många i det bolsjevistiska lägret. Som redaktör inkluderade han många av sina egna 

berättelser i dessa publikationer. Hans nästa roman U poslednej čerty (1911) beskrev en lång 

rad självmord, ett vanligt motiv vid denna tid som går igen i Sanin och i Arcybaševs övriga 
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författarskap och också i många andra samtida författares. Före revolutionen gav han ut 

ytterligare en roman, Ženščina, stojaščaja posredi (1915), som beskrev en ung flickas 

själsfördärv, och skrev manus till flera pjäser som uppnådde betydande framgång hos 

publiken. Mellan 1917 och 1922 bodde han i Moskva. 

Han förhöll sig starkt kritisk till oktoberrevolutionen och till den sovjetiska makten och 

ansökte om tillstånd hos Lenin att lämna landet. 1923 emigrerade han till Polen. I Polen blev 

Arcybašev medlem av den antibolsjevikiska gruppen Narodnyj sojuz zaščity rodiny i 

svobody. I tidningen Za svobodu, som han redigerade tillsammans med Dmitrij Filosofov, 

öste han kritik över bolsjevikernas Ryssland. Han publicerade sina samlade artiklar, Zapiski 

pisatelja. Hans produktion innefattade under dessa år även skönlitterära alster, men i fokus låg 

hans publicistiska verksamhet. Hans tid i Polen kantades av ekonomiska svårigheter och 

sjukdom (han hade i nästan hela sitt liv lidit av tuberkulos) och 1927 gick han bort i 

Warszawa. Hans död uppmärksammades i emigrantkretsar och många uttalade sig 

vördnadsfullt framför allt om hans senare publicistiska aktivitet, men i hemlandet noterades 

hans frånfälle endast av tidskriften Ogonëk som i nedlåtande ordalag kommenterade 

författarens död utomlands och uttryckte tvivel kring att någon i hemlandet nämnvärt sörjde 

dennes frånfälle (Žilenko 2007:19-23). 

Under Sovjettiden skrevs inte mycket om Arcybašev. Sovjetiska litteraturhistoriker förhöll sig 

mycket kritiska till hans författarskap och fördömde honom som dekadent och reaktionär och 

hans roman Sanin har givits epitet som ”antirevolutionär” och ”pornografisk” (Prokopov 

1994:18). Först i början av 1990-talet gav man ut Arcybašev igen, liksom många andra 

författare som Fjodor Sologub, Vasilij Rozanov, Aleksej Remizov, Aleksandr Kuprin med 

flera som i likhet med Arcybašev skrivits ut ur den ryska litteraturhistorien under sovjettiden. 

1994 publicerades hela Arcybaševs samlade produktion i en utgåva om tre band (Arcybašev 

1994). I förordet till utgåvan citeras Aleksandr Valentinovičs ord om Arcybašev: ”Он из тех 

авторов, которых понимание возрастает чрез отдаление из эпохи в историческую 

перспективу: истинную оценку им дает не современность, но потомство” (Prokopov 

1994:30). Den uppståndelse som Sanin framkallade vid det första utgivningstillfället uteblev 

dock denna gång och Arcybašev har inte fått den renässans som en del andra som nu 

återutgavs fick. Han fortsätter alltjämt att betraktas av de få som läst honom huvudsakligen 

som författaren till en enda skandalroman. 
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Den samtida kontexten 

Åren kring sekelskiftet 1900 var en tid då ett myller av olika litterära och filosofiska 

strömningar florerade i det ryska samhället. Det var en tid för politiska debatter och viktiga 

samhälleliga frågor. Revolutionen 1905 innebar vissa, om än tillfälliga, ändringar i det 

politiska systemet och satte i gång en rad debatter. Man diskuterade frågor som Rysslands 

framtida utveckling, människans relation till staten, klasskampen, kvinnans emancipation. 

Nya litterära inriktningar som symbolismen formerades samtidigt som realismen och arvet 

från 1800-talets litterära klassiker fortfarande vägde tungt. 

Arcybašev deltog aktivt i den samhälleliga debatten och visade stort intresse för samtida 

filosofiska teorier och politiska idéer. Hans tidiga författarskap visar som nämnt att han tagit 

intryck av Tolstoj och han såg sig själv som en författare i sanningens tjänst efter Tolstojs 

mönster. I romanen Sanin är emellertid de flesta kritiker överens om att Nietzsches filosofi 

starkt påverkat författaren, även om Arcybašev själv tonade ned Nietzsches betydelse för sin 

filosofiska världsbild och istället åberopade Max Stirner som sin huvudsakliga influens 

(Luker 1980:63). Från och med Sanin kan huvudmotiven i Arcybaševs författarskap sägas 

vara ett förespråkande av en extrem individualism som påminner mycket om 

nietzscheanismen. En del samtida kritiker ansåg att det var Nietzsche och den extrema 

individualism man ansåg att han förordade som låg bakom sekelskiftets besatthet vid erotiska 

teman (Engelstein 1992:375). 

På det tidiga 1900-talet upptog den så kallade ”könsfrågan” (”половой вопрос”) en central 

plats bland de frågor och problem som sysselsatte den ryska intelligentsian, en fråga som i det 

ryska sammanhanget framför allt rörde relationen mellan könen och den ”fria” kärleken. Det 

var en fråga som i hög grad engagerade Arcybašev, och den var kontroversiell. 

Myndigheternas hållning i frågan var synnerligen konventionell. Äktenskapet var den enda 

erkända institution inom vilken mannen och kvinnan kunde föra en gemensam samvaro. 

Skilsmässa var förvisso i teorin möjlig men innebar en utomordentligt komplicerad process. 

Abort var illegalt, preventivmedel var visserligen inte förbjudna men hade inte fått något 

större genomslag i det ryska samhället. Samtidigt var prostitutionen ett utbrett 

samhällsproblem och hand i hand med detta gick könssjukdomar och stora antal 

utomäktenskapliga barn. Könsfrågan diskuterades flitigt av intelligentsian. De som ansåg sig 

ha ett slutgiltigt svar på frågan var dels de längst till höger, dels de längst till vänster. De 

konservativa moralisterna vidhöll att den traditionella familjen var den enda vägen till 

frälsning och höll alltjämt fram lusten som källan till allt ont. Vänstern fortsatte att propagera 
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för idén om den typ av ”fri kärlek” som växt fram i Ryssland på 1800-talet samtidigt som den 

var synnerligen mån om att fjärma sig från den nya tidens dekadens som man såg rasa i 

samhället. Liberaler trodde mer allmänt på en ökad jämställdhet mellan könen (Stites 

1978:179-190). 

En grupp som gärna ägnade sig åt temat kärlek och sexualitet utgjordes annars av de 

intellektuella cirklar som var intresserade av att återuppliva ett religiöst och spirituellt 

medvetande. Tänkare som Vladimir Solov´ëv, Dmitrij Merežkovskij och Vjačeslav Ivanov 

beskrev alla kärlekens spirituella innebörd i ytterst abstrakta, filosofiska termer. Till skillnad 

från dessa var Vasilij Rozanov djärv nog att tala om själva den fysiska akten. Rozanov var 

provocerande likgiltig inför såväl estetiska som sociala konventioner och överträdde medvetet 

gränserna för olika genrer och stilar i sina verk. Han kunde använda sig av ett vulgärt språk 

och kallade saker vid deras vardagliga namn. Han ägnade en hel avhandling åt 

homosexualitet. I likhet med Tolstoj fördömde Rozanov västerländska vetenskapsmän för att 

de stämplade prostituerade som onormala men istället för att som Tolstoj betrakta dem som 

offer för överklassens mäns hänsynslöshet slog han istället ned på det felaktiga i att tolka den 

naturliga och lekfulla sexuella akten som någonting sjukligt. Rozanov tyckte att Tolstoj 

manifesterade en i grund och botten kristen misstro av köttet, en tendens att fördöma erotiska 

impulser (Engelstein 1992:394-396). 

Könsfrågan tog sig också uttryck som en erotisk trend inom skönlitteraturen. Sedan det 

erotiska temat dykt upp i seriös litteratur i form av Tolstojs Kreuzersonaten 1889 började 

ryska avantgardeförfattare influerade av den franska symbolismen och fin de siècle-kulturen 

från 1890-talet och framåt att utforska det sensuella. Dessa litterära innovatörer gick i polemik 

med 1800-talets sociala realism. Litteraturen vände sig nu från det samhälleliga inåt, åt det 

privata, individuella och subjektiva. Det var emellertid inte bara avantgardet som intresserade 

sig för detta tema utan även författare som fortsatte skriva i den realistiska traditionen ägnade 

sig åt att undersöka erotiska motiv i sin litteratur. Både avantgardet och neorealisterna var 

emellertid ytterst angelägna om att distansera sig från den typen av litteratur som vi idag 

sannolikt skulle kalla kiosklitteratur, boulevardens litteratur (Engelstein 1992:368-369). 

