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Utgångspunkter 
 
 

   -  ,    

 ,      ,  

 ,    ... ,    

   ?         ? , 

,   .     ... 1 

Isaak Levitan i ett brev till echov 

 

He believed that it was for the man of letters to record these epiphanies with 

extreme care, seeing that they themselves are the most delicate and evanescent of 

moments.2 

James Joyce 

 

Because he painted the trees I see about me every day […] I have seen them ever 

since differently, as though there were in them a spirit and a mystery which I am 

ever in the point of seizing and which for ever escapes me. The colours were the 

colours familiar to me, and yet they were different. They had a significance which 

was all their own. 3 

Sommerset Maugham 

 

[Radioreportern:] Well, isn’t there more difficult to control? Isn’t there more of a 

possibility of getting to much paint or splattering or any number of things? 

[Jackson Pollock:] No, I don’t think so… With experience it seems possible to con-

trol the flow of the paint to a great extent, and I don’t use… I don’t use the acci-

dent, cause I deny the accident.4 

 
 [ ]  –     […],     

 –   .
5
  

      Anna Achmatova 
 

 –     , –  …6 

      L. Doby in 

                                                
1 Ivan Evdokimov, ”Levitan” (Moskva 1959), Lib.Ru: Biblioteka Maksima Mo kova, 
http://www.lib.ru/MEMUARY/ZHZL/lewitan.txt, 2008-01-08. 
2 Citerat ur: Morris Beja, Epiphany in the Modern Novel, London, 1971, s. 12.   
3 Om Charles Strickland, ett konstnärsporträtt inspirerat av Paul Gauguin. Somerset 
Maugham, The Moon and Sixpence, London 1944, s. 209. 
4 Ed Harris, Pollock, 2002 (film). 
5 Anna Achmatova, ”<Mandel tam>“, So inenija v dvuch tomach, tom 2, Moskva 1986, s. 205. 
6 L. Doby in, ”Vstre i s Liz”, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt-Peterburg 1999, s. 59 
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1. Materialet 

Med novellen ”Vstre i s Liz” i tidskriften Russkij sovremennik, nummer 4 1924, visar 

sig en ”L. Doby in” för första gången på den litterära scenen i 20-talets Leningrad.  

Det vill säga inte bokstavligen. Leonid Ivanovi  Doby in7 är vid tidpunkten 

fortfarande bosatt i provinsstaden Brjansk nära gränserna till dåvarande Vitryska 

respektive Ukrainska sovjetrepubliken (cirka 80 mil från Leningrad och 35 från 

Moskva) där han försörjer sig inom olika administrativa yrken, framför allt som sta-

tistiker. Han kommer att se sig tvungen att göra så i ytterligare tio år innan han, 1934, 

får ett rum tilldelat sig i en kommunallägenhet vid Mojka och äntligen kan flytta till-

baka till den stad som funnits i hans tankar, men som han endast vid två tillfällen 

haft möjlighet att återbesöka under dessa tio år sedan debuten och de sjutton som 

hinner förflyta sedan hans studietid i staden. Två år får han verka som författare på 

heltid i Leningrad. 

Om man så vill var det således just ”bokstavligen”, i form av sina verk, som 

han 1924-1934 var närvarande i den unga sovjetstatens och den forna huvudstadens 

stormiga kulturliv.  

Den första publicerade novellen, ”Vstre i s Liz”, som mäter cirka fem boksi-

dor, skickade han tillsammans med ytterligare en, ”Kozlova”, av ungefär samma 

längd, till författaren Kornej Ivanovi  ukovskij med ett följebrev daterat den 25 sep-

tember 1924; svarsadress var arbetsplatsen i Brjansk, Gubprofsovet (Gubernskij sovet 

professional'nych sojuzov). Doby in skriver: ”       

  ,  –  .”8  ukovskij lyckas alltså få till stånd publice-

ringen av ”Vstre i c Liz” medan ”Kozlova”, avsedd för ett senare nummer, aldrig 

hinner bli medtagen i tidskiften eftersom Russkij Sovremennik förbjuds och stängs ge-

nast efter detta fjärde nummer 1924. Publiceringen blir på så sätt inte bara det första 

landmärket i författarskapet, det markerar också inledningen på ett rastlöst brevskri-

vande till ukovskij och senare framförallt Michail Leonidovi  Slonimskij9 för att ge-

nom deras förmedling finna nya publiceringsställen för texterna.  

Det kan vara värt att notera att ukovskij inte var den förste att motta texter 

från Doby in (men troligtvis den andre). En annan av stadens mer namnkunniga för-

                                                
7 Som författare vill han endast bli kallad L. Doby in: ”  « . »,   « », 

       .” – L. Doby in, Polnoe 
sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 315 
8 Ibid., s. 249 
9 Prosaförfattare och skriftställare som fastän han var tre år yngre än Doby in (dvs 27 år 1924) 
redan var väl etablerad i kulturlivet. Är bland annat känd som en av inititivtagarna till 
bildandet av Serapionsbröderna (det första sammanträdet lär ha skett i dennes rum i Dom 
Iskusstv den 1 februari 1921). – Boris Frezinskij, Sud'by Serapionov, Sankt-Peterburg 2003. (Se 
vidare om detta i kapitel 3. Staden N) 



 5 

fattare, Michail Alekseevi  Kuzmin, hade i maj samma år fått tillskickat sig en sam-

ling om fem noveller under titeln Ve era i staruchi tillsammans med ett kort följebrev:  

        
     ,      

,      .10 

 Men tydligen fann Kuzmin det onödigt att ge sitt omdöme – inget svar finns 

dokumenterat eller omtalat. Denne behöll dock åtminstone samlingen, som idag 

finns bevarad i hans arkiv i RGALI11. Den omfattar totalt cirka 28 boksidor och är 

uppdelad i avdelningarna ”Ve era” – med novellerna ”Timofeev” och ”Kukueva” – 

och ”Staruchi” – med ”Ninon”, ”Evdokija” och ”Pis'mo”. Endast den sistnämnda, 

som omdöpt till ”Kozlova” även skickades till ukovskij, blev publicerad under Do-

by ins livstid.  

De litterära tidskrifterna levde under 20- och 30-talet osäkra och kortvariga 

liv allt efter de häftiga svängningarna i kulturpolitiken. Det var inte bara hela tid-

skrifter som drogs in (inte sällan för att återuppstå under nya namn) av partifolk som 

var ivriga att låta kulturen delta i byggandet av den nya sovjetstaten, utan i enlighet 

med en allmän rådande anda av vad som gick an och inte i den nya litteraturen, tog 

redaktörerna själva, delvis för att förekomma censuren, sig fulla friheter att stryka 

eller helt skriva om vissa textställen, ibland helt utan författarnas godkännande.  

Doby in vänder sig till ukovskij och Slonimskij inte bara för att få råd om 

vilka tidskrifter som kan vara tänkbara för publiceringar, utan ber också om hjälp 

med enstaka ordval och detaljer huruvida de är gångbara ur politisk synvinkel om 

han vill få texterna antagna.12  

ukovskij och Slonimskij gör vad de kan utifrån respektives ställning och in-

flytande i kulturlivet. De hjälper Doby in rent praktiskt med att ta kontakt med re-

daktörerna och överlämna manuskripten, och de ligger på desamma för att det futti-

ga författararvodet ska bli utbetalat. Det är tack vare dessa som, efter ”Vstre i s Liz” i 

Russkij sovremennik, även följande tämligen prestigefulla publiceringar kommer till 

stånd: 

”Kozlova” och ”Savkina” i Leningrad, nummer 9 respektive 23, 1925; 

”Sidelka” i Novaja Rossija, nummer 2, 1926; 

”Lidija”, ”Erygin” och ”Sorokina” under rubriken ”Tri rasskaza” i Kov , 

nummer 4, 1926; 

                                                
10 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 325 
11 Ibid., s. 532;  –      . 
12 Intressant att notera är härvid en viss ambivalens hos Doby in: Å ena sidan är han beredd 
till åtskilliga förändringar (som han säger ”   ”) för att få en novell 
utgiven (så med t ex ”Erygin”). Å andra sidan kan han kommentera de noveller han fått till, 
som han säger det, ”  ” (och därmed tryckbara), som tomma och ointressanta i 
jämförelse – ”Savkina”, säger han, ”  -  ”. – Ibid., s. 270-273.  
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”Lekpom”, ”Chiromantija” och ”Po alujsta” under rubriken ”Rasskazy” i Le-

ningrad, nummer 3, 1930; 

”Portret” i Strojka, 1930;   

”Na alo romana” (de tretton första kapitlen av Gorod n) i Krasnaja nov', 

nummer 5, 1934. 

Förutom en inte alltid så fördelaktig politisk inramning, som läsanvisningen 

till ”Rasskazy” i Leningrad visar prov på: ”       

   ,      

”13, präglas också det redaktionella arbetet på tidskrifterna av rent 

slarv. Kanske är det en följd av den allmänna hetsen och överspändheten i litteratur-

klimatet. Liksom med allt annat i det nya sovjetsamhället var tiden knapp. ”Framåt!” 

var slagordet och det gällde även för litteraturen. Det krävdes skyndsam förändring 

och utveckling. Den inbördes kampen mellan tidskrifterna och mellan bokförlagen 

handlade om att skaffa sig en tillräckligt stark position i kulturlivet för att den före-

trädda litteraturriktningens, och därmed ens egen, existens kunde säkras, åtminstone 

tillsvidare. Doby ins ton i brevet är på samma gång klagande som godmodigt iro-

nisk och detaljerna är uppenbart av yttersta vikt för honom, här ur ett brev till Slo-

nimskij:   

       «  »    
.   ,    . 

  : « »  ,    
        :  « » 

 « », , - ,   –  ; 
« »      20-30 :  « » 
– « »,  «   » – «  »    – 
  .14 

Han uttrycker vidare i brevet sin önskan att istället få ge ut novellerna i bokform – 

”      ” – vilket faktiskt Slonimskij lyckas ordna 

med redan nästföljande år.     

Vstre i s Liz blir namnet på den första samlingen som utkommer år 1927 på 

bokförlaget Mysl’ i 6 200 exemplar. Boken består av nio korta noveller: ”Kozlova”, 

”Vstre i s Liz”, ”Erygin”, ”Savkina”, ”Lidija”, ”Sorokina”, ”Sidelka”, ”Le ka” och 

”Konopat ikova”.15 Fyra år senare, 1931, är det återigen genom Slonimskijs förtjänst 

som samma noveller tillsammans med sju stycken nya blir utgivna som en andra no-

vellsamling – Portret. Förlaget är nu Izdatelstvo Pisatelej v Leningrade och upplagan 

                                                
13 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 470 
14 Ibid., s. 287 
15 Totalt 94 sidor, men cirka 36 i Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, på vil-
ken övriga angivelser baseras. 
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är om 2 000 exemplar.16 Av novellerna från Vstre i s Liz är ”Sorokina” omdöpt till 

”Dorian Grej” och ”Le ka” till ”Matros”, några små, för att inte säga obetydliga, kor-

rigeringar har gjorts i texterna.  

Brevväxlingen med ukovskij upphör nästan helt efter 1926 och breven till 

Slonimskij vittnar inte bara om ett allt bistrare litteraturklimat (framförallt från 1928 

och framåt), utan också om allt större materiella umbäranden i provinsen. Även om 

Vstre i s Liz för med sig att Doby in inte längre är ”dömd till att ha endast två läsare” 

( ukovskij och Slonimskij), som han tidigare klagat,17 och tydligare etablerar honom 

bland författarna i Leningrad innebär dock utgivningen ingen egentlig förändring för 

hans tillvaro i Brjansk: ”     ,   –  

,     .”18 1930, under förarbetet med Portret, lyser de-

sperationen igenom. Viktigt är nu inte längre uppmärksamhet och pengar, utan bara 

att överhuvudtaget bli utgiven. Doby in befarar att boken kan bli hans sista och är 

därför extra mån om att allting blir rätt; han tvekar över namnvalet och kommer med 

tydliga instruktioner om omslaget.19 I sista stund skickar han en ny novell, ”Ma-

ter’jal”, i hopp om att även den kan infogas i samlingen, eftersom ”[ ]    

,    ”. Novellen kommer inte med i samlingen och blir som 

han befarat inte heller utgiven någon annanstans under hans livstid.20  

Efter Portret följer ett två och ett halvt års uppehåll i korrespondansen. Det 

verkar som att Slonimskij helt enkelt slutar att svara, men Doby in har också talat 

om en ökning av arbetsbördan på det vanliga arbetet, vilket ger allt mindre tid över 

för skrivande överhuvudtaget. När han återupptar brevkontakten i december 1932 

har han bara en ny novell att skicka, ” aj”, vilken han påbörjat redan innan uppehål-

let. Däremot har han under tiden gått igenom och skrivit om sina tidigare noveller 

och hör sig nu för om möjligheterna att få ge ut ännu en samling, liksom tidigare be-

stående av samma noveller kompleterade med endast några få nya, och helst på ett 

moskvaförlag denna gång.21 Slonimskij tycks inte se någon sådan möjlighet, men får i 

vilket fall sig tillsänt manuskriptet till boken som Doby in kallar Mater’jal (1933): 

”  ,    ,  ,  ,   ,  

 .”22 Ordningen på novellerna i samlingen följer den i Portret fram till och med 

novell nummer tretton, ”Chiromantija”, därefter följer, med de två nya novellerna 

infogade i ordningen, ” aj”, ”Po alujsta”, ”Mater'jal”, ”Sad” och ”Portret”. ”Dorian 

                                                
16 110 sidor, 57 sidor i Polnoe sobranie so inenij i pisem. 
17 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 294. 
18 Ibid., s. 297. 
19 Ibid., 310-315. 
20 Första publiceringen sker 1988 i Leningradskaja pravda (21/8) – Ibid., 475. 
21 Ibid., 317. 
22 Ibid., 318. 
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Grej” heter här enbart ”Dorian”, i ”Sidelka” har några tydliga omarbetningar gjorts, 

annars gäller förändringarna främst ordval och styckeindelning. Det framgår tydligt 

av breven efter uppehållet att förutsättningarna för att vara författare i provinsen 

drastiskt har försämrats, Doby in låter uppgiven och säger sig vara författare bara 

till en halv procent.23 

Det finns emellertid även en annan omständighet som förklarar den sinade 

novellproduktionen. Ända sedan Doby in först tog kontakt med ukovskij och Slo-

nimskij har han talat om planer på något större, på en roman. I början av 1927 sade 

han sig ha ”tänkt ut” en, men att det inte fanns tid för att skriva den. Efter att ha flyt-

tat till en ny lägenhet i slutet av året, säger han sig åtminstone ha plats för det 

(”    ”).24 1928 har han påbörjat skrivandet. Fyra år senare 

talar han fortfarande bara om en första del, men att han förhoppningsvis kommer bli 

klar med den till sommaren. Han förklarar varför arbetet går långsamt: 

     
)     ,  
)      – ,    

  ,    
   .25 

I slutet av maj kan han skicka de tio kapitel som utgör den första delen (totalt 

inte mer än cirka 20 sidor). Fast det endast rör sig om inledningen på en roman för-

söker Slonimskij få den publicerad åt honom och lyckas också med det ett år senare 

då ytterligare tre kapitel tillfogats. Den publiceras som ”Na alo romana” i den an-

sedda tidskriften Krasnaja nov’. Romanen blir slutligen färdigställd och utgiven i sin 

helhet år 1935 av moskvaförlaget Sovremennyj Pisatel'. Titeln är Gorod n och uppla-

gan om 7 200 exemplar. Boken består nu av 34 kapitel (totalt cirka 74 sidor). Gorod n 

blir den sista publiceringen under Doby ins livstid. 

Förutom nämnda ”Mater'jal” och ” aj” samt fyra av novellerna i samlingen 

som han skickade till Kuzmin, finns ytterligare två verk bevarade – författade efter 

Gorod n under hans korta tid i Leningrad – som även de kom att publiceras först 

långt efter författarens död.26 Det rör sig om en längre novell, ”Dikie”, samt ” urkina 

rodnja”, vad man med ryska termer skulle kalla en ”povest’” (47 sidor).  

Om man bortser från att vissa av novellerna finns i olika versioner – det 

handlar oftast om omdöpningar och språkliga rättningar och endast i några få fall 

                                                
23 ”     ó .” – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt 
Petersburg 1999, s. 318  
24 Ibid., 294 
25 Ibid., s. 319 
26 Återutgivning och forskningen på Doby in behandlas i 3.2 ”V dalekie kraja”. 
Primärtexterna som jag stöder mig på här och senare kommer från den enda utgåvan av 
Doby ins samlade verk, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999.  
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om egentliga bearbetningar27 – så består Doby ins litterära kvarlåtenskap i sin helhet 

alltså endast av 23 noveller, en roman och en povest'.28  

2. Porträttet 

Novellsamlingen Portret från 1931 innehåller sexton av Doby ins totalt tjugotre no-

veller. Samlingen är, som nämnt, närmast att betrakta som en utbyggnad eller vida-

rediktning på debutsamlingen Vstre i s Liz; samtliga av den tidigare samlingens nio 

noveller återfinns i det närmaste oförändrade i den nya – inplacerade som nummer 

två ”Kozlova” till och med nummer nio ”Sidelka” samt nummer tolv ”Matros”. Sam-

lingen skall här behandlas i sin helhet. 

2.1 ”Pro anie” 

        .      .  ,  
   ,         

   .       
     .   ,  

 . – , –       
. ,     .  .29  

Första stycket i första novellen i samlingen, ”Pro anie”: Vintern lider mot sitt slut, 

det är ljust redan vid sextiden på morgnarna… De två första meningarna placerar oss 

i miljön. Vi befinner oss som det skall framgå (”  ”, ”[ ]  ”, 

”   ” etc.) i ett Sankt Petersburg i övergången från vinter till vår. I en 

svensk översättning skulle det kunna bli: ”Vintern led mot sitt slut. Det var ljust re-

dan vid klockan sex (på morgnarna)”  

I nästa stycke introduceras berättelsens huvudperson, Kunst. Han vaknar och 

öppnar ögonen. Allt i linje med en klassisk inledning på en novell. Så förväntar man 

sig att handlingen skall börja. Men snarare än en handling, i klassisk bemärkelse, 

som hade kunnat sättas i rörelse här genom att Kunst fick uppfatta något nytt i 

rummet eller vaknande med en ny tanke, så går miljöbeskrivningen bara flytande 

över till att ge de första linjerna i en karaktärsteckning. Vi uppfattar världen genom 

huvudpersonens medvetande. Vi väntar med honom på handlingen. Sprickorna i 

taket är inget han upptäcker som något nytt, som något slags tecken. Han ligger och 

ser på dem kort och gott. Han fantiserar fram en kjol och ben av dem, men det är 

ingen nyhet, det tycks vara en del av den vanliga morgonrutinen. Aspektskillnaden 

                                                
27 Se 2.1 ”Pro anie”; ”Evdokija” finns omarbetad som ”Staruchi v meste ke”. 
28 I Doby ins brev nämns förutom dessa verk åtminstone två noveller, och möjligen ett dra-
ma, som inte gått att återfinna bland hans kvarlämnade manuskript. Se brev 24, 25, 26, 64 och 
79 i L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999.  
29 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 47. 
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” ” istället för ” ”, skulle till svenska kunna överföras till en skillnad i 

species – ”såg sprickan” är vad som är aktuellt och inte ”såg en spricka”.  

Aspektvalet för ljudet från vårdbiträdets tofflor på andra sidan väggen faller 

sig även det naturligt i en beskrivning av en grundsituation. Imperfektivet, att det är 

Kunst som utifrån ljudet skapar sig bilden och bestämningen ” ” framför toff-

lorna gör att vi håller oss i Kunsts medvetande, det är centrum för deixis. Istället för 

”ett vårdbiträde med hällösa tofflor”, som vi hade fått med ett utomstående berät-

tarperspektiv, blir en svensk översättning återigen snarast ”vårdbiträdet med sina 

hällösa tofflor”. Kunst har blivit etablerad som berättelsens fokalisator.  

Även om novellen är berättad i tredjeperson och det i vissa scener inte ens 

klargörs att Kunst är närvarande, så är ändå känslan genomgående att vi uppfattar 

berättelsens värld genom dennes medvetande. Möjligtvis borde man förtydliga: ge-

nom Kunsts ögon, ja, som en registrator, men hans tankar kring intrycken verkar 

stundtals uppblandade med ett äldre jags, eller den implicite författarens, tankar. 

Greppet gör att känslan hamnar nära den i en berättelse i förstaperson, Kunst alltså 

som ett slags yngre jag till det jag som nu skriver, och dessutom snarare som en ob-

servatör av en svunnen värld än en aktör i en handling som kunnat utspelas någon-

stans i skrivandets samtid.  

Det memoarliknande draget i formen gör förstås att självbiografiska uttolk-

ningar av berättelsen kan hamna nära till hands och Kunst har också ofta blivit läst 

just som Doby ins alterego och novellen som helt enkelt en gestaltning av hans ung-

domsår och studietid i staden.30 Detaljerna i texten har man i stil med det försökt 

knyta till den tid som Doby in befann sig i staden.  