Efter sekelskiftet och framför allt efter revolutionen 1905 kunde man se en förändrad 

läsarkultur i Ryssland. Intresset för läsning hade nu ökat bland de lägre klasserna, men de 

hade lite andra preferenser än intelligentsian och de studerande. Det var vid denna tid 

Ryssland fick uppleva sina första litterära ”bestsellers” som skulle kunna beskrivas som 

stilistiskt föga nydanande eller till och med arkaiska men som ofta djärvt tog upp brännande 
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samhällsfrågor som könsfrågan och som mötte en oerhörd framgång. Gemensamt för många 

av bästsäljarböckerna var att de tillhörde den klassiska ryska genren med romaner om ”nya 

människor”, gärna kraftfulla och övertygande styrkemänniskor, för vilka till exempel 

Vladimir Sanin är ett typexempel. Många av författarna till dessa böcker var kvinnor och den 

klarast lysande stjärnan var Anastasija Verbitskaja vars böcker var ganska tydligt orienterade 

åt sensationsromanens håll (Gračëva 2000). Denna nya typ av litteratur var en källa till stark 

oro för bildade ryssar som i och med 1800-talets tradition av att betrakta litteratur och kultur 

som mäktiga sociala verktyg fruktade de konsekvenser boulevardlitteraturen kunde få ute i 

samhället (Engelstein 1992:359). 

Arcybaševs Sanin kom att blir en symbol för den sociala dekadens som kritikerna förfasade 

sig över och så har man sett på den även i modern tid. Richard Stites kallar romanen ett tydligt 

andra klassens verk och påpekar att även andra samtida författare som till exempel Zinaida 

Gippius och Fjodor Sologub behandlade liknande teman men att de gjorde det med betydligt 

större talang och smak (Stites 1978:185). Alla Gračëva drar paralleller mellan framför allt 

Arcybaševs och Anatolij Kamenskijs verk och menar att de är uppbyggda enligt en modell 

hämtad från Turgenevs romaner och använder många attribut från den klassiska idéromanen. 

Både Arcybašev och Kamenskij hade framför allt den studerande ungdomen som målgrupp 

och det var inte en tillfällighet att de lade stor vikt vid just könsfrågan. De lockade alltså 

särskilt den något yngre generationen genom att i sina romaner som var förankrade i 1800-

talets realistiska tradition ta upp frågor som var viktiga för samtiden (Gračëva 2000). Laura 

Engelstein gör en jämförelse mellan Sanin och Michail Kuzmins Kryl´ja. Bägge författarna 

beskrev öppet två kontroversiella teman: i det ena fallet heterosexuellt samröre utanför 

äktenskapet, i det andra homosexuella relationer. Engelstein menar att verken speglar ett 

gemensamt skede i kulturhistorien, men att det i övrigt finns uppenbara stilistiska skillnader 

mellan dem då Kuzmin strävade efter att skriva en mer estetiskt tilltalande prosa medan 

Arcybašev hemföll åt banala uttryck och litterära klichéer (Engelstein 1992:388-390). 

Att författarna av kvalitetslitteratur delade boulevardens besatthet av erotiska teman och att de 

på ett sätt kunde sägas ha lånat ingredienser ur boulevardens repertoar kan antagligen till en 

del förklara varför de med en sådan frenesi baktalade och bespottade boulevardens författare, 

och merparten av dem räknade Arcybašev till deras skara. Kritiker ur alla läger och av alla 

olika politiska övertygelser förenades i en gemensam aversion mot Sanin och dömde ut 

Arcybašev som en talanglös författare knappast bättre än Verbitskaja. Själv tillmätte 

Arcybašev sitt verk betydande litterära kvaliteter. Samtidens dom var emellertid hård och 
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mycket få hade alltså något gott att säga om Sanin. Vi kommer att återkomma till vad 

Arcybaševs samtida ansåg om romanen. 

Publiceringen av romanen 

Arcybašev ska enligt egen utsago ha börjat arbetet på Sanin redan år 1900. 1903 erbjöd han 

tidskriften Mir božij manuskriptet, men tidskriftens ledande kritiker Bogdanovič ansåg inte att 

romanen var rätt för det dåvarande politiska läget (Žilenko 2007:31). Sanin började istället 

ges ut under våren 1907 i tidskriften Sovremennyj mir. Mycket talar för att utgivningen av 

romanen möjliggjordes enkom i och med att myndigheternas möjlighet att censurera ett verk 

före dess publicering avskaffats i samband med de politiska reformerna 1905. Publiceringen 

avbröts dock i maj, högst sannolikt på grund av polisens inblandning. Det gjordes en 

husrannsakan i Arcybaševs hem och manuskriptet togs i beslag. Möjligtvis kan polisen ha 

agerat efter anklagelser om pornografiska inslag i romanen. Myndigheterna backade dock och 

i september 1907 kunde romanens sista del publiceras i Sovremennyj mir. Under hösten gavs 

sedan boken ut separat i två upplagor om tiotusen exemplar och det var nu som den började 

skapa verklig kontrovers. Flera kritiker såg Sanin som ett politiskt ställningstagande i ljuset av 

revolutionen 1905, men Arcybašev avfärdade detta och hävdade att han hade avslutat 

romanen redan 1903 (Boele 2009:53-54). 

I april 1908 återupptog emellertid myndigheterna utredningen om en eventuell censur av 

boken med resultatet att kommittén som blivit tillsatt att utreda ärendet anmodade åklagaren 

att väcka åtal mot Arcybašev och konfiskera de två upplagorna av Sanin med anledning av att 

den bröt mot lagen mot blasfemi (paragraf 73) och lagen mot sedefördärv (paragraf 1001), 

eller ”lagen mot pornografi”, som den populärt kallades. Måhända var det dock snarare 

politiska skäl som låg bakom myndighetens beslut att förbjuda romanen, då de i 

huvudkaraktären såg en företrädare för revolutionära ideal. Beslutet ledde likväl inte till så 

mycket mer än att den planerade tredje upplagan av romanen stoppades, i och med att alla 

kopior av boken hade sålts ut innan myndigheterna kunde konfiskera dem. Inte heller 

lyckades de spåra upp och förstöra exemplar av den och 1911 nödgades kommittén meddela 

den Centrala nämnden för pressärenden att ordern inte gick att utföra (Boele 2009:99-101). 

I det följande kommer en analys av romanen och dess mottagande att redogöras för. Analysen 

syftar till att ge en bild av romanens huvudkaraktär och redogöra för romanens huvudteman 

och världsåskådning. I delen om mottagandet tas kritikers och allmänhetens reaktion på 

romanen upp och det erotiska innehållet diskuteras. 



11 
 

Analys av romanen 

Vladimir Sanin – övermänniskan 

Sanin är en idéroman i ordets rätta bemärkelse och karaktären Sanin tycks fungera som ett 

språkrör för författarens egen världsåskådning. Arcybaševs vän Pjotr Pil´skij intygar att 

Arcybašev tillmätte sitt verk avsevärd betydelse och såg på det närmast som tillkommet 

genom en uppenbarelse. Arcybašev ansåg Sanin vara en filosofisk roman och boken framstod 

för honom både som hans personliga trosbekännelse men också som en spegling av hela den 

med honom samtida unga generationens tankar och känslor (Pil´skij 2006:735). 

Vladimir Sanin, en före detta student som tidigare engagerat sig i den revolutionära rörelsen, 

återvänder efter flera års bortavaro till hemorten, en välmående småstad någonstans i 

provinserna. Han välkomnas av sin familj och tillbringar sommaren tillsammans med dem i 

föräldrahemmet. I romanen får vi sedan följa Sanin och livet i staden under denna sommar. 

Sanin får folk i staden att lyfta på ögonbrynen genom sitt otvungna och övertygande sätt och 

lyckas på ett eller annat vis påverka dem alla. Sanin kan ses som urtypen för Nietzsches 

övermänniska. Han är självständig och fullständigt fri från fördomar, fri från omvärldens 

dömande betraktelsesätt och konventionella värderingar. Han känner inte att han har några 

skyldigheter gentemot samhället. Han hyser ingen oro för framtiden och på moderns fråga om 

hur han ämnar ta sig fram i livet svarar han med ett leende: ”Как-нибудь!” (s. 5). 1 Det enda 

han fäster vikt vid är att i livet egoistiskt tillgodogöra sig så mycket njutning han förmår och 

oroa sig så lite som möjligt. Solen, den återkommande symbolen hos Nietzsches Zarathustra, 

skiner ständigt mot honom: ”Ему было хорошо, легко и радостно. Зелень, солнце, голубое 

небо таким ярким лучом входили в его душу, что вся она раскрывалась им навстречу в 

ощущении полного счастья” (s. 7). Sanins fysiska styrka understryks också vid upprepade 

tillfällen. Sanin är högrest, kraftfull och ser bra ut. 

Sanin torde för den samtida läsaren i en tid där man kunde finna spår efter Nietzsche varstans 

ha framstått som den ”naturliga människan” förkroppsligad. Han följer de naturliga begär som 

uppstår i honom och är ett med naturen, ”как дерево в поле” (s. 3). Naturen avspeglar ofta 

hans sinnesstämning och svarar till och med på den. Så till exempel när Sanin efter ett (för 

hans del) lyckat kärleksmöte med Zinaida ”Zina” Karsavina, en ung lärarinna, ror ut över 

floden och uppger ett glädjevrål svarar det omgivande landskapet honom: ”Лес и туман 

                                                        
1 Citat ur romanen återges med sidnummer som refererar till Arcybašev 1909, citaten är dock återgivna i 

enlighet med modern rysk ortografi 
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ожили и ответили ему таким же долгим, радостным замирающим криком” (s. 271). 