Men låt oss avsluta det första stycket. Scenen är lagd och huvudperson har 

getts en första karaktärsteckning. Så: En knackning på dörren. In kommer värdinnan 

och... Nej, istället för en övergång från beskrivning till handling som det inledande 

tillståndet byggt upp en längtan efter, istället för något slags nyhet, som också skulle 

ha markerats med en övergång också i aspekten, från imperfektiv till perfektiv, så 

kommer värdinnan in… med te. Värdinnan ”  ”, ” ”, 

” ”, ” ” och ” ”. Kunst ” ”. Alltjämt 

imperfektiv, alltjämt utvecklingen av en situtation. Så fortsätter sedan berättelsen 

ända fram till det åttonde stycket, det sjätte från slutet. Inte ens spårvagnens signal 

eller konduktörens uppmaning i stycke tre uttrycks perfektivt. I en översättning till 

ett tempusspråk blir det svårt att hålla sig till enkla verb. Det som påkallas är ett 

slags nedstigande i minnet där enskilda händelser eller dagar inte är det väsentliga, 

                                                
30

 Se kommentarerna till novellen i L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt 
Petersburg 1999, s. 459, (kommentarer V. S. Bachtin), och Leonid Dobychin, Encounters with 
Lise and Other Stories, Evanston 2005, s. 111-114, (kommentarer Richard C. Borden).    
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utan vanan, hur det brukade vara, uttrycket av en tidskänsla. På svenska skulle man 

kunna återge detta antingen endast i species, med bestämd istället för obestämd form 

efter ett enkelt verb i preteritum, eller kanske med kombinationer av ”brukade” eller 

”skulle” plus infinitiv. Doby ins texter finns inte översatta till svenska men i en eng-

elsk översättning lyder till exempel slutet av första stycket: ”Knocking at the door, 

the landlady would bring the kettle. ’Disgraceful,’ she’d say, and point toward the 

wall with her head. Falling silent, she’d eavesdrop and then laugh. Kunst would 

redden.”31 Känslan är kanske återgiven, men språkligt blir det onekligen knöligare 

än orginalet. 

 

Men hur är det då egentligen med textens förhållande till Doby ins egen biografi? 

Förutom det som, om man så vill, indirekt framkommer i de texter hos Doby in som 

vetter mot det självbiografiska, som ”Pro anie” här och kanske främst romanen Go-

rod n, så vet man mycket lite om Doby ins uppväxt och ungdomstid. I de brev som 

finns bevarade berättar han sällan om annat än vad som tilldrar sig just bara för 

stunden. I Kratkaja literaturnaja nciklopedija från 1964, som nog kan sägas vara den 

levnadsteckning som smittat ett flertal efterkommande, står inte ens födelseort och 

födelseår rätt angivna. Genom den Doby inforskning som uppstått sedan hans verk 

började återutgivas i slutet av 80-talet, har man i alla fall kunnat fastställa att han 

föddes i den lilla staden Ludze (då Ljucin) i nuvarande Lettland (då guvernementet 

Vitebsk) år 1894.32 Familjen flyttade snart till Daugavpils (då Dvinsk, tidigare Dina-

burg). Fadern som dog tidigt (1902?) var läkare, modern barnmorska. Leonid var 

äldst av fem syskon. Efter att ha avslutat ”realnoe u ili e” i staden flyttade han 1911 

till Petersburg för att under tre år studera på Ekonomiska fakulteten (”otdelenie”) 

vid Petersburgs polytekniska institut. Innan han 1918 återförenades med familj och 

släktingar, dåmera bosatta i Brjansk, arbetar han efter studiernas avslutande först 

under en kort tid i Petrograd (som Petersburg precis döpts om till) och 1915-1916 i 

Donskojs oblast' och vid Syr'-Dar'i-bassängen i nuvarande Kazakstan.33 Efter 1918 

lever och arbetar han i Brjansk. Enligt ett registerkort på Mekaniska fabriken nr. 13 

ifrån början av trettiotalet är hans yrke ” – ”, men han kom senare, 

enligt breven, även att inneha mer ingenjörsliknande arbeten. Han gör under åren 

två kortare sejourer som lärare respektive journalist, i form av det senare besöker han 

                                                
31 Leonid Dobychin, Encounters with Lise and Other Stories (transl. Richard C. Borden with 
Natalia Belova), Evanston 2005, s. 3. 
32 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 5. – Samma år och i 
samma guvernementet föds för övrigt Jurij Tynjanov, välkänd författare och litteraturvetare. 
– Doby inforskningen behandlas i kapitel 3. 
33 Ibid., s. 443, 448. 
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en kolchos, och beskriver i ett brev besöket i hänförda ordalag.34 (Huruvida någon 

artikel sedan verkligen publicerades eller överhuvudtaget blev färdigställd är dock 

oklart.)  

 Vad Doby in gjorde revolutionsåret 1917, då novellen ”Pro anie” alltså an-

tas utspela sig, finner jag däremot ingenstans dokumenterat. 1918 dyker hans namn 

som sagt upp i Brjansks arbetsförmedlings papper och fram till 1916 befinner han sig 

enligt källorna i Centralasien. Var han däremellan åter bosatt i Petrograd under en 

tid, och är det i så fall egna specifika erfarenheter från denna tid som gestaltas i no-

vellen ”Pro anie”?  

Så verkar Richard C. Borden, som tillsammans med Natalia Belova står bak-

om den engelska översättningen av novellen, ha tänkt sig det. I sina kommentarer, 

som baserar sig på de i Polnoe sobranie so inenij i pisem, tar han upp de tidningsnamn 

som figurerar i novellen och tar dem som tidsangivelser. Vek, det liberala kadettpar-

tiets organ, utgavs under det namnet (tidigare Re , 1906-1917) endast två gånger i 

slutet av november 1917. Något liknande gäller för mensjevikernas Lu  (tidigare 

Iskra). Utifrån detta sluter sig Borden till att handlingen i novellen utspelar sig strax 

efter oktoberrevolutionen, men tillägger att detta faktiskt står i konflikt med novel-

lens egna årstidsangivelser, där vinter övergår i vår. Han gräver dock inte djupare i 

problemet och kommenterar heller inte att det i novellen verkar som att Kunst är 

student, medan Doby in själv vid tiden för revolutionen sedan länge avslutat sina 

studier.35 

 

I andra stycket i novellen lämnar Kunst iklädd sin studentrock huset där han bor in-

hyst hos sin värdinna. Alltjämt sker berättandet i imperfektiv aspekt, som om det 

sker ”en av alla gånger”.  

Styckena är i novellen särskiljda med blankrad (efter vilket ryskan ju behåller 

indraget). Detta är en återkommande struktur hos Doby in. I ”Pro anie” använder 

han sig genomgående av blankrader, men vanligtvis är sådana textbitar i sin tur 

uppdelade i stycken markerade med ett enkelt indrag. Ibland kan man tycka sig ana 

ett mönster i tekniken. Tydligast så kanske i romanen Gorod n, där blankraden 

genomgående markerar ett scenbyte. I andra texter är han dock mindre konsekvent i 

användningen. I den reviderade versionen av ”Pro anie” i Mater'jal är exempelvis 

blankraderna helt borttagna (om nu sättningen följer hans ursprungliga), i urkina 

                                                
34 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 307-308. 
35 En tolkning som kunde möjliggöra Bordens läsning, skulle vara att Kunst som Doby in 
redan avslutat studierna och nu har återkommit till staden och åter umgås i akademiska 
kretsar, alltså utan att ha någon egentlig plats där. Så tycks dock varken Borden eller någon 
annan tolkat novellen, och i en tidig version av novellen, ”Tetka”, utspelar sig tydligt en del 
av handlingen på Polytekniska institutet.    
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rodnja har han utpräglat korta stycken (ofta bara en mening långa), men även här an-

vänder han sig överhuvudtaget inte av blankrader.  

 Kunst går ut med en bit bröd inslaget i tidningen Vek i fickan. Snön är mörk, 

träden har knoppar, gummor kommer tillbaka med bröd efter köandet, galna solda-

ter kommer ut från lasaretten. ”   ”, klagar Kúbaricha 

som han (som så ofta tycks det) stöter på ute på gatan.  

På så sätt fortsätter vi ut i staden med Kunst liksom förut mer som en passiv 

observatör av den omgivande miljön, än som en karaktär i en handling utspelad i 

denna. Handlingen framträder snarast indirekt, och succesivt genom Kunsts regi-

strerande av tecken på förändring, i miljön, i årstiden, i samtiden, allesammans vitt-

nande om den förändring som är på väg i Kunsts inre; den förändring som också ut-

gör novellens egentliga handling. 

 

Han tar spårvagnen, isen grånar på floderna, det torkar upp framför husen. 

Sabotörer (mensjeviker, kadetter och konservativa – att döma av titlarna som 

figurerar längre fram) säljer sina tidningar. Han kliver av efter Troitskijbron och är i 

nästa stycke och i de två därpå följande hemma hos Ivan Il’i  och Mirra Osipovna. 

Känns det i alla fall som, för även om Kunsts närvaro i sällskapet uttryckligen nämns 

först vid nästa besök hos Ivan Il'i  i stycke åtta, bibehålls han som fokalisator genom 

att personerna uppenbart är bekanta för det betraktande ögat; Glan öppnar ”  

 « »”, och i stil med inledningens taksprickefantasier fästs blicken vid Ma-

lan'jas vajande ”mjukdelar”.36   

 Utan denna igenkännande blick och det bibehållna imperfektivet skulle plat-

sen och personerna kännas tämligen abrupt infogade i den övriga texten. Av 

”    ” och att Ivan Il’i  skriver en avhandling kan vi 

inte sluta oss till mycket mer än att vi torde ha att göra med akademiker.     

 I sjunde stycket är Kunst tillbaka i sängen där novellen började. En ny person, 

en sjungande och ” ” Frida, introduceras. Eller introduceras? Liksom tidi-

gare personerna tillåts hon aldrig bli mer än något förbivimlande i kulissen för 

Kunsts medvetande. Den enda som framträder som på något sätt interagerande med 

Kunst i centrum för uppmärksamheten är den tidigare nämnda värdinnan (eller 

möjligtvis men endast indirekt även den faster eller moster som skrivit det brev vars 

innehåll kommer att ha inverkan på händelseutvecklingen).  

                                                
36 Mer specifikt har vi att göra med vad Gérard Genette kallar extern fokalisering: Kunst vet 
och ser mer i berättelsens värld än vi som läsare, men också mer än den implicite författaren, 
om man inte anser att det är dennes perspektiv vi ansluter oss till i de scener där inte Kunst är 
handlande (sk. ickefokalisering). Ett tredje sätt att se det skulle vara att den implicite 
författarens perspektiv i dessa scener flyter ihop med Kunsts (dvs. närmar sig intern 
fokalisering). – Jfr. Bo G Jansson, Världen i berättelsen: Narratologi och berättarkonst i mediaåldern, 
Falun 2001, s. 45 f.    
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Både bland Doby ins samtida och i dagens forskning kring hans texter 

återkommer yttranden att hans noveller inte följer några som helst vanliga 

narratologiska mönster, utan bara består av sporadiskt ihopfogade händelser.37 

Stämmer detta? Vid en första anblick eller skyndsam läsning – ja. I inledningen till 

”Pro anie” infrias som vi sett inte förväntningarna på en händelse och uppdagandet 

av en konflikt som leder oss in i en enkelt bestämbar handling. Istället får vi spora-

diska bilder ur miljön och huvudpersonens göromål en dag som inte tycks mer bety-

delsefull än någon annan. Men om vi försöker förbise denna känsla av besvikelse i 

läsakten och istället för att passivt vänta på att bli serverade och få våra förväntning-

ar tillfredställda faktiskt ger oss in i novellen just så som den nu är skriven, går in 

och mottar dess bilder, så upptäcker vi snart, om inte en aktiv hjälte som bemästrar 

stora dramatiska hinder, så i alla fall en underliggande dramatisk struktur som, om 

än förhållandevis nedtonad, egentligen inte skiljer sig mycket från den för ett klas-

siskt drama eller en modern hollywoodfilm.  

Vi kan se det som att det vi hittills haft att göra med har varit novellens expo-

sition. Miljö, karaktärer och situation är introducerade. Detta på cirka en sida av to-

talt fyra, jämförbart med den första halvtimmen i en tvåtimmars hollywoodfilm där 

samma sak brukar avklaras.  

Därefter överlämnar värdinnan ett brev. För ett drama med treaktsstruktur 

skulle detta vara den första vändpunkten, vilken ger en övergång till den vanligtvis 

längre andra akten (i en femaktare motsvarat av akt 2,3 och 4). Brevet framträder här 

rent av som en tämligen karakteristisk sådan vändpunkt, komplikation, zavjaska eller 

vilken term vi nu väljer att använda. Det som i värdinnans föreställning (”   

”), i vår som läsares och eventuellt också i Kunsts drömmar är starten 

på en kärlekshistoria blir – med en twist – istället ett blottläggande av den krassa 

verklighetens hinder för något liknande. Brevet visar sig vara från hans ”tetka”. 

Hindret som brevet blottlägger, för Kunsts vilja att stanna i staden och hålla sig i den 

akademiska och konstnärliga miljön och därmed även för kärleken, är hunger och 

                                                
37 Jfr. t ex Igor' Suchich, ”U prozra noj steny”, urnalnyj zal: Zvezda (Nr. 8 2003), 
http://magazines.russ.ru/zvezda/2003/8/suh-pr.html, 2008-01-04: ”    

 […]      […]    
.” Novellernas prosa betraktas som ett utforskande av litteraturens gränstrakter 

med följande karakterisering: ”  ,  ,     
,    ”. Suchich menar att Doby in, efter att först ha 

sträckt sig utanför det klassiska paradigmets gränser, i romanen Gorod n har förstått att hålla 
sig innanför dem.  

Förutom det inledande citatet ger en annan samtida källa, redaktionens kommentar 
till publiceringen i Strojka, en liknande karakteristik, med en tidstypisk politisk tolkning som 
tillägg: ”« »  ,      « » 

,        ,    , 
        .” – L. 

Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 472. 
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brist på pengar. Brevet erbjuder en praktisk lösning (att återvända hem till provinsen 

där de har mat), men innebär samtidigt – lösningen strider mot viljan – en själslig 

konflikt och början på en tragedi för huvudpersonen.  

Efter knappt två sidor till (akt 2 av 3 eller mittentimmen i en långfilm) ser han 

upp mot den blå vårhimlen och minns plötsligt brevet igen. Även om det på den sis-

ta sidan (akt 3 eller den sista halvtimmen) åter fläktar in ett kort hopp om att pengar 

plötsligt ska betalas ut (Ivan Il’i  talar om en ”lektion för skeptiker” – är det en lek-

tion även för oss läsare, behöver det inte sluta i tragedi trots allt?), så blir det ändå 

inte mer än en fläkt. Någonstans i oss har vi redan fått känslan att den andra vänd-

punkten (peripetin, klimax, point of no return, pazvjaska) är passerad, och en avslut-

ning där Kunst plötsligt fått pengar och stannat hade bara förlagt det beslut vi redan 

förstått är oundvikligt till efter novellens slut.  

Minnet av brevet för åter upp den dramatiska konflikten inom honom till 

ytan. Brevet kommer nu inte utifrån utan inifrån honom själv, ur minnet, där konflik-

ten legat och grott under den mellantid som förflutit tills hans ställningstagande nu 

mognat fram: ”  ”, gör vändpunkten komplett (of no return38) och leder över till 

sista sidans (3 aktens, sista halvtimmens) upplösning (resolution) till och med av-

skedstagandet och avresan.     

Vänder vi efter detta åter blicken till det första stycket framstår dess beskriv-

ningar plötsligt inte alls så odramatiska som det först tycktes. Den genomgående 

konflikten etableras redan i själva anslaget: Vintern lider mot sitt slut, det blir ljust 

allt tidigare, Kunst vaknar tidigt, känslorna har vaknat i Kunst, Kunst drömmer om 

kärlek. Vårdbiträdet och den skadade, som värdinnan kommenterar som 

” ”, och den vardagliga rutinen med att hon kommer in med te, väcker 

Kunst till verkligheten. Drömmen om kärlek, om konst, om något högre ställs mot 

verklighetens upplösande gråhet, vardaglighet, låghet, formlöshet. Det han fantiserar 

fram en flicka ur varje morgon är i själva verket mycket talande en spricka – där är 

den rämnande verklighet som hans drömmar söker dölja.  

 Om nu en dramatisk struktur på så sätt mycket väl låter sig utstakas, varifrån 

kommer i så fall talet om att Doby ins noveller saknar handling? Finner vi möjligtvis 

en del av svaret i en otydlighet i de inre drivkrafterna hos karaktärerna? Som med 

Kunsts längtan t ex – vart är den egentligen riktad? Är det verkligen just kärlek han 

längtar efter? Visserligen fantiserar han, rodnar och betraktar Malajas mjukdelar, och 

visst finns Frida, vårdbiträdet eller till och med Kubarichas gatflicka i bakgrunden 

som en laddning. Men själv agerar han aldrig som om han verkligen ville något i den 

                                                
38 Den ursprungliga användningen av ”Point of no return” inom flygfart,  som den punkt 
bortom vilken bränslet inte räcker för att återvända till startplatsen, fastställer punktens 
placering inte till mitten av den beräknade flygsträckan, utan just till efter tre fjärdedelar av 
den, eftersom planet alltid medför en bestämd andel reservbränsle. – Källa: Wikipedia.      
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vägen. Det är Baumstein som flörtar och väl snarast de andra (som han i sin tur be-

traktar) än han själv som avses med ”[ ]     ”. Längtar 

han efter ett liv i huvudstadens konstnärliga eller akademiska kretsar? Man ser ho-

nom aldrig aktivt verka för det och en sådan dröm nyanseras av hans registrering av 

uttalanden som ”    , –   ,   

 : –          ”. Inte heller 

där tycks han kunna finna det han längtar efter. Även värdinnan är med och pro-

blematiserar Kunsts längtan efter en plats i Staden genom sin egen (som Kunst delvis 

tycks instämma i) romantiska längtan tillbaka till sitt ”Kurlandskaja Gubernija”, till 

provinsen.  

För en tydlig konflikt krävs tydliga viljor, det har inte Doby ins karaktärer. 

Istället är just denna sorts mångbottnade och tviveluppblandade längtan ett åter-

kommande drag. Nästan samtliga av hans huvudpersoner bär på en längtan som 

öppnar dem för att se världen och tingen som de är och för skönheten i denna enkla 

verklighet. Samtidigt blir dessa upplevelser, just genom djupet i dem, snarare till en 

börda än något som kan ge karaktärena drivkraft och riktning i deras vanliga liv. Ka-

raktärerna (och vi som läsare genom dem) uppfattar små rörelser i omgivningen som 

samtidigt talar om en större rörelse. Hela omgivningen är på väg någonstans, medan 

de själva, liksom förlamade av anblicken, av väldigheten i denna rörelse, förblir blott 

passiva observatörer av denna förbidragande verklighet. Detta forskrider ända till 

dess att omvärlden genom sin rörelse till slut ofrånkomligen tvingar dem till hand-

ling.  

Känslan av riktningslöshet ligger även på det samlade uttryckets plan. Det är 

kanske allra främst genom förståelsen som förmedlas oss av författaren (genom hu-

vudkaraktärernas medvetande) för samtliga personers längtan inför och i tillvaron 

som känslan av börda och nedsänkthet blir så djup.39 Evig längtan snarare än 

stridande viljor, är det som intresserar Doby in. Karaktärerna längtar alla efter något 

annat och alltid något annat än det de kan få.40  

Vänder vi oss till ”Tetka”, en av förlagorna till ”Pro anie”, framträder ännu 

en persons längtan tydligare i berättelsen. Där står om Mirra Osipovna att hon är en 

österrikiska som har kommit till Ryssland för att hon ”    -  

”. Vad fann hon? Hon sitter, väntar, fryser och har djup förståelse för Ivan 

Il’itjs verklighetsflykter.  

 

                                                
39 Med Wayne C. Booth skulle man här kunna tala om att riktningslösheten ligger i avsikten, 
dvs. hos ”the implied author” (den implicite författaren), i berättelsen. – Se ”Types of Narra-
tion”, The Rhetoric of Fiction, Chicago/London 1961, s. 149-165.   
40 Eller som Muchin uttrycker det i ”Sidelka” som följer längre fram i samlingen: «   

,   .    ,  .»  
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Även andra saker är mer klargjorda i förlagan ”Tetka”: Relationen till Kubaricha för-

klaras – hon är Kunsts före detta värdinna – och den mystiska Frida knyts tydligare 

in i berättelsen då värdinnan där uttrycker en dröm om att lämna sin plats och leva 

tillsammans med Frida och Kunst i ett nytt liv någon annanstans. ”  

[ ]”, vid vilket Kunst tycks vara student, nämns som sagt uttryckligen i ”Tet-

ka”. Även andra episoder, som det första mötet med Ivan Il’i , och personer, som 

vännen Arutjan, är borttagna i ”Pro anie”.  

I ”Tetka” stämmer också de annars förbryllande tidsangivelserna från tid-

ningsnamnen respektive årstidsskildringarna överens genom att berättelsen här tar 

sin början på hösten.41  

 Men varför har då Doby in gjort dessa förändringar? I kommentarerna till 

”Tetka” och ”Pro anie” i den enda utgåvan av Doby ins samlade verk, Polnoe 

sobranie so inenij i pisem från 1999, talar V. S. Bachtin om den senare endast som en 

politiskt mildrad variant av den förra.42 Han menar att sarkasmen, diskussionen om 

den efterrevolutionära verkligheten och den politiska motiveringen till Kunsts avresa 

är borttagna i ”Pro anie”. Vad han däremot inte tar upp är vad som tillkommit och 

vad som estetiskt sett, som jag ser det, gör ”Pro anie” till en bättre novell än sin för-

laga.  