Sanin hyser stor respekt även för djurlivet och ett av de mycket få tillfällen i romanen där 

Sanin blir beklämd över något är vid åsynen av två dödade fåglar: ”Ему было неприятно 

смотреть на красивых сильных птиц, валявшихся в пыли и крови, с разбитыми 

поломанными перьями” (s. 92). 

Sanin må ibland uppfattas som känslokall då det kommer till andra människors lidande, men 

han är ändå inte helt främmande för att erfara mänskliga känslor som empati och medlidande 

för personer i sin omgivning. Emellertid kan han ändå alltid rättfärdiga sitt beteende. Till 

exempel känner han sympati för Karsavina efter att han har våldfört sig på henne, men har 

inget dåligt samvete för det han gjort utan han sörjer endast för hennes egen skull att hon inte 

förmår frigöra sig från samhällets ideal: ”Санин долго и грустно смотрел ей вслед и ему 

было больно от провидения тех напрасных страданий, которые она должна была 

перенести и выше которых, как он думал, стать не могла” (s. 271). På samma sätt blänker 

olusten till hos honom när han får veta att Viktor Zarudin, en ung officer som uppvaktar 

Sanins syster, tagit livet av sig efter att Sanin offentligen förolämpat honom, men han anser 

ändå att han inte kan hållas skyldig för det inträffade. Viktigast för Sanin är att handla i 

enlighet med sin egen uppfattning av rätt och fel: ”Нравственная победа не в том, чтобы 

непременно подставить щеку, а в том, чтобы быть правым перед своею совестью” (s. 

218). 

Kritik av kristendomen 

Genomgående i romanen är en ytterst negativ inställning till kristendomen kännbar. 

Arcybašev var motståndare till alla existerande religioner och framför allt till kristendomen, 

som han, i likhet med Nietzsche, såg som de svagas religion som gjort människan till slav. I 

romanen diskuterar två ynglingar kristendomen och Sanin blandar sig i samtalet. Sanin 

beklagar sig över den roll som kristendomen spelat i mänsklighetens historia: ”По моему, 

христианство сыграло в жизни печальную роль…” (s. 161). Sanin anser att kristendomen 

kvävt människans fria själ och lyckats lura även de starka till att försumma sin egen lycka i 

livet och istället flytta fokus till en framtid bortom livet, en framtid som inte existerar. På så 

sätt har den utplånat livets skönhet och det enda som finns kvar för människan är skuld och 

plikt och en fåfäng dröm om en stundande guldålder, men en guldålder som hon själv inte får 

ta del i. Sanin motsätter sig starkt alla tankar om att människan skulle kunna finna mening i 

att leva för det efterkommande: ”А разве нельзя жить для будущего? Чтобы хотя потом 
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был у людей золотой век…”, frågar Solovejčik, en ung man som inte finner någon mening 

med sin tillvaro, men han avfärdas av Sanin: ”Золотого века никогда не может быть. Если 

бы жизнь и люди — могли улучшиться мгновенно, это было бы золотое счастье, но 

этого быть не может!” (s. 221). 

Sanin kritiserar starkt de kristna ideal som han såg förkroppsligade i en gammal vän till 

honom, Ivan Lande, en karaktär hämtad från en av Arcybaševs tidigare romaner, Smert’ 

Lande (Arcybašev 1994). Lande, till det yttersta altruistisk, offrade i kristendomens namn 

under sin korta levnad sin egen lycka för andras skull och förnekade alla sina egna behov. 

Sanin kan inte se det meningsfulla i en tillvaro som går ut på att frivilligt ta på sig all olycka 

och enträget avstå från all den rikedom livet har att erbjuda och han säger om sin forne vän: 

”Это был добровольный нищий и фантаст, живущий во имя того, что ему самому не 

было вовсе известно…” (s. 220). Solovejčik anser att Sanin borde ha tagit efter sin vän 

Lande i konflikten med officeren Zarudin och låtit Zarudin ta ut sin ilska över honom istället 

för att tillfoga det slag som han visste skulle leda till att Zarudin senare tog sitt liv, men Sanin 

håller inte med: ”Ах, Соловейчик, — с легкой досадой сказал Санин: — это все старые 

сказки о нравственной победе! И при том это сказка очень грубая…” (s. 218). Sanin 

hävdar att en moralisk seger inte ligger i att ovillkorligen vända andra kinden till utan i att ha 

rätt inför sitt eget samvete. Detta kan även ses som en känga till Tolstojs moraliska lära. 

Trots förnekandet av de kristna idealen förekommer liksom hos Nietzsche bibliska citat flitigt 

i romanen. Arcybašev använder sig framför allt av passager hämtade ur Predikaren, denna 

ytterst pessimistiska del av Gamla testamentet, och det är en synnerligen negativ syn på 

människan som lyfts fram. Boken inleds med ett citat ur Predikaren: ”Только это нашел я, 

что Бог создал человека правым, а люди пустились во многие помыслы” (s. 3). Det är 

just den av människan konstruerade religionen som Sanin motsätter sig, inte tron i sig: ” … я 

верю, что есть Бог, но вера существует во мне сама по себе. […] Бог есть Бог, а не 

человек, и никакой человеческой мерки к нему приложить нельзя” (s. 84). 

Kritik av borgerliga värderingar 

Arcybaševs motvilja mot konventionella samhällsideal och hans kritik av den borgerliga 

dubbelmoralen finns närvarande i romanen och kommer till uttryck till exempel i 

beskrivningen av Sanins mor, Mar´ja Ivanovna. Mar´ja Ivanovna har en mycket bestämd 

uppfattning om hur var och en bör bete sig utifrån sin status och position i samhället. Var 

student är revolutionär, var tjänsteman borgerlig, var konstnär frisinnad och så vidare. Tanken 
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på att denna ordning skulle kunna rubbas är för henne onaturlig och följaktligen blir hon illa 

till mods när hon inte kan placera in sin son i rätt fack: ”Санин по своему происхождению и 

образованию должен был быть совсем не тем, чем был” (s. 17). Mar´ja Ivanovna önskar 

att bägge hennes barn motsvarade hennes förväntningar och blir sålunda mycket förargad när 

hon inser att även Lidija, ”Lida”, Sanins syster, visat sig trotsig genom att ha en 

utomäktenskaplig relation med Zarudin, men Sanin anklagar henne kallsinnigt för att ha 

dubbelmoral i frågan: ”А вы разве всю жизнь одного любили?” (s. 184). Sanin anser inte 

att modern har någon rätt att kväva Lida emedan hon redan tagit sitt av livet och oviljan han 

känner inför sin mor är påtaglig: ”Он смотрел на мать и в первый раз сознательно 

заметил, какое у нее тупое и ничтожное выражение глаз и как нелепо торчит на голове 

взхохленная, как куриный гребень, наколка” (s. 184). 

Sanins förakt för det konventionella märks också i hans inställning till sin syster Lidas 

oönskade graviditet. Sanin förebrår Lida för att hon lägger så stor vikt vid vad andra tycker 

och tänker, så till den grad att hon överväger självmord: ”[…] что же ты мучаешься и 

хочешь умереть ради глупых, плоских и жестоких людей?” (s. 133). Sanin vidhåller att 

Lida inte gjort någon någonting ont och att även om hon så skulle föda ett helt dussin barn så 

skulle detta inte angå någon annan än henne själv. Sanin ser ingen skillnad på en graviditet 

som kommit till stånd inom eller utom äktenskapet och ifrågasätter att Lida bryr sig om vad 

trångsynta människor anser: ”…а боишься, конечно, только тех […] для которых твое 

«падение», потому только, что оно произведено не на брачной кровати, а где-нибудь, в 

лесу, на траве, что ли, будет ужасным ударом” (s. 133). 

Även om Sanin skulle önska att hans syster kunde ignorera dessa människor väljer han ändå 

att hjälpa henne att undslippa omgivningens förakt genom att förmå sin vän, läkaren 

Aleksandr Novikov som länge varit förälskad i Lida, att gifta sig med henne. Han har först för 

avsikt att inte berätta för denne om Lidas affär med Zarudin emedan han fruktar att Novikov 

skulle kunna skjuta sig själv om han fick reda på det, för vilket han ser ned på sin vän: ”И он 

будет сам виноват; потому что будет бороться с теми же самыми предрассудками, в 

которые официально не верит” (s. 136). Sanin grips dock av ilska och förakt för Novikov 

vid åsynen av dennes saliga ansiktsuttryck då Sanin just försäkrat honom att Lida inte varit 

med någon annan och bestämmer sig för att avslöja sanningen. Han påminner Novikov om 

alla de gånger denne själv legat hos en prostituerad och ifrågasätter dennes rätt att döma Lida 

för hennes tidigare gärningar. Han beklagar sig över att Novikov knappast är ensam om att 
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tänka som han gör: ”Я говорю тебе, но ты не один… вас идиотов, сделавших жизнь 

невозможной тюрьмой, без солнца и радости, миллионы!..” (s. 142). 