Här aktualiseras en fråga värd att ställa när man har att göra med den ryska 

modernismen: Är det så att verken formmässigt skulla ha sett annorlunda ut i en po-

litiskt mindre stormig tid? Skall fragmenteringen och otydligheten i texterna ibland 

snarare ses som ett nödvändigt ont (som visserligen kunde ha god inverkan) för att 

kunna få texten publicerad, än som ett avvägt estetiskt val? Extra aktuellt blir pro-

blemet när det kommer till texter som förekommer i outgivna, om man så vill då 

”ocensurerade”, varianter. Väljer man att se dessa, framför de publicerade, som de 

mest sanna varianterna, riskerar man samtidigt att förlora de formmässiga kvalitéer-

na i texterna ur sikte. Man får inte glömma att det fragmentariserade och obestämda 

var ett centralt estetiska grepp inom modernismen. Blickar man utanför Rysslands 

gränser ser man t ex att metoden att hårt stryka ner en första version av en text an-

vändes av många av de stora författarna (Hemingway och Elliot inspirerade av 

Pound et c). I den ryska modernismen möter man något liknande i berättelsefrag-

menten i Anna Achmatovas dikter, och detta även då censuren omöjligen kan ha va-

rit anledningen.43  

                                                
41

 De tre första meningarna lyder där ”  .   .    
.” – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 436. 

42
 Ibid., s. 459. 

43 Om hur ”otydligheten” drar in läsaren i dikterna se T. V. Civ'jan, ”Nabljudenija nad kate-
goriej opredelennosti–neopredelennosti v po ti eskom tekste”, Kategorija opredelennosti–
neopredelennosti v slavjanskich i balkanskich jazykach, Moskva 1979, s. 348-361.  



 18 

Skillnaden mellan ”Tetka” och ”Pro anie” berör också modernismens strä-

van att låta den ”obearbetade” verkligheten tränga in i texterna och inte på klassiskt 

vis skapa konst med verkligheten bara som byggmaterial.44 Försöker man närma sig 

verklighetens och naturens inneboende rörelser och berättelser, och sätta materialet i 

sig och rörelserna i bakgrunden snarare än en dramatisk handling i fokus, riskerar 

konstverken samtidigt att förlora sin spänning och förtätning och därmed sin kraft 

som klargörande, renande speglar av denna verklighet.  

 Om vi från mer estetisk utgångspunkt ställer ”Pro anie” mot ”Tetka” kan vi 

se att den idémässiga grunden – konflikten mellan konst och verklighet, personernas 

svårlösta längtan och försjunkenhet i verklighetens detaljer – får ett tydligare uttryck 

genom den mer utarbetat koncentrerade och detaljskarpa formen jämfört med förla-

gan. Även dramatiskt sett har en förbättring skett.      

 I ”Tetka” kommer värdinnan genast in med brevet. Detta liksom kommande 

händelser berättas i perfektiv aspekt. Personer och händelser blir mer till upprad-

ningar, de är av samma historiska intresse men har svagare konstnärlig funktion. 

Den tidigare texten förefaller mer, som recensenter brukar kalla det, ”privat” än den 

senare.       

 Vari består då den förhöjda konstnärliga laddningen i ”Pro anie”? Förutom 

den narratologiska strukturen, och skärpan i detaljerna, finns det ytterligare två sa-

ker som på ett betydande sätt förändrats jämfört med förlagan.      

Tiden för berättelsen har som nämnt ändrats och därmed har årstiden och 

vädret fått en starkare funktion i berättelsen. Man skulle rent av kunna tala om det 

som en huvudrollsinnehavare framför Kunst.45 Tillståndet är framhävt framför 

händelserna, världen och inte bara personerna är i rörelse, och det är i naturen, som 

rör sig från vinter till vår, som den viktigaste förändring sker i novellen. Det blir nu 

som om själva den omgivande situationen agerar, likt en protagonist, och 

framtvingar handlingar av övriga karaktärer, av vilka den främsta då är Kunst. 

Utvecklingen markeras av aspektvalen. Först lider vintern långsamt mot sitt slut och 

dagarna fortgår som förut, tillsynes likadana, i imperfektiv aspekt. Men genast i 

stycket efter att brevet anländer (den första vändpunkten) kommer en övergång till 

perfektiv i naturskildringen: ”  . .  ”. Med våren 

kommer beskedet om matutdelning och hopp om att livet i huvudstaden kan 

                                                
44 Jfr Peter Alberg Jensen, ”Art – Artifact – Fact: The Set on ’Reality’ in the Prose of the 1920s”, 
Nils Åke Nilsson (ed.), The Slavic Literatures and Modernism.   
A Nobel Symposium August 5-8 1985, Stockholm 1987 (=Konferenser 16),   
s. 113: ”[T]he new literature aimed not so much at separating art from life as at making art 
appear as life and, in this sense, at approximating art to reality, or even abolishing the distan-
ce between them.”  
45 Eller kanske rättare om årstiden som karaktär och årstidsväxlingarna som ögonblick då 
karaktären framträder hos huvudpersonen ”bakgrunden/verkligheten”. 
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förlängas. Vi har vaknat och klivit in i en konkretare verklighet och en 

händelseutveckling – perfektiv aspekt. Inledningarna på de kommande stycken till 

och med den andra vändpunkten när Kunst erinrar sig brevet markeras även de av 

förändringar i årstiden; det blir påsk, gräset tränger upp, Mirra Osipovna slutar 

frysa. Avskedet från staden blir sedan definitivt när också våren definitivt infunnit 

sig. Naturen ger stämningen till avskedet med en marmeladfärgad halvmåne och ger 

också regnet i gryningen när Kunst i slutet ger sig av.          

 Naturen och hela den omgivnade situationen utgör, så som novellen nu är 

berättad, inte bara en yttre omständighet utan blir en väsentlig del i själva 

handlingen.  

På liknande sätt med förändring nummer två: I ”Pro anie” har ytterligare 

tidningsnamn infogats. Varför? För att ge tidsmarkörer i kompensationen för andra 

”politiskt omöjliga” samtidsdetaljer? I så fall skulle väl Doby in knappast på ett så 

förvillande sätt samtidigt ha ändrat årstiden. Ser man närmare på saken är det inte 

bara själva antalet tidningsnamn som ändrats, även formuleringen där dessa figure-

rar är tydligt förändrade. Istället för att na al’nik Glan hemma hos Ivan Il’i  endast 

en gång helt enkelt rullar ihop ”sin tidning Lu ” till ett rör står det i ”Pro anie” både 

hur han vecklar ut och viker ihop ”sin Lu ”, rent bokstavligt alltså ”sin stråle”. På 

samma sätt har de nytillkomna tidningsnamnen utöver att utgöra konkreta ting ur 

samtiden som de nu används även fått plausibla symboliska laddningar. De korta 

generalerna slår sig på sidorna och stampar med fötterna med ”den Nya Tiden”. 

Kunst går i inledningen med brödet i fickan inslaget i tidningen Århundradet och läg-

ger sig senare på sängen efter att ”ha tagit Århundradet i handen”. Den lyriska ladd-

ning som tillförs tidningsnamnen genom att titlarna som de används får något 

metonymiskt över sig gör att även andra konkreta ting och namn i novellen börjar 

pocka på en symbolisk läsning. Så med Mirra Osipovnas brosch av en gråtande 

kvinna som plötsligt öppnas när snön smälter bort. Så med tidningsförsäljarnas 

förebådande (om ett slut, om avresan?) skrålande av ” - - ” som Kunst och 

Ivan Il'i  stämmer in i med orden: ”    ”. 46  

Så även med vissa av personnamnen. Som ”na al'nik Glan” till exempel. För 

kan möjligen löjtnant Glahn i Hamsuns Pan ha någonting med saken att göra? Och 

om så är fallet, skulle då även det i Ryssland ovanliga namnet Frida47 eller gatflickan 

som genomgående kallas ”fe” kunna alludera till samme författare? Att Hamsun var 

                                                
46 Detta framgår tydligare i den putsade versionen av novellen i Mater'al (förutom några 
justerade skiljetecken den enda förändringen). Här framgår att tidningsförsäljarna skrålar till 
melodin från en specifik romans, med den talande titeln ”Prova ala”. (”    

    « »”) – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt 
Petersburg 1999, s. 360. 
47 Titel på den bondehistoria som Hamsun 1879 gav sig ut i världen med. 
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en populär författare i Ryssland i början av 1900-talet är belagt.48 I Achmatovas 

Po ma bez geroja finns, för att ta ett exempel på hans aktualitet, raden ”  

 –  ”.49 Det intressanta med de alluderande detaljerna här 

är emellertid inte att helt utröna deras källor eller peka på samtliga förekomster. Det 

väsentliga är istället just hur de samverkar till att ladda både ting, människor och 

namn i berättelsen med möjligheter till djupare innebörder. Tillvaron blir full av 

tecken.  

Dessa semiotiska laddningar gör tillsammans med den imperfektiva aspekten 

och de framträdande rörelserna i naturen, att gränslinjen mellan yttre och inre verk-

lighet hos karaktärerna, mellan historisk verklighet och berättelsens samt om man 

vill överhuvudtaget mellan verklighet och litteratur känns upplöst i den utvecklade 

varianten av berättelsen. Ett fläkt av evighet har släppts in. Från en gestaltning av 

några ungdomsminnen har berättelsen vuxit till ett konstverk. Det politiska budska-

pet har i själva verket inte blivit nedtonat genom avlägsnandet av vissa konkreta de-

taljer och kommentarer som Borden med Bachtin tycks mena. Tvärtom är det först 

nu, genom att delarna fått en tydligare funktion i helheten, som novellen fått sin fulla 

konstnärliga kraft att föra fram ett budskap. En kraft och ett djup som får budskapet 

att samtidigt sträcka sig utanför det samtida och dagspolitiska ut mot något allmän-

giltigt, evigt. 

För öppnar inte dessa betydelsemöjligheter slutligen för att tillskriva även 

Kunst och hans avfärd från huvudstaden djupare innebörder? Kunst är väl i själva 

verket det namn som allra uppenbarast bär på en betydelse. Översätter vi från tyska 

(eller varför inte Hamsuns norska?) och utför samma bokstavliga läsning här som 

tidigare kan berättelsen fås att, om vi vill, handla om just själva Konsten, som nyss 

tycktes ha en lång och blomstrande tillvaro framför sig i huvudstaden (den faktiska 

och den klassiska traditionens), men nu plötsligt får se själva sin existens hotad av 

politiska och materiella förändringar (”        

 ”, som mostern har läst i tidningen) – sprickor som de anat, men 

som deras drömmar sökt skyla.  

Samtidigt är Kunsts/Konstens känslor blandade. Så även vid avfärden. När 

brevet återkommer i berättelsen kommer inte tanken enbart som ett påtvingat måste 

utan tillsammans med ett frammognat val inifrån honom själv. Avresan blir Kunsts 

enda egentliga handling i novellen. När Kunst och Konsten tar avsked för att ge sig 

                                                
48 Katarina Muradjan, ”Skandinavskij literaturnyj panteon v Rossii”, Svenska palmen,  
http://www.sweden4rus.nu/rus/info/mouradian/mouradian_en.asp, 2008-01-05. 
49 Anna Achmatova, ”Po ma bez geroja”, Stichotvorenija i po my, Leningrad 1970, s. 357. 
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av från den konstgjorda huvudstaden och ut till verkligheten och provinsen nya 

(livs)former, är det inte utan smärta och förkänsla av en tvetydig saknad.50                           

2.2 Mimesis 

En berättarteknik där bakgrunden framhävs som en medaktör i handlingen så att det 

inte går att göra en strikt åtskillnand mellan vad som är beskrivning och vad som är 

handling, mellan bakgrund och karaktärer, och i förlängningen även mellan liv och 

konst när livet självt förs upp på scenen – en sådan teknik var förvisso Doby in 

varken först eller ensam om att använda. Den var rent av ett fenomen i tiden, den 

nya förvirrade sovjetverkligheten, ett sätt att söka efter och försöka gestalta känslan 

av verkligheten-som-den-är, myllret och den ständiga rörelsen.  

Ett exprimenterande med att öppna litteraturen för verkligheten, att låta 

Konsten lämna huvudstaden och släppa in ”livet” igen, riskerar emellertid, i takt 

med att distansen till det skildrade minskar, i längden att leda till att också den 

konstnärliga kraften går förlorad. Konsten blir verkningslös, meningslös och 

upplöses:    

The ’set on reality’ in the prose of the 1920s began as an attempt at taking the 
real things into the literary text. In the end the literary text threatened to disap-
pear among things.51  

 Doby in texter rör sig möjligtvis på gränsen. Kanske skulle han delvis kunna 

instämma i Pil’njaks ”Byt – est’ u e iskusstvo”52, men det som intresserar Doby in är 

inte bara ”byt” som ”byt”, så avskalat som möjligt, utan främst de speciella ”konst-

närliga stunderna” i detta ”byt”. Överhuvudtaget är inte det annars så rådande for-

mexprimenterandet något utmärkande för Doby in. Han skriver som han skriver, så 

att säga, måhända framstår hans teknik som särpräglad och texterna som säregna, 

men det formförnyande eller formupplösande och att bryta mot traditionen verkar 

inte vara något aktivt efterssträvat, utan bara en konsekvens av hans egenart. Till 

avantgardet förhåller han sig skeptiskt, till traditionen ofta ironiskt. Så var finner vi 

honom då?  

                                                
50 Det kan vara värt att tillägga att Ve era i Staruchi inleds med en novell (alltså skriven redan 
innan 1924) som kan betraktas som en tidig förlaga till ”Tetka” och ”Pro anie” (från 1930). 
Kunst heter där Timofeev, vilket ytterligare styrker att det senare namnet är tillfört som sym-
bol. Novellen (”Timofeev”) är mindre än en sida lång. Något brev förekommer inte här, men 
miljöerna är desamma. Timofeev kör på en tenta och kommer hem till sängen och deppar. 
Han vaknar framåt kvällen och sitter med värdinnan, liksom i de senare versionerna, under 
marmeladmånen och hör Fil'jankan (tåget). Novellen slutar där i stället med att han sitter 
själv och dricker te och att allt verkar kännas lite bättre – eller?: ” -  ,  

,    ,         ,    
, ”. – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 331–332.      

51 Peter Alberg Jensen, ”Art – Artifact – Fact: The Set on ’Reality’ in the Prose of the 1920s”, 
Nils Åke Nilsson (ed.), The Slavic Literatures and Modernism.   
A Nobel Symposium August 5-8 1985, Stockholm 1987 (=Konferenser 16), s. 123. 
52 Ibid., s. 116. 
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 Jo, i Brjansk. Efter ”Pro anie” följer sju noveller som alla utom två är uppde-

lad i fyra korta kapitel (”Lidija” och ”Dorian Grej” har tre).53 Miljön är provinsstaden, 

kanske med inslag hämtade från barndomen i Daugavpils, men troligen mestadels 

från Brjansk.  

”From 1830 to 1930 […] modern Russian prose changed its aspectuality from 

a narrative, ’perfective’ type to a diametrically opposed descriptive, ’imperfective’ 

type”, skriver Peter Alberg Jensen i ”Narrative description or descriptive narration: 

problems of aspectuality in echov” och tar upp echovs prosa som en viktig del i 

denna förändring.54 Kanske finner vi i echov och dennes skepsis både mot det allt-

för experimentella och mot traditionen, och kanske framförallt hans ambivalenta och 

sökande förhållande till berättandet i sig, en viktig litterär förebild för Doby in.55 Om 

den flitiga användningen av imperfektiv aspekt i ”Pro anie” framhävde bakgrun-

den och tillståndet framför handlingarna och händelserna, eller i alla fall på samma 

plan som dessa, så att man kan tycka sig sakna ett egentligt berättande, och karaktä-

rerna en riktning, – så skulle en fortsatt analys av aspektanvändning kunna visa på 

att även det motsatta förekommer. Som Jensen exemplifierar med echovs ”Archie-

rej” så leder ett radande av små ickehändelser i perfektiv aspekt också det i längden 

till att bakgrunden, som dessa små händelser bygger upp, framträder och på motsva-

rande sätt gör det svårt att urskilja vad som är viktigt och inte, vad som är den egent-

liga handlingen. Svårigheten att hitta berättelsen speglar karaktärernas vilsenhet och 

problem med att hitta sin egen livsberättelse. 

Samtidigt finns en väsentlig skillnad mot echov. echov har fokus på karak-

tärerna, deras öden och tankar; det beskrivande berättandet eller berättande beskri-

vandet är en teknik (med tekniken i sig själv som en del av karaktärsteckningen) för 

att komma åt en djupare närvaro- och verklighetskänsla i skildringen av dessa. Med 

aspektanvändningen finner han ett sätt att berätta ”v duche geroev”, där de stora 

händelserna just då de sker är svåra att skilja från vardagens obetydligheter. Hos 

Doby in finns många likheter med detta, som skildringen av Kunst i ”Pro anie”. 

Men i flera av de noveller som sedan följer i Portret är personteckningarna betydligt 

diffusare. Beskrivningen har inte hamnat i förgrunden enbart för karaktärskildring-

ens skull.  

                                                
53

 ”     «  »”, skriver Doby in i 1924 i ett brev till Kornej ukovskij. 
Novellerna är tillkomna 1923-1926. – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt 
Petersburg 1999, s. 251. 
54 Peter Alberg Jensen, ”Narrative description or descriptive narration: problems of aspectua-
lity in echov”, Nils B. Thelin(ed.), Verbal Aspect in Discourse, Amsterdam/Philadelphia 1990, 
s. 383 f.  
55

 För huvudpersonen i Gorod n innebär läsningen av  echov en uppenbarelse: ”   
   « »,      .    .    ,   

,     .” – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt 
Petersburg 1999, s. 177. 
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Det är inte bara miljön som är provinsstaden, även karaktärerna och händel-

serna är provinsstaden. Om man här ska tala om att berätta i hjältarnas anda, så är 

dessa hjältars temperament, liksom detaljerna och händelserna, förvillande lika no-

vellerna emellan. Dessa noveller verkar inte bara enskilt, utan bygger också, eller 

kanske framförallt, tillsammans upp något som skulle kunna liknas vid en väldig 

landskapsmålning där de avbildade människorna går i samma nyanser som bak-

grunden och ibland helt flyter ihop med denna. Det viktigaste uttrycket ligger inte i 

de enskilda karaktärerna eller berättelserna, utan i denna tavla som helhet.        

echov berättar visserligen om meningslösa berättelser och svårigheter med 

berättelser, men använder i det att han gör det ofta ett klassiskt diegetiskt berättande. 

Hos Doby in finns dessa svårigheter och det som gränsar till det meningslösa till en 

högre grad också i hans eget berättande. Vissa har velat kalla detta att principen om 

författarens frånvaro hos Doby in är driven till sin spets,56 fast snarare handlar det 

om att han låter det mimetiska berättandet helt dominera framför det diegetiska. Om 

man betänker det intresse för film som novellernas alla biobesök ger uttryck för och 

återkallar klyschan ”show, not tell”, så inser vi att tekniken i sig inte är så märklig.57  

Det som är intressantare är att denna teknik synes avspegla sig också på en 

högre nivå. Fokus hos Doby in ligger alltså på den tavla som novellerna tillsammans 

– genom fragmentariskt, mimetiskt berättande – framställer. Denna framställning i 

sig, berättelsernas mimesis, blir det som utverkar kraft på oss framför de enskilda 

berättelserna eller ödena. Detta mimesis tycks genom sin utformning, genom repeti-

tionerna, indirekt framkalla en under- eller bakomliggande större berättelse. Men 

vilken?58  

 

Längtan. ”[K]   ,   .    ,  ”, sammanfat-

tar Muchin sin situation i ”Sidelka” och talar för de flesta av novellernas huvudper-

soner.  

”        ”, heter det i ”Kozlova” som 

följer på ”Pro anie” i samlingen. Minnena av (eller bara fantasier om?) möten med 

en monsieur Poincaré och smärtsamma drömmar om ett brev från denne ställs mot 

                                                
56 Veniamin Kaverin, ”Gorod n”, Sobesednik: Vospominanija i portrety, Moskva 1973, s. 21. 
57 Det utesluter förstås inte att man kan ha invändningar mot det njutbara i en sådan 
berättarstil. Wayne C. Booth talar i The Rhetoric of Fiction (s. 154) om balansen mellan ”scene” 
och ”summary”, och ”tedious showing” när stilen slår över i det första. Exemplet han ger är 
Sartre och dennes överdrivna passion, som Booth ser det, för ”durational realism”.   
58 För en intressant behandling av begreppet ”mimesis” se: mid, V., Narratologija, Moskva 
2003, s. 22-24. – Medan Platon talade om ”avbildning” (på ryska ”podra anie”) av 
verkligheten avsåg Aristoteles i Poetiken snarast ”framställning” (”izobra enie”), vilket 
betonar att denna skapade andra verklighet utövar verkan på oss. (Jfr Erich Auerbach, 
Mimesis: Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen.) Det är till den senare 
betydelsen jag vill tillföra mitt resonemang om att framställningen i sig föder en berättelse. 
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en dyster provinsstadstillvaro.59 Motsättningen mellan ett svunnet borgerligt liv och 

den nya sovjetiska verkligheten accentueras genom en gudstjänst med elektriska ljus 

och sjungande sovjettjänstemän, antireligiösa manifestationer på gatorna och minnen 

från Petersburg eller drömmar om Italien. Kozlovas längtan är skildrad med lika de-

lar förståelse och löje. Det är inte en ensidig längtan till det gamla som förmedlas, 

utan sökandet efter en plats i en ny svårgreppbar verklighet. Kozlova söker sig för ett 

tag bort från sin en smula enfaldiga väninna Suslova för att istället umgås med den 

religiösa och mer kulturella Sutyrkina, bara för att snart upptäcka att inte heller där 

fanns den djupa själsliga vänskap hon drömde om eftersom denna bara såg till 

”   ”. Då håller hon sig hellre som förut med sina drömmar om 

Poincaré, Suslovas enfaldiga historier och sitt livs gråmulna kretsgång. Även denna 

längtan har sina likheter med echov – som den gestaltas i t ex Vi nevyj sad. De som 

är fast i längtan efter det gamla och de som lättvindigt följer med tidens vindar fram-

står som lika löjliga och lika mänskliga. Karaktärerna är försjunkna i vardagen och 

vanan som försumbara delar av en allmän situation stadd i förändring.  