Kritik av intelligentsian och den revolutionära rörelsen 

Inte heller intelligentsian, eller kanske framför allt den del av den som hör till den 

revolutionära rörelsen, slipper undan Sanins bitska tunga. Var Arcybašev står politiskt blir 

tydligt då man jämför Sanin och Jurij Svarožič, bokens två mest framträdande karaktärer: 

Sanin, som förvisso har ett förflutet som sympatisör med den revolutionära rörelsen men som 

nu avfärdar dess ideal, är en stark och övertygande personlighet medan Svarožič, den 

idealistiske universitetsstudenten, ständigt upprepar samma argument, tycks vara oförmögen 

till handling och inte kan finna ett tillfredsställande svar på sina grubblerier. Sanin får alltid 

övertaget i argumentationer dem emellan och lämnar Svarožič med en känsla av intellektuell 

otillräcklighet, som om de ord Svarožič är van vid att använda inte har någon verkan på 

Sanin:  

 

Юрий замолчал. Его обидел этот спокойный голос и явная добродушная 

насмешка, в нем звучавшая, но он не нашелся, чем ответить. Ему почему-то 

всегда было неловко и как-то неудобно спорить с Саниным, точно все те слова, 

которыми он привык пользоваться, были совсем не теми, которые нужны для 

Санина. И всегда у Юрия было такое чувство, точно он брался повалить стену, 

стоя на скользком льду (s. 160). 

 

Sanin tröttnar ofta på de meningslösa debatter som förs bland stadens samhällsengagerade 

ungdomar. Han anser att deras försök att övertyga varandra är tröttsamma: ”Я понимаю и 

вижу это ясно, что все здесь просто хотят заставить других принять их взгляды и 

больше всего боятся, чтобы их не разубедили. Откровенно говоря, это скучно” (s. 173). 

Sanin kan inte förstå hur man kan ringakta en annan människa bara för att hon tycker och 

tänker annorlunda än en själv. Bristen på uppriktighet är också något han inte tål: ”Я говорю 

то, что думаю, а вы говорите не то, что думаете… И это совсем не интересно. Если бы 

мы были искреннее было бы гораздо занимательнее!” (s. 163). 

Sanins vapendragare, läraren Ivanov, drar sig heller inte för att förlöjliga de unga 

revolutionärernas idealism. På Svarožičs fråga vari lyckan består utbrister han: ”Да уж 
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конечно не в том, чтобы всю жизнь хныкать и на каждом шагу спрашивать себя: вот я 

чихнул… ах, хорошо ли я сделал?.. Нет ли от этого кому-нибудь вреда?.. Исполнил ли я 

чиханьем сим свое предназначение?..” (s. 254). Trots alla böcker han har studerat har 

Svarožič svårt att hävda sig i debatt också med Ivanov. Svarožič drar sig till minnes allt han 

läst om olika ideologier och trossystem och inser med vemod att allt redan tuggats flera 

gånger om:  

 

Юрий почувствовал, что в глумлении Иванова есть правда: ему вдруг 

припомнилась, какую массу книг и об анархизме, и о марксизме, и об 

индивидуализме, и о сверхчеловеке, и о преображенном христианине, и о 

мистическом анархизме и еще о многом прочел он. Действительно, все это 

«слыхали» все, а все оставалось по-прежнему и у него самого было уже тяжкое 

ощущение томления духа (s. 255). 

 

Synen på människan 

Många kritiker har sett Nietzsche som en viktig influens för Arcybašev och den tyske 

filosofens tankar går att spåra i Sanins syn på människan och hans inställning till livet. 

Nietzsches filosofi var lättigenkännlig för den samtida läsaren som var van att kunna finna 

den tyske tänkarens idéer i andra verk från tiden och i tidskrifter och debatter och kan alltså 

sägas ha varit väl förenlig med den samtida läsarens begreppsvärld. Redan på bokens första 

sida betonas människans behov av självständig utveckling: 

 

То, самое важное в жизни, время, когда под влиянием первых столкновений с 

людьми и природой слагается характер, Владимир Санин прожил вне семьи. 

Никто не следил за ним, ничья рука не гнула его и душа этого человека сложилась 

свободно и своеобразно, как дерево в поле (s. 3). 

 

Friheten är av enorm vikt för Sanin och han hyser ingen oro inför framtiden i vetskapen om 

att han är fri att ta till vara på allt livet har att erbjuda: ”Вокруг были солнце и свобода, а 

будущее не заботило его, потому что он готов был принять от жизни все, что она могла 
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дать ему” (s. 7). Människan bör ta till vara på allt livet har att ge och inte neka sig någon 

form av njutning. Denna strävan efter njutning gränsar till ren egoism och Sanin förnekar 

heller inte i samtal med Zarudin att en ärlig människa, en sådan som agerar i enlighet med sin 

verkliga natur, ”естественный человек”, alltid är vad samhället skulle kalla för en usling, 

”мерзавец”. För en sådan människa är njutningar livets mål och mening: ”Он делает то, что 

для человека совершенно естественно. Он видит вещь, которая ему не принадлежит, но 

которая хороша, он ее берет: видит прекрасную женщину, которая ему не отдается, он 

ее возьмет силой или обманом” (s. 25). Detta är alldeles naturligt eftersom behovet av 

njutningar är något som skiljer den naturliga människan från ett djur. Djur förstår inte 

njutningar och är inte förmögna att tillgodogöra sig dem. 

Det är människans förmåga att ta till vara på njutningar som berättigar hennes existens. När 

Karsavina föreslår att Svarožičs oförmåga att känna sig tillfredsställd i livet skulle kunna tyda 

på att denne står över livet tillbakavisas hennes teori omgående av Sanin: 

 

Человек не может быть выше жизни, […] он сам — только частица жизни… 

Неудовлетворенным он может быть, но причины этой неудовлетворенности в нем 

самом. Он просто или не может или не смеет брать от богатства жизни столько, 

сколько это действительно нужно ему (s. 266). 

 

Människan utgör en harmonisk förening av kropp och själ så länge denna förening inte störs. I 

ett naturligt tillstånd är endast döden förmögen att störa denna förening men genom att leva i 

enlighet med en befängd världsåskådning förstör vi den själva. Denna världsåskådning 

innebär att vi fördömer kroppens längtan och önskningar såsom varande djuriska och skäms 

för dem, vilket fått till följd att vår tillvaro blivit ensidig. De som är svaga på riktigt märker 

inte detta medan de som är svaga till följd av en lögnaktig syn på livet och på sig själva blir 

självplågare och brottas hela livet med tvivel, räds att leva och att känna. 

Om man däremot förmår njuta och även förmår skänka njutning rättfärdigar det ens existens. 

Då Sanin i sista stund räddar sin syster Lida från att begå självmord gläder han sig åt att 

hennes liv räddats, inte för att döden i sig är något att sörja, alla människor kommer att dö, 

utan för att med henne skulle all den glädje hon skänkte omgivningen dö. Lidas gärning var 

inte till skada för någon, tvärtom: ”[…] и она видела, что поступок ее был не только 

естественен, но даже хорош. Он не причинял никому зла, а ей и другому человеку дал 
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наслаждение” (s. 154). Lidas död hade alltså varit en skam, men så är inte fallet med 

Solovejčik. Solovejčik, som ifrågasätter livets mening och varken kan tillgodogöra sig 

njutningar eller skänka någon annan njutning, har därför heller ingen anledning att leva: 

”Жить надо только тому, кто в самой жизни видит уже приятное. А страдающим — 

лучше умереть” (s. 222). 

Sådant som hindrar människan från att uppnå lyckan, sådant som hindrar henne från att njuta, 

anser Sanin att man utan samvetskval bör övervinna eller utplåna. För att rädda Lidas lycka 

råder Sanin henne att göra abort: ”У тебя два исхода: или избавиться от этого ребенка, 

никому не свете не нужного, рождение которого кроме горя, ты сама видишь, никому в 

целом свете не приносит ничего…” (s. 134). Att döda en varelse som redan hunnit uppleva 

glädjen i att leva och rädslan inför döden – det är grymt, men att ta livet av ett foster, en 

meningslös klump av kött och blod – det är ingenting värre än att man avbryter en omedveten 

fysiologisk process, en kemisk reaktion. Ändå anser människor att detta är en sådan hemsk 

synd, vilket Sanin inte kan förstå: ”Ужас, хотя бы от этого так же зависела жизнь матери, 

и даже больше, чем жизнь — ее счастье!..” (s. 136). För Sanin är lyckan viktigare än livet, 

finns där ingen lycka är livet ingenting värt. 

Sanins livsfilosofi rymmer förutom kulten av njutningar även vissa darwinistiska drag i form 

av en dyrkan av styrkan. När Solovejčik frågar om inte Sanin anser att han genom att 

offentligt förödmjuka Zarudin förolämpat denne så till den grad, att självmord är det enda 

alternativet för honom, svarar Sanin: ”Я в этом почти и не сомневаюсь, […] — такому 

человеку, как Зарудин, трудно иначе выпутаться, как покончив или со мной или с 

собой…” (s. 217). I valet mellan att utplåna en annan eller att själv gå under är valet 

självklart för Sanin. 

Synen på livet och döden 

Döden har en mer eller mindre framträdande roll i alla Arcybaševs verk och så också i Sanin. 

Döden överskuggar allting annat och får allting annat att förlora sin mening. Svarožič avbryts 

av den dödssjuke studenten Semënov när han med denne försöker diskutera aktuella 

samhällsfrågor: 
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А я думаю, что когда вам, как мне, придется умирать и знать наверное, что 

умираешь, так вам и в голову не придет думать, что слова Бебеля, Ницше, 

Толстого или кого еще там… имеют какой-либо смысл! (s. 35). 