Samtidigt finns ett slags paradoxal känsla av räddning mitt i denna vardags-

tristess; i vardagens testunder med Suslova, i det ”  ” som Kozlo-

va erfar när hon vattnar trädgården eller läser litteraturbilagan till ”Niva”, i årstider-

nas växlingar. Centralt i novellerna verkar vara att fånga de rena sinnesintrycken, 

den påträngande närvarokänslan mitt i vardagen, karaktärernas här och nu:60 bisko-

pen tömmer slaskhinken vid stolpen med ikonen av den uppståndne Jesus' 

framträdande inför apostlarna, Suslova talar om vällukten när kooperativet brann 

upp med alla parfymerna.  

Samtidigt är inte kretsgången evig. Kyrkogården, en klocka som tickar, slag i 

klockstapeln återkommer och bidrar tillsammans med månen eller stjärnorna med en 

vemodig, olycksbådande underton till skildringen. Vi befinner oss hos Doby in efter 

den revolution som echovs texter kan tyckas förebåda. Men vad är egentligen för-

ändrat? Ett nytt i längden ohållbart tillstånd har etablerats. Någonstans hör man lju-

det av en sträng som brister. 

 

                                                
59 Denna Monsieur Poincaré dyker senare upp i novellen ”Portret” och syftar då entydigt på 
den franske politikern Raymond Poincaré (1860-1934), premiärminister och utrikesminister, 
som ofta hånades i sovjetpressen som en borgare som hindrade sociala reformer. Här verkar 
det syfta på en faktisk person som tidigare bott i staden. Borden skriver utan motivering: ”A 
different ’Monsieur Poincaré’ figures in ’Kozlova’” (Leonid Dobychin, Encounters with Lise 
and Other Stories, Evanston 2005, s. 147) – ”Poincaré” var för övrigt ett tidigt namnförslag på 
novellsamlingen. L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 305. 
60 Kozlova samtalar med Sotyrkina om ”obnovlenijach ikon” (s. 54), vilket kan kännas talande 
i sammanhanget. Att en ikonbild plötsligt framträder förändrad, förnyad, vilket bara kan för-
klaras som ett under, återkommer som motiv i urkina rodnja (s. 227-230). – L. Doby in, Polnoe 
sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999. 
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Föraningar. I ”Vstre i s Liz” är det Kukin som fantiserar. Även här har föremålet för 

drömmarna en air av kultur och bildning över sig, liksom ett franskklingande namn, 

Lise (”Liz”). Lise står ut från de andra i omgivningen, som mer liknar djur än männi-

skor (exempelvis gummor som lägger sig på mage och dricker vatten ur en isvak). 

Istället för ett faktiskt avstånd till den drömda handlar det här om avståndet upp på 

den piedestal där han genom sina fantasier placerat Liz. Han förblir i sin passivitet 

och de hinner aldrig uppleva ett egentligt möte.  

Det religiösa motivet representeras av en moder som sitter med evangeliet 

och kontrasteras med en affisch om en antireligiös pjäs. Klockan tickar och de dricker 

te tillsammans.  

Den enklare Fi kina som visar Kukin intresse är han själv tämligen likgiltig 

inför – han är trogen sin (dröm om) Lise. Samtidigt visar Kukin motvilja mot sin mo-

ders nostalgi. ”   ?”, undrar hon. Han tror inte regimen 

kommer förändras, utan menar att fler och fler nu börjat ”känna med” revolutionen. 

Fast när det sedan talas om våren i Petersburg och han påminns om sin studenttid 

kan inte heller han hålla emot, utan utbrister: ”  …”, ”O, 

!”. Det hela inramat i en karakteristisk bitterljuvhet: ”  

”.             

Dagstidningar, marscher (med blåsorkester) och manifestationer är återkom-

mande inslag och ofta med samma mångtydighet som i ”Pro anie”. Återkommande 

är också förebådande tecken i vardagen och onda föraningar:61  

Månen och himlen lyser fram genom den fyrkantiga öppningen i klocktornet. 

” ,  ”, suckar Kukins mor, ”   ?”  

Det betyder dock inte att det behöver bli som karaktärerna anar eller befarar, 

allt som oftast visar det som faktiskt följer efter förebuden eller föraningarna istället 

på tillvarons oförutsägbarhet.  

När Kukin väl möter Lise är han fast i sin förlägenhet. Han hade velat springa 

efter henne, men, förklarar han för sig själv, han var ju tvungen att passa sin syster. 

Efter hans ”misslyckande” tröstar hans fantasier honom med föraningar om ett nytt 

möte. ”     ”, säger hans syster, han ser ett bröllop vid kyr-

kan och kassören från stationen pratar om arbetarnas befrielse… Men så istället 

kommer budet: en flicka har drunknat.62 Det ringer till begravning, Lise är oåterkalle-

ligt borta och hans drömmar måste dö med henne.  

                                                
61 Även ren spåkonst förekommer som motiv med t ex Madame de Thèbes i ”Kozlova” eller 
novellen ” ”. 
62 De hånfulla kommentarerna trots att dödsbudet precis kommit, och det kryptiska i att hon 
brände sig i bastun kanske pekar åt att hon (som borgerlig?) drevs till självmordet. 
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Slutet i ”Vstre i s Liz” är öppet. Det finns både en tillbakahållen sorg och en 

öppning mot att han genom denna död skall stiga in och ta det nya livet som det 

bjuds. ”  ”, kommenterar hans mor flickan Fi kina och Kukin rättar 

till sin slips.      

 

Tema med variationer. Det är inte bara känslotillstånd, karaktärstyper och vissa motiv 

som återkommer berättelserna emellan, utan även ett flertal konkreta detaljer. I ”Li-

dija” (novell nummer fyra) återkommer det franska i det symboliska namnet på en 

eau-de-cologne – Voyage (” ”). Även här har vi marscher, bad i floden, kyrkan 

i bakgrunden och samtal om politik. Drunkning och självmord återkommer som 

motiv.63 Månen och biografen eller teatern manar fram drömmar om något annat. 

Damm, saker som påminner om det gamla (här socialistrevolutionärernas affisch) 

liksom valsen i slutet av ”Lidija”, ibland varierat som en romans, är något 

återkommande.  

 I ”Savkina” figurerar, liksom i flera av de övriga novellerna, så kallade ”ka-

valjerer”. Vi börjar känna igen världen: Kärlekslängtan och en begravning med mar-

scherande orkester (men utan präst eftersom mannen är med i partiet). Det dricks te 

och läses litteratur. Det talas om en fransyska och om borgerlig klädsel. Dagstidning-

en, biografen, badande i floden (här och på några andra ställen också med en upp-

dykande ångbåt). En föraning (”    …”). Den nya vetenskapen 

ställd mot den gamla religionen (argumenten från båda sidor är lika dumma). Lik-

som ett tema med variationer blir mönstret mer och mer bekant och de kommande 

novellerna kan spela mot den redan etablerad världen och samtidigt vidga och för-

djupa den.  

 I ”Erygin” möter vi en författare, möjligtvis ett ironiskt självporträtt eller bara 

ett parodiskt porträtt av en proletärförfattare. De kommunistiska slagorden har 

trängt in i honom på ett sätt som tillsammans med den omgivande atmosfären kan 

föra tankarna till Platonovs prosa.64 Modern, badandet, månen, bion, 

klockringningen, ett franskt namn och trånandet utan handling är där som förut, 

men istället för det gamla Petersburg är det det nya Leningrads revolutionära 

stämningar som huvudpersonens drömmar flyr iväg till.  

En variant till föraningarna är plötsliga ihågkomster, liknande den av brevet i 

”Pro anie”. De subtila mönstren i tillvaron som minnena framvisar är genomgående 

viktiga för kompositionerna. Den déjà vu-liknande upplevelsen när Erygin ser spår 

                                                
63 I ”Lidija” ligger dock det överraskande i det omvända jämfört med ”Vstre i s Liz” – den 
som antogs vara drunknad dyker plötsligt upp igen. 
64 T ex: ”           . – !” 
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efter hö i snön i slutet av novellen och minns mönstret av sitt bens hår i sanden från 

inledningen ger ett slags cirkelkomposition och helhet åt novellen.  

 I ”Konopa ikova” gestaltas den sovjetiska kansli- och mötesmiljön, även det 

ett återkommande inslag. Citat ur dikter, sångtexter eller partiets propaganda före-

kommer här extra ymnigt och ger med ironiska grovhuggenheter sin variation till 

temat.65  

 

Motsättningar och rörelse. ”       […]   –  ”, skri-

ver Doby in till Slonimskij om ”Dorian Grej”.66   

 Vad avser Doby in med ”politik”? Motivvärlden och dess inneboende poli-

tiska spänningar skiljer sig föga från övriga noveller. Redan i första meningen är det 

en ” ”, en företrädare för sovjetstaten, som berättar om två 

”  ” i sitt liv. Det kan knappast ligga i en tjänstemans uppgift att 

delge sina privata, mystiska upplevelser. Den genomgående motsättning fortsätter 

liksom förut i marscherande soldater och provinslivets plumphet ställt mot kyrkan, 

en religiös moder, litteratur, kultur och känslan att livet är någon annanstans – i Sta-

den eller ett exotiskt främmande land.67 Genomgående finns även motsättningen 

mellan kvinnor och män, eller kvinnliga och manliga värden. I fem av dessa sju no-

veller porträtteras drömmande kvinnor, som söker sin tillflykt till litteratur, religion 

eller skönhet undan en krass verklighet av krig och arbete. I ”Dorian Grej” uppenba-

ras motsättningen i en blick mellan fadern och modern efter moderns uttalande 

”  – ,   ”: 

 ,      , [ ]    

. 

  .
68

           

Men motsättning är inte entydig. Även männen drömmer sig iväg (som vi såg i 

”Erygin” och ”Vstre i s Liz”) och ”det manliga” kan personifieras av duktiga sovje-

tiska arbeterskor. Och som sagt så ges ingen av sidorna i motsättningen entydigt rätt 

framför den andra. 

   Inte heller i ”Dorian Grej” får huvudpersonen den (Vanja) hon suktar efter 

och slutet, efter att vi rört oss från vår till vinter, kan tyckas som bara ännu ett av 

                                                
65 ”    /  ”; ”«   […]   

  //      /    »”; ”«  
  […] ,    – »”; ”«  […]  »” et c. 