 

Den grubblande Solovejčik har ett stort behov av att förstå hur man bör leva och varför. Sanin 

ifrågasätter varför Solovejčik bryr sitt huvud med sådana frågor: ”А зачем вам знать? 

Живите, как птица летает: хочется взмахнуть правым крылом — машет, надо обогнуть 

дерево — огибает…” (s. 219). Livets mening och fruktan inför döden är något som ständigt 

upptar också Svarožičs tankar. Han är i det närmaste besatt av att finna mening i tillvaron och 

på så sätt lindra dödsångesten. Sanin är för sin del övertygad om att det nog finns en mening 

med våra liv, för utan mål existerar endast kaos, men denna mening ligger utom människan. 

Människan har endast en passiv roll och genom det enkla faktum att vi lever uppfyller vi vårt 

syfte. ”Наша жизнь нужна, а следовательно и смерть нужна…” (s. 84). Svarožič kan 

emellertid inte nöja sig med detta utan vill veta för vem allt detta är nödvändigt, men det har 

Sanin ingen aning om och han anser heller inte att han har någonting med det att göra. ”Моя 

жизнь это мои ощущения приятного и неприятного, а что за пределами — черт с 

ним!..” (s. 84). 

Det enda människan kan göra är att se till att under sin livstid undvika så mycket lidande som 

möjligt och istället söka tillfredsställa sina önskningar och ta till vara på de njutningar livet 

har att ge: 

 

Я знаю одно, […] я живу и хочу, чтобы жизнь не была для меня мучением… Для 

этого надо прежде всего удовлетворять свои естественные желания… Желание 

это все: когда в человеке умирают желания… — умирает и его жизнь, а когда он 

убивает желания убивает себя (s. 85). 

 

Det är de som inte kan se förbi livets synbara brist på eller för oss ogripbara mening och som 

inte förstår att tillgodogöra sig livets goda som gör slut på sig själva. Sanin påverkar inte 

mindre än tre personer i en sådan riktning att de till slut begår självmord. Solovejčik plågar 

sig själv med sina funderingar så till den grad att hans liv inte är något annat än en pina och 

enligt Sanins logik saknar hans existens följaktligen mening: ”Вы мертвый человек, […] и, 

пожалуй, мертвецу самое лучшее и вправду — могила…” (s. 222). Svarožič brottas under 
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hela romanen med tankar på att ta livet av sig på grund av livets meningslöshet men fruktar 

samtidigt döden: ”Неужели я действительно такое ничтожество, что у меня не хватит 

силы покончить с собой даже при полном сознании, что жизнь доставляет только одни 

мучения?..” (s. 286). Till slut tar han ändå steget och skjuter sig själv och Sanin sörjer inte 

hans frånfälle nämnvärt: ”Одним дураком не свете меньше стало, вот и все!” (s. 292). 

Zarudin förmår förvisso ta det han vill ha av livet, men han är slav under samhällets sociala 

konventioner och då han hamnar i vägen för Sanin och denne slår till honom förödmjukas han 

så till den grad att även han går under: ”Зарудин погибает потому, что вся жизнь его была 

направлена по такому пути, на котором не то удивительно, что один человек погиб, а то 

удивительно, как они все не погибли!” (s. 217). 

Synen på kvinnan 

Sanins relation till kvinnan är komplicerad. En del kritiker anser att Arcybašev i Sanin 

uttrycker närmast kvinnofientliga ståndpunkter, men i romanen vädrar ändå Sanin åsikter som 

går emot dåtidens patriarkala syn på kvinnan, till exempel då han tar sin syster Lida i försvar 

efter att det uppdagas att hon blivit gravid. Sanin anser inte att detta borde göra henne till en 

sämre människa i Novikovs ögon: ”Если бы он был действительно умен, он не придал бы 

никакого значения тому, что ты с кем-то спала, извини за грубое выражение. Ни тело 

твое, ни душа твоя от этого хуже не стали…” (s. 136). Sanin påpekar det absurda i att 

Novikov samtidigt som han inte kan acceptera att Lida har ett sexuellt förflutet inte skulle ha 

några problem med att gifta sig med en änka, som ju rimligtvis inte heller är någon oskuld. 

Sanin föraktar den giriga manliga svartsjuka han ser lysa ur Novikovs ögon vid tanken på att 

en annan man fått göra det han själv velat göra med Lida och fördömer hyckleriet i detta: 

”Что тебе до ее прошлого? Она стала хуже, меньше доставить наслаждения? Тебе 

самому хотелось лишить ее невинности?.. Ну?” (s. 142). 

Lida sörjer sin förlorade oskuld och lider på grund av att hon nu är en fallen kvinna i 

samhällets ögon, men försöker uppmuntrad av sin bror att se på det med andra ögon och 

begrundar det orättvisa i att kvinnan fördöms för sina lustar men inte mannen: ”Жизнь дана 

только один раз […] Что я выиграла бы, если бы дожидалась законного брака?.. Да и 

зачем он мне?..” (s. 50). Lida kommer fram till att allt detta egentligen är dumheter och 

försöker, även om hon har svårt att frigöra sig från omgivningens konservativa ideal, att 

övertyga sig själv om att hon inte gjort någonting värre än att tillåta sig själv att njuta av leken 

med Zarudin och om att hon är fri som en fågel, fri att göra som hon vill: ”Да, все 
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глупости… Захочу, так и черту отдамся!” (s. 50). Lida känner sig förbittrad vid tanken på 

att så länge hon är ung och vacker så kommer hennes krafter att gå åt till att skänka mannen 

njutning och att ju mer njutning hon skänker dem och sig själv, desto mer kommer de att 

förakta henne. ”Кто дал им это право… Ведь я такой же свободный человек…” (s. 52). 

Liksom mannen har hon rätt att ta tillvara på det livet har att erbjuda och göra vad henne 

lyster med sin egen kropp: 

 

Все ее молодое сильное тело властно говорило о том, что она имеет право брать 

от жизни все, что интересно, приятно, нужно ей, и что она имеет право делать все, 

что хочет, с своим, ей одной принадлежащим, прекрасным, сильным, живым 

телом (s. 52). 

 

Samtidigt som ovanstående stycken vittnar om att Sanin har en mer okonventionell syn på 

kvinnan än många av sina samtida tycks han framför allt se kvinnan som en varelse vars 

främsta uppgift är att skänka mannen, och förvisso i viss mån även sig själv, njutning. I samtal 

med Novikov intygar Sanin: ”Друг мой, […] каждой женщине приятно, чтобы 

любовались ее телом прежде всего” (s. 15). Sanin har heller inga problem, som vi sett 

tidigare, med att utnyttja Karsavina i syfte att tillfredsställa sina lidelser. Han tvingar sig på 

henne i en roddbåt och har efteråt inga samvetsförebråelser för själva övergreppet, även om 

han känner medlidande för Karsavina i den meningen att hon kommer att lida och förebrå sig 

själv för det inträffade alldeles i onödan emedan han inte tror att hon är tillräckligt stark för att 

se förbi samhällets traditionella värderingar: 

 

Потом, когда она уходила по плотине, шатаясь и путаясь в подоле юбки, Санин 

долго и грустно смотрел ей вслед и ему было больно от провидения тех 

напрасных страданий, которые она должна была перенести и выше которых, как 

он думал, стать не могла (s. 271). 

 

Ändå är Sanin fjärran från Zarudins öppna kvinnoförakt. Zarudin gläder sig åt att få Lida på 

fall: ”эта гордая, умная, чистая и начитанная девушка будет лежать под ним, как и 

всякая другая и он так же будет делать с нею, что захочет, как и со всеми другими…” 
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(s. 23). Zarudin och hans vän, officeren och rikemanssonen Volosjin, skryter med sina 

erövringar och försöker i för kvinnan nedsättande ordalag överträffa varandra med sina 

kvinnohistorier. Sanin må utnyttja Karsavina för sin njutnings skull, men han gör det inte i 

syfte att förnedra henne. Zarudin och Volosjin, däremot, finner nöje i själva övervinnandet av 

kvinnan: ”Они не любили женщину, не благодарили ее за данные наслаждения, а 

старались унижать и оскорбить ее, причинить самую гнусную и непередаваемую боль” 

(s. 181). 

Sammanfattning av analysen 

Arcybaševs idéroman centrerar kring en litterär figur som kan sägas vara en personifikation 

av Nietzsches naturliga människa, övermänniskan, vars mål i livet är att handla i enlighet med 

vad som är bäst för hennes egen personliga lycka och utan att i alltför hög grad ta hänsyn till 

andra. Han för i boken fram stark kritik mot religioner i allmänhet och kristendomen i 

synnerhet, mot samhällets förlegade ideal och den borgerliga dubbelmoralen men också mot 

den revolutionära ungdomen och dess naiva idealism. Arcybašev ger uttryck för en 

kontroversiell syn på människan i det att han förespråkar en individualistisk och egoistisk 

ideologi där njutningen står i centrum för hela hennes liv. Hans syn på livet och döden bär 

vissa nihilistiska drag i det att han förvisso inte blankt förnekar att det finns en mening med 

vår existens men ändock vidhåller att det för människan är omöjligt att ta reda på vari denna 

mening består. Hans syn på kvinnan avviker betänkligt från dåtidens förhärskande patriarkala 

inställning och är rentav ganska okonventionell på det sättet att han erkänner även kvinnans 

rätt till kroppslig njutning även om han inte tycks se henne som en varelse som är 

intellektuellt likvärdig mannen. I nästa avsnitt kommer samtidens reaktioner på romanen med 

dess innehåll att redogöras för närmre. 

Romanens mottagande 

Romanens mottagande i samtiden 

Det finns någonting komplext i samtida kritikers sätt att tolka romanen. Boele (2009:27-50)  

anser att det kritikerklimat som rådde då romanen kom ut fortfarande var starkt förankrat i 

1800-talets tradition av att vilja se litterära figurer som representanter för en specifik 

generation och att det vid 1900-talets början fortfarande fanns en allmänt vedertagen 

uppfattning att litteraturens uppgift var att avbilda och förmedla tidens ”hjälte”. Kritiker ville 

gärna iklä Sanin rollen av dagens ”hjälte”, men det var en hjälte som ingen av dem egentligen 



23 
 

ville kännas vid utan man ville hellre se honom som en representant för motståndarlägret och 

trots bokens popularitet var det ingen som hade något gott att säga om dess huvudperson. 

Boele finner det anmärkningsvärt att Sanin kunde uppväcka en känsla av déjà vu, en 

benägenhet att koppla samman honom med 1860-talets nihilistiska hjältar och framför allt 

med Turgenevs Bazarov, på samma gång som han uppfattades som en personifikation av post 

1905-mentaliteten. 

Som redan har nämnts orsakade Arcybaševs roman en häftig debatt bland samtidens kritiker, 

och reaktionerna var övervägande negativa. Många såg som sagt paralleller mellan Sanin och 

Turgenevs nihilist Bazarov, men vänsterorienterade kritiker som Vatslav Vorovskij ansåg att 

medan Bazarov var en karaktär som skulle kunna påträffas även i verkligheten var Sanin 

istället ett påhitt av författaren och medan Bazarov genom sina handlingar bidrog till 

allmänhetens bästa gick Sanins individualism över gränsen till ren egoism. Grigorij 

Novopolin såg Sanin som en vulgär kopia av Bazarov. Vänsteranhängare kopplade också 

samman Sanins individualism med premiärminister Stolypins ekonomiska reformer. Vladimir 

Kranichfel´d såg Sanin som en typisk produkt av tidens epok som främjade ”de starka”. 

Vänsterkritikerna såg alltså ytliga likheter mellan Sanin och Bazarov samtidigt som Sanin 

personifierade bourgeoisiens egoistiska individualism. Fëdor Dan försökte förklara denna 

paradox med att medan Bazarovs ”heroiska, rena” individualism bidrog till social aktivitet 

och därför gjorde att Bazarov kunde anses vara en produktiv figur så applicerade Sanin den 

fria marknadens principer inom sfären för sociala och personliga relationer och en sådan 

individualism var tvärtom till skada för den sociala kampen. Likheterna de litterära 

”hjältarna” emellan var med andra ord enbart ytliga och Sanin betraktades som en falsk 

profet. På samma gång som vänsterkritikerna fördömde Sanin som ett exempel på den nya 

tidens egoistiska individualism tenderade mer högerorienterade kritiker att se honom snarare 

som vänsterradikal. Så till exempel såg censorn i Sankt Petersburgskommittén Sanin som en 

farlig representant för den revolutionära rörelsen. Även censorn drog paralleller till Bazarov, 

men i dennes ögon var Turgenevs hjälte ingenting annat än en skadlig nihilist (Boele 2009:59-

66). 

Framför allt slog dock kritikerna ned på den ”hejdlösa erotismen” och den ”borgerliga 

dekadensen” som man fann i romanen. Vladimir Korolenko skrev att pornografi då och då 

dök upp i litteraturen men att en sådan pornografi som man fann hos Arcybašev var en av de 

värsta – ”osund” och ”onaturlig”. Anatolij Lunačarskij ansåg att ”dekadenslitteraturen” med 

sin ”våg av backanaler och patologiska erotism” inte var någonting annat än ett gästabud i 
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pesttider och att Arcybašev var en av de mest karaktäristiska företrädarna för den 

antirevolutionära litteraturen som propagerade för amoralism och förnekandet av samhälleliga 

ideal. Vasilij L´vov-Rogačevskij räknade Arcybašev till en av de författare vars romaner om 

”sexuella perversioner” uppmuntrades under den här tiden. Lev Trockij framhöll att Sanin var 

av en människotyp som i livet endast söker kännbara njutningar och propagerar för att livets 

mål endast finns i njutningar. Han fördömde ankomsten av den nya eran där ”köttets 

anarkism” (”анархизм плоти”) härskade och den litteratur som han föraktfullt kallade för 

”artsybasjevism” (”арцыбашевщина”). Michail Ol´minskij kritiserade de ryska 

dekadentförfattarnas litteratur och ansåg den vara en form av förräderi av folkets intressen. 

Han fördömde Arcybašev som enligt honom spottade på alla samhälleliga initiativ och satte 

devisen ”Vodka och kvinnfolk” (”Водку и девку”) före ”Proletärer i alla länder, förenen 

eder!”. Maksim Gor´kij ansåg att Sanin gick emot den demokratiska ideologin och att 

romanen ledde bort läsaren från den aktiva kampen för ett nytt liv. Gor´kij ansåg att lockelsen 

med Sanin och hans propagerande för amoralismen var ett omistligt tecken på att det moderna 

livet blivit intellektuellt bankrutt. Vikentij Veresaev ansåg att Arcybaševs ”pornografiska” 

romaner var fulla av det allra mest ohämmade bespottandet av livet och av revolutionen 

(Žilenko 2007:40-42). 

En av mycket få som tog Arcybaševs verk i försvar var, som tidigare nämnts, Aleksandr Blok. 

Han ansåg att författaren med romanen brutit ny mark och att läsaren i Sanin fann en äkta 

människa som var ung, stark och fri och som besatt en orubblig vilja (Blok 1960-63:228). 

Blok uppskattade särskilt hos Arcybašev dennes behandling av könsfrågan, en fråga som han 

ansåg att författare som till exempel Gor´kij förteg (Blok 1960-63:116). Aleksandr Lavrov 

tror att Blok under denna period kände en dragning till realismen och drar till och med vissa 

paralleller mellan Sanin och Bloks Vol´nye mysli. Blok brevväxlade med Arcybašev, som bad 

honom medverka i sin tidskrift. Lavrov menar att Arcybašev ville dra nytta av poetens namn 

för att höja tidskriftens status, medan Blok såg en möjlighet att röra sig utanför modernismens 

gränser och nå en bred publik (Lavrov 1988:51-66). 

En pornografisk roman? 

Som bekant fördömdes Sanin på grund av sitt erotiska innehåll och kritikerna ansåg den vara 

en pornografisk roman. Att romanen tar upp kontroversiella ämnen och känsliga frågor som är 

kopplade till den så kallade könsfrågan kan man inte förneka, en annan fråga är hur man såg 

på det ”erotiska språket” i romanen. Precis som folk idag har olika åsikter kring vad som 



25 
 

egentligen är ett pornografiskt verk fanns det också i början av 1900-talet olika definitioner av 

pornografi och en del kritiker försökte utreda hur det egentligen låg till med det pornografiska 

innehållet. Som Boele påpekar är det svårt att slå fast vad som egentligen var definitionen av 

pornografi i det tidiga 1900-talets Ryssland (Boele 2009:102). I paragraf 1001 talas det om 

”verk som har som mål att fördärva moralen”, vilket är en problematisk definition eftersom 

det då blir nödvändigt att försöka utröna författarens syfte med verket.  

Det uppstod en diskussion om huruvida Arcybašev med sitt verk kunde sägas objektivt ha 

skildrat verkligheten i realismens anda. De som ansåg att han gjort det såg romanen som en 

förvisso omoralisk men likväl riktig skildring av en viss samhällsgrupp och hävdade därför att 

den inte var pornografisk, medan de som inte accepterade att han på ett objektivt sätt beskrivit 

verkligheten ansåg motsatsen. En del diskuterade verkets påstådda pornografiska natur i ljuset 

av om den kunde anses vara en idéroman eller inte och kritiker som till exempel Maksimilian 

Vološin hävdade att den var ett lysande exempel på en rysk idéroman (Vološin 1909) medan 

andra ansåg att den saknade denna genres utmärkande kriterier och därför var pornografisk. 

Kornej Čukovskij gick en mellanväg och hävdade att rysk pornografi skilde sig från fransk 

och tysk på så vis att den just inte bara var simpel pornografi utan ”pornografi med idéer”, 

vilket exemplifierades med Sanins liderliga beteende som han dessutom uppmuntrade andra 

att ta efter. Sanin skulle alltså kunna rubriceras som pornografi med budskap (Engelstein 

1992:386). Gornfel´d anmärkte på den ständiga närvaron av sex genom hela romanen, på det 

”orealistiska”, ”oriktiga” i att karaktärerna ständigt tycktes befinna sig i ett stadium av sexuell 

upphetsning. Trots detta ville Gornfel´d inte etikettera romanen som pornografi eftersom den 

med ett slags ”sexuell realism” beskrev vissa tendenser i samhället, även om han ansåg att 

författaren hanterade ämnet på ett ytligt sätt (Gornfel’d 1908:25-28). Kritikernas åsikter om 

huruvida romanen verkligen var ett pornografiskt verk, som censorn hävdade, går med andra 

ord isär. 