66
 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 276. 

67 I kommentarerna i Encounters with Lise and Other Stories (s. 131-132) noterar Borden den 
intressanta dubbelheten i föreställningen om Amerika som både ännu ett ouppnåeligt 
annorstädes och som den ultramoderna framtid som revolutionen bar löfte om att bygga upp 
här och nu. 
68

 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 79. 
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dessa tjechovska tillstånd av tröstlösa upprepningar och fastlåsthet mellan motsat-

serna medan klockan tickar; Sorokina (huvudpersonen) läser Dorian Greys porträtt 

och fadern sitter med höjda ögonbryn över patiensen.69    

 Samtidigt är inte novellerna bara dessa motsättningar och livet i dem inte en-

bart tröstlöst. I det som synes som ännu en del i motsättningen kan (som vi bland 

annat såg i ”Kozlova”) en känsla av syntes plötsligt fläkta fram.  

Musiken, när den förekommer i novellerna, kan även den tyckas ta del i upp-

ställandet av motsättningar – marscher och plumpa sånger står mot valser och 

romanser – men har trots allt, oavsett källa, en genomgående funktion som något 

som tillför rörelse. I stunderna av musik och dans kan fastlåstheten släppa för ett tag, 

människorna mötas och tillvaron tyckas möjlig just som den är. På samma sätt står 

testunderna inte entydigt för nostalgisk längtan. Samovaren puttrar och i ”Dorian 

Grej” liksom i Kozlova är det här som personerna möts och för ett tag i korta samtal 

faktiskt känner något slags samhörighet.  

Till denna känsla av rörelse hör också texternas existentiella eller mystiska 

dimension. För det Doby in söker åstadkomma kan inte vara enbart en trogen skild-

ring av provinslivet, då skulle han inte skriva som han gör. Meningarna gräver sig 

ner för att i livet uppvisat i all sin nakenhet uppenbara ett slags djupare innebörd, i 

de allra mest vardagliga tingen och orden. De religiösa motiven och karaktärernas 

minnen tjänar kanske inte enbart som bilder för nostalgi efter livet innan revolutio-

nen utan spelar också en roll i uppenbarandet av någonting djupare i tillvaron. När 

saker återkommer i minnet eller upprepas i verkligheten med små variationer kan 

det kännas som en frisk vind av mångtydighet (liksom med namnen och detaljerna i 

”Pro anie”) plötsligt bryter in i tillvaron. Ta sovjetfunktionären Ivanov i ”Dorian 

Grej” till exempel. För vad kommer egentligen ” ” att betyda när det 

längre fram i novellen laddas med repliken att ”   […]  

”, några ord på en papperslapp – ”’    ’” – samt att han 

själv ”med känsla” sjunger på latin: ”’de in jus vocando, de actionae dando’”70. 

Denna gäckande lek med religiösa referenser och företeelser i vardagen som på 

samma gång rymmer ett djupt existentiellt allvar har vissa likheter med en författare 

som Michail Bulgakov. Det är ingen konfessionell religiositet det handlar om, 

tvärtom synes det vara just ett konfessionslöst frågande som öppnar för den 

mångtydighet som är de mystiska upplevelsernas källa.71  

                                                
69

 Leonid Dobychin, Encounters with Lise and Other Stories, Evanston 2005, s. 132. 
70 ” ,   .”  
71

 Det är svårt att helt ringa in denna form av andlighet, om man ens bör kalla det så. ”Har ni 
läst Max Stirner?” frågar Ivan Il’i  plötsligt Kunst i ”Pro anie”. Kanske dennes ”individual-
anarkism” eller kanske ännu hellre den i den moderna litteraturen så genomsyrande ”gnosti-
cismen” åtminstone hamnar i närheten som benämningar.    
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2.3 ”Lekpom” – ett kärleksmöte? 

Doby in är själv fullt medveten om att novellerna upprepar sig till både form och 

innehåll. I ett brev till ukovskij uttrycker han sin oro för att falla in i en schablon när 

han skriver:  

     ,     [” ”]   

[”  ”],   –     ? 

   , , ,   .
72

  

Den nya berättelse han talar om, som går under namnet ”  ” (Blaue Berge) 

eller ”   ”, finns om den överhuvudtaget blev färdigställd inte 

bevarad. Istället ser man hur Doby in i de noveller som följer från och med ”Sidel-

ka”, även om många motiv och temata förblir desamma, har sökt sig till nya former.73  

I detta sammanhang är ”Lekpom” kanske den som tydligast står ut från de 

övriga. Delvis genom sin korthet, bara en sida, men framförallt genom sin mer tradi-

tionella utformning. Vi har en scen och vi har ett möte mellan två karaktärer. De kal-

las inte vid personnamn, som kända figurer i en sammantagen berättelsevärld, utan 

förblir ”lekpom” och ”telegrafistka” i en avskild, begränsad situation. En situation 

som liknar den för ett klassiskt kärleksmöte. 

 

En man kliver av från tåget. En kvinna, telegrafist, som stått och väntat på honom 

kommer fram på perrongen och frågar om det är han som är fältskären. ”Lekpom” 

(förkortning för ”Lekarnyj pomo nik”) rättar han henne (tydligen en ny sovjetisk 

term för det äldre ”fel’d er”), men jo det är han. Det är halt och han tar henne under 

armen innan de går iväg. Detta överraskar henne. De passerar en stänkande fontän 

utanför stationen. Hon leder honom in mellan några mörka skjul och fram till sin 

uppgång. De springer upp för trappan. De hänger av sig när de kommit in. I rummet 

bakom en skärm sover hennes mor, för vilkens skull, får man tänka sig, läkarassi-

stenten har tillkallats.  

De väcker emellertid inte genast modern; det är ännu långt kvar tills han 

måste iväg med tåget igen. Telegrafisten ordnar med samovaren medan han luktar 

på en cyklamen i en kruka och ser ut genom fönstret. De dricker te tillsammans och 

pratar. Han är från staden, troligen Leningrad. Uppenbarligen vill han imponera på 

henne genom att nämna några stumfilmsstjärnor. Kanske är det något av en flört han 

försöker sig på när han, efter att de flyttat över till soffan, säger att en av dem (Jenny 

Jugo) är lik henne.  

                                                
72 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 259.  
73 Även ”Pro anie” får anses höra till denna nya utveckling, som en av de noveller som 
tillkommit till Portret, medan ”Matros” däremot, som placerats bland de nya novellerna, allt-
så fanns med, som ”Le ka”, redan i Vstre i s Liz. 
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Sedan ser han på henne, hon har blivit tyst och sitter med stora pupiller och 

halvslutna ögon, och noterar att hon har frossa, att hon måste ha blivit förkyld. Hon 

säger emot, att det nog bara är för att vädringsfönstret är öppet. Men det är det inte 

och han säger åt henne att ta på sig kappan och att han ska ge henne något svettdri-

vande. Han förmanar henne att man måste klä sig och äta ordentligt. Hon reser sig 

och går iväg och börjar diska. Han reser sig också, smyger fram till bordet och tar 

upp ett nothäfte som legat där och börjar nynna på romansen som står tecknad i det. 

Sedan vaknar modern och den mest förmodliga fortsättning efter novellens slut är 

väl att läkarassistent behandlar modern och ger sig av igen med nästa tåg.  

”Det hände alltså inget”, är vår känsla. Däremot hade vi under hela tiden för-

väntningar på att det skulle göra det. Förväntningar som skapade den spänning som 

drev oss framåt i läsningen (mer än att man måhända helt enkelt hade bestämt sig 

från början för att läsa novellen till slut, den är ju inte så lång). Dessa förväntningar 

skapades till en del av det enkla faktum att det var en novell vi hade att göra med 

och att det i noveller brukar ”hända” något – ett tillstånd brukar beskrivas som se-

dan förändras genom något slags händelse varefter ett nytt tillstånd etableras. Men 

förväntningarna byggdes också upp succesivt under berättelsens gång.  

I en analys av Boris Pasternaks dikt ”Zamestitel'nica” visar Jurij Lotman hur 

dikten dels genom att spela mot en allmänkulturell romantisk tradition och dels på 

stilistisk och semantisk nivå skapar en förväntningshorisont hos läsaren.74 Genom att 

Pasternak mot denna horisont hela tiden väljer det minst väntade får dikten sin 

laddning (”  ”).75 ”Lekpom” spelar på ett jämförbart 

sätt med våra förväntningar och mot en tradition av vad man skulle kunna kalla ”be-

rättelser om kärleksmöten”.  

Redan den allra första meningen väcker denna förväntan – en man anländer 

med tåget. Dessutom har han något fåfängt över sig – han tar upp en spegel samti-

digt som han ser sig om. En kvinna som stått och väntat kommer fram och möter ho-

nom och när han tar henne under armen, utbrister hon ett ”Ach”. Vidare byggs den 

förväntan på av de mörknande skjulen, språngmarschen uppför trappan, att de inte 

väcker modern och beslutet att flytta över till soffan. Men ”Lekpom” liksom ”Zames-

titel'nica” faller inte in i traditionen, utan utverkar sin kraft genom att vika av mot 

det vi inte väntar. Häri ligger kanske också något av vad som kan kännas som en 

ironisk hållning i Doby ins texter.  

                                                
74 Ju. M. Lotman, ”Analiz stichotvorenija B. Pasternaka ’Zamestitel’nica’”, O poetach i poezii, 
Sankt Petersburg 2001, s. 718-726. – Lotman använder sig inte av ordet ”förväntningshori-
sont”, utan talar om ”   ” uppbyggt av ett ” [ ] 

[ ]” i läsarens minne. Termen är däremot vedertagen inom den hermeneutiska 
litteraturforskningen. 
75 Ibid., s. 719 ff. 
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Så har vi den centrala passagen. De har flyttat över till soffan och värmen från 

spisen. Samovaren tystnar och börjar låta igen och han säger att hon är på pricken lik 

stumfilmsskådespelerskan Jenny Jugo (”  –  ”).  

I Den poetiska texten76 använder sig Lotman när han behandlar fonemnivån i 

poesi, av begreppet ”inertia”; genom upprepningar, en förhöjd frekvens av ett språk-

ligt element, byggs ett förväntningsmönster upp som gör att vi kan varsebli en påföl-

jande frånvaro eller icke-användande av detsamma. Man skulle kunna överföra detta 

resonemang till det mimetiska planet i ”Lekpom” och tala om en ökad frekvens av 

kärleksmötesliknande företeelser från stationen, som tydligt pekar fram mot en 

”händelse” mellan karaktärerna. Genom denna inertia kan sedan Doby ins ”icke-

användande” av denna företeelse paradoxalt nog förnimmas av oss som en händelse.  

Om man vill kan man därför se berättelsens peripeti just i denna ickehändelse 

i soffan. För