Exempel på sådant som kan tolkas som pornografiskt eller erotiskt fann ett par kritiker främst 

då det gäller vokabulären. Gornfel´d anmärkte på Arcybaševs flitiga användande av ordet 

”грудь”, som förvisso inte är något obscent ord i sig men som betecknar en i vissa 

sammanhang sexuell kroppsdel hos kvinnan och som blir framträdande i och med att ordet 

upprepas. Gornfel’d konstaterade att medan läsaren må vara ovetande om vilken ögonfärg 

romanhjältinnan har upplyses vederbörande ofrånkomligen om hurdan hennes barm är 

beskaffad (Gornfel´d 1908:27). Även Pjotr Kogan påpekade Arcybaševs fixering vid 

människans kropp och påvisade särskilt hans frekventa bruk av ordet ”тело”, ofta i 
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kombination med målande adjektiv: ”…ее молодое, стройное и чистое тело сладострастно 

и полно…”, ”Все гибкое, нежное и стройное тело Лиды”, ”Все ее молодое тело 

говорило о том, что…” (Kogan 2006). Till detta kan även läggas en del grövre uttryck som 

förekommer i romanen, framför allt i samband med och i dialoger mellan Zarudin och 

Vološin: ”Да, самое главное в женщине — это грудь! Женщина с плохим торсом для 

меня не существует!” (s. 180) Det finns även prov på målande beskrivningar av något 

explicit karaktär: ”Он вдруг ясно увидел ее на полу, услышал свист хлыста, увидел 

розовую полосу на голом нежном покорном теле…” (s. 23) Arcybašev vågar även placera 

kraftiga uttryck i munnen på en kvinna som när Lida i något grova ordalag kommenterar sin 

relation till Zarudin: ”Да, все глупости… Захочу, так и черту отдамся!” (s. 50) 

I Tyskland såväl som i Ryssland förbjöd man romanen med anledning av det påstått 

pornografiska innehållet, men i Tyskland bara under en kortare period mellan november 1908 

och mars 1909. Utgivningen av boken i Tyskland föregicks av rykten om skandalen 

författaren hade ställt till med i hemlandet men efter att rätten låtit en jury med sex experter 

uttala sig om dels de erotiska scenernas karaktär, dels om romanens litterära kvaliteter, 

upphävdes beslutet och Sanin blev en stor försäljningssuccé i landet. De tyska experterna var 

inne på samma spår som kritikerna ovan och menade de erotiska scenerna fanns med för att 

på något vis understryka författarens politiska och filosofiska budskap snarare än för att hetsa 

upp läsaren, även om de ansåg att författarens litterära talang lämnade en del övrigt att önska. 

Boele vill poängtera att i den tyska processen mot romanen saknades den politiska aspekt som 

kan ha påverkat myndigheternas beslut i Ryssland (Boele 2009:111-115). 

Mottagandet av Sanin kan sammanfattningsvis sägas ha varit övervägande negativt. 

Majoriteten ville se Sanin som Arcybaševs version av ”vår tids hjälte”, ett litterärt koncept väl 

förankrat i den ryska litteraturen, och Sanin låg uppenbarligen väl i linje med deras 

förväntningar på genren. En del kritiserade Arcybašev för att framställa den revolutionära 

kampen i dålig dager, andra anklagade honom för att skriva pornografisk litteratur, många 

fördömde honom för bägge delarna. Man diskuterade romanens påstått pornografiska innehåll 

och tongivande röster medgav att det fanns erotiska element i romanen men tycks ändå ha 

ansett att Sanin i första hand var en idéroman. Så resonerade även den tyska expertkommittén. 
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Diskussion 
Detta avsnitt syftar till att med utgångspunkt i Jauss receptionsteori besvara de 

frågeställningar som ställdes upp i inledningen: hur den samtida läsarens förväntningshorisont 

kan ha sett ut, hur Sanin förhöll sig till den litterära traditionen och den sociala och kulturella 

kontexten, hur författaren själv lär ha uppfattat sitt verk och hur kritikerna betraktade det. Mot 

bakgrund av receptionshistoriken föreslås även några möjliga orsaker till att romanen trots 

den uppståndelse den orsakade idag är i det närmaste bortglömd. 

Alldeles oavsett vad folk ansåg om romanen torde man kunna etikettera den som en succé och 

en bestseller mot bakgrund av att den hann tryckas både en och två gånger innan den förbjöds 

och av de diskussioner och skriverier den orsakade både i Ryssland och utomlands. Att den 

orsakade en sådan uppståndelse kan dock snarare tillskrivas det kontroversiella innehållet än 

dess litterära kvaliteter då romanen inte utgjorde något banbrytande litterärt verk. Ett verks 

receptionshistorik bör enligt Jauss (1982:22) förstås mot bakgrund av läsarens förförståelse av 

genren och utifrån form och teman hos redan bekanta verk. Arcybašev skrev sin roman i en 

genre välbekant för läsarna, den realistiska idéromanen, och använde därtill det välbeprövade 

konceptet med ”vår tids hjälte”. Det var ett upplägg som höll sig väl inom läsarnas 

förväntningshorisont och därför lär det estetiska avståndet heller inte varit stort. Med andra 

ord faller romanen sett till sin form inom ramarna för mer lättsam underhållning vilket kan 

förklara en del av dess popularitet. 

Rekonstruktionen av förväntningshorisonten möjliggör, menar Jauss (1982:28), att man kan 

definiera de frågor som verket syftade till att besvara och därigenom upptäcka hur den 

samtida läsaren kan tänkas ha betraktat och uppfattat verket. Arcybašev tar i Sanin upp en rad 

frågor som var högaktuella i det ryska samhället vid tiden för romanens publicering. Han 

berör i boken intelligentsians besvikelse över den misslyckade revolutionen, frågeställningar 

om livet och döden och människans roll i det hela som ekade av Nietzsches filosofi och så 

inte minst sexualitet och förhållandet mellan mannen och kvinnan, könsfrågan. Luker 

(1980:63) hävdar förvisso att Arcybaševs filosofi inte alls var inspirerad av Nietzsche utan 

istället av Max Stirner och framhåller författarens uttalande om att han inte ens orkat ta sig 

igenom Nietzsches böcker, men hur det än må ha varit med den saken var kopplingen till 

Nietzsche tydlig för samtiden och det var Nietzsches naturliga människa läsarna såg i Sanin. 

Mogil’ner (1999:129) påpekar dessutom att nietzscheanismen i Ryssland ofta uppfattades 

tillsammans med Stirners filosofi. Läsare läste antagligen Sanin för att Arcybašev tog upp 
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frågor som var viktiga för dem eller som de var nyfikna på. Könsfrågan var något som många 

var nyfikna på och Gračëva är nog något på spåren när hon säger att Arcybašev liksom flera 

andra bästsäljarförfattare lyckades presentera könsfrågan i en trygg och välbekant litterär form 

och i och med detta kunde nå sådana framgångar. Paramonov tar det hela ett steg längre och 

menar att Sanin besvarade läsarnas behov av en troslära, en livsfilosofi, något de varit vana att 

finna hos flera av artonhundratalets stora författare, och att denna livsfilosofi bestod i just 

könets frihet. Žilenko (2007:166) menar att romanen faktiskt kan kännas ganska modern i sitt 

förespråkande av mer naturliga relationer mellan mannen och kvinnan. En samtida kritiker 

ville rentav läsa romanen som ett förespråkande av kvinnans sexuella emancipation 

(Engelstein 1992:385). Detta är kanske lite att ta i, men klart är att Sanin tar kvinnan i försvar 

i situationer där många av hans samtida skulle ha fördömt henne. 

Arcybaševs eget uttalade syfte med romanen var att utgöra en kommentar till och ett svar på 

samtidens stora frågor och han betraktade, som sagt, romanen som sin egen personliga 

trosbekännelse. Emellertid dömde många samtida ut romanen som dekadenslitteratur och 

pornografi. Att Arcybaševs föresats var att skriva en erotisk roman är osannolikt. Att romanen 

var vågad för sin tid och att han använde sig av ett stundom erotiskt laddat språk, även om det 

saknas rent explicita skildringar av handlingar av sexuell karaktär, kan man inte förneka men 

att erotiken var tänkt som romanens huvudsakliga motiv är inte troligt. Troligare är väl att 

Arcybašev ville rida på den erotiska trenden i litteraturen och använde sig av det erotiska och 

kryddade sin roman med ingredienser från boulevardlitteraturen för att skapa en diskussion 

kring boken och kanske rentav för att ställa till med en medveten skandal i syfte att 

marknadsföra den, antingen i försäljningssyfte eller för att skapa en plattform där han kunde 

föra fram sina åsikter, högst troligen båda delarna. Arcybaševs publicistiska verksamhet och 

episoden med Blok vittnar om hans öga för vad som var kommersiellt gångbart liksom hans 

talang för att exploatera kontroversiella ämnen i samtiden vilken manifesterar sig även i andra 

av hans verk. Den nya läsarkulturen och en försvagad censur öppnade väg för att romaner 

kunde bli bestsellers på ett sätt som inte hade varit möjligt förut. Därtill kommer ryktena om 

de skandalösa sexklubbarna och oavsett om de sedan var ett påhitt av sensationspressen, som 

Boele (2009:143-169) hävdar, lär de i högsta grad ha varit verkliga för samtiden och för 

många läsare kan ryktena ha fungerat som ytterligare incitament till att läsa romanen. 

Arcybaševs samtida hade en tendens att sätta likhetstecken mellan Sanin och författaren och 

flera av kritikerna såg Sanin som en i första hand ideologisk roman, även om de fördömde 

budskapet. Gemensamt för flera av dem är att de tycks ha sett Sanin som ett hot, vare sig det 
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var mot kristna värderingar eller mot revolutionära ideal. Att romanen så starkt fördömdes av 

så många i samtiden kan antagligen till stor del förklaras med att författaren angrep alla de 

samhällslager till vilka han riktade sig, och framför allt kanske den revolutionära vänstern och 

de intellektuella, som i regel var de som skrev i de litterära tidskrifterna. Sanins filosofi 

förnekade alla förtjänster hos vänsterns ideologi och ogiltigförklarade den ädla kampen för ett 

bättre samhälle. Att Sanin dessutom var en före detta revolutionär lär ha förargat ytterligare 

med tanke på besvikelsen efter 1905. Att Arcybašev populariserade en ny definition av ”fri 

kärlek”, fjärran från Černyševskijs variant, kan också ha stuckit i ögonen. Boele (2009:193) 

menar att Sanin var en starkt bidragande orsak till att Silveråldern hade så dåligt rykte under 

kommunisttiden. Det fanns flera andra litterära verk och kulturyttringar och andra faktorer 

från tiden efter sekelskiftet och före revolutionen som tillsammans med Arcybaševs roman 

tillät Gor’kij att göra det uttalande som citerades i introduktionen, men man kan nog ganska 

säkert säga att Sanin blev en symbol för denna i kommunisternas mening dekadenta och 

omoraliska tid. 

Trots den indignation Sanin väckte i samtiden är romanen idag i det närmaste helt bortglömd. 

Jauss menar att en litterär händelse skiljer sig från en politisk i det avseendet att den inte har 

några oundvikliga följder som av sig själva lever vidare och påverkar kommande generationer 

utan att en litterär händelse kan fortsätta att utverka inflytande endast om de efterföljande 

besvarar eller låter sig påverkas av den, om det finns läsare som återigen är redo att tillägna 

sig äldre verk eller om det finns författare som vill imitera, söka överträffa eller motbevisa det 

(Jauss 1982:22). Detta lyckades inte Sanin med, vilket till en del kan förklaras med att boken 

censurerades och inte återutgavs mer i Ryssland efter 1907 och i och med att den efter 

kommunisternas maktövertagande skrevs ut ur litteraturhistorien. Sanin återutgavs 1994 men 

försäljningssuccén uteblev och den kom inte i närheten av att skapa en sådan debatt som när 

den gavs ut första gången. Jauss anser att ett litterärt verk endast kan bli aktuellt på nytt om ett 

nytt mottagande möjliggör dess återinträdande i samtiden, vare sig det rör sig om att ett 

förändrat estetiskt synsätt föregår ett medvetet val att återigen ta till sig verket eller att nytt 

ljus faller över ett bortglömt verk, vilket gör att man kan finna saker i det som man tidigare 

inte sökt efter (Jauss 1982:35).  

Något nytt ljus tycks dock inte ha fallit över Sanin vid återutgivandet. Romanen var 

kontroversiell i sin samtid eftersom Arcybašev gav uttryck för en okonventionell syn på 

aktuella ämnen och riktade stark kritik mot olika grupperingar i samhället, och för att han med 

sin filosofi gick emot den vid tiden förhärskande synen på moral, och därmed upprörde såväl 
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de konservativa som de revolutionära och intellektuella. Vid tiden för romanens återutgivande 

kan man tänka sig att andra frågor var aktuella i det ryska samhället och det fanns ingen som 

upprördes av den kritik som framfördes i romanen, inte heller kunde den anses vara särskilt 

chockerande erotisk. De anstötliga eller förargelseväckande komponenterna, som var en stor 

del av romanens dragningskraft i början på förra seklet, hade alltså inte längre någon verkan 

denna gång och skulle delvis kunna förklara varför den inte blev någon kioskvältare. 

Jauss teori går som vi varit inne på ut på att ett litterärt innovativt verk kan producera ett 

estetiskt avstånd eftersom det går utanför läsarnas förväntningshorisont då de utsätts för nya 

grepp som de inte tidigare har erfarenhet av och därför inte kan tillgängliggöra sig verket. Vid 

en senare tidpunkt kan dock en ny läsarskara, ofta en mindre grupp konnässörer, upptäcka ett 

originellt verks förtjänster vilket leder till att det omvärderas och får uppleva välförtjänta 

framgångar i efterhand. Även det motsatta kan ske. Ett litterärt konventionellt verk som 

chockerar samtiden genom att ta upp ett kontroversiellt ämne, men som presenterar det i en 

för läsarna välbekant form, kan röna stora framgångar då den först kommer ut men glöms 

sedan bort eftersom det inte bidragit med någonting nytt till litteraturhistorien. Jauss 

exemplifierar sin tes med Feydeaus Fanny, som orsakade en skandal och blev en succé i 

samtiden men som glömdes bort på grund av dess moderiktiga grepp och litterära klichéer, 

och Flauberts Madame Bovary, som fick ett erkännande i efterhand och blev en långlivad 

klassiker emedan Flaubert använde sig av nyskapande grepp främmande för den omedelbara 

samtiden men som kom att uppskattas av en senare generation (Jauss 1982:27-28). 

På liknande sätt skulle man ytterligare kunna förklara Sanins initiala framgång och också att 

romanen senare föll i glömska. Som jämförelse skulle man kunna anföra Vasilij Rozanov som 

i verk som Ljudi lunnogo sveta (1911) i likhet med Arcybašev tog upp erotiska motiv men 

vars verk snarare gick ut på att undersöka det sexuella och utforska det i en filosofisk och 

religiös kontext än att exploatera det, under det att han slog an en egenartad ton och 

begagnade en självständig och nydanande stil. Hans verk möttes emellertid inte av samma 

succé som Sanin, vilket skulle kunna förklaras med att det estetiska avståndet var för stort. 

Även Rozanov skrevs ut ur den ryska litteraturhistorien under sovjettiden men efter 

återutgivandet av hans verk har han på nytt blivit aktuell och fortsatt att intressera 

litteraturvetare. 

Žilenko hävdar i sina slutsatser att Sanin inte bör förbises i den ryska litteraturhistorien och att 

bilden av den litterära processen i början av förra seklet blir ofullständig utan romanen. 
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Huruvida Sanin bör ingå i den ryska litteraturens kanon är tveksamt men hon har rätt i att 

romanen och framför allt dess receptionshistoria är intressant som ett tidsdokument över 

perioden under åren efter sekelskiftet. 

Slutsatser 
Sanin kunde bli en sådan succé hos läsarna eftersom romanen befann sig väl inom ramarna för 

deras förväntningshorisont. Arcybašev återanvände form och teman från för läsarna redan 

bekanta verk. Genren, den realistiska idéromanen med motivet ”vår tids hjälte”, var väl 

förankrad i den ryska litteraturen. Det estetiska avståndet var alltså inte stort och romanen 

kunde sett till sin form klassas som mer lättsam underhållning, även om innehållet var 

kontroversiellt. 

Sanin lockade läsare genom att ta upp intressanta frågor som var aktuella i det ryska samhället 

vid tiden. Arcybašev behandlade i romanen den misslyckade revolutionen och intelligentsians 

besvikelse, frågeställningar om livet och döden med för den samtida läsaren tydliga referenser 

till Nietzsches filosofi och så inte minst den pikanta könsfrågan. Romanen kan inte klassas 

som explicit erotisk utan snarare är det troligt att Arcybašev använde sig av det erotiska för att 

ytterligare väcka intresse för boken. Ändå bespottades den som ”pornografisk” av upprörda 

kritiker, som dock tycks ha varit allra mest indignerade över det hån författaren uttryckte mot 

den revolutionära rörelsen. 

Idag är Sanin emellertid bortglömd och i enlighet med Jauss receptionsteori kan detta 

förklaras dels med att den under kommunisttiden blev utskriven ur den ryska 

litteraturhistorien och att samhället vid återutgivningen var ett helt annat än när den först gavs 

ut och att romanen helt enkelt inte längre var varken aktuell eller särskilt provocerande, något 

som varit en stor del av dess dragningskraft i början på förra seklet, och dels med att romanen 

på grund av sin konventionella form inte var särskilt intressant för läsare med ett nytt estetiskt 

synsätt. Något nytt mottagande som möjliggjorde romanens återinträdande i samtiden var 

alltså inte möjligt. 

Som jämförelse kan Rozanovs Ljudi lunnogo sveta anföras, en roman som likt Sanin tog upp 

frågor av känslig karaktär men som var för svår för samtiden att ta till sig och därför inte rönte 

sådana framgångar som Arcybaševs roman men som idag är intressant för litteraturkritiker på 

grund av sin egenartade stil och relevans för litteraturhistorien. Sanin kan likväl ses som ett 

intressant tidsdokument över fin de siècle-perioden i Ryssland. 
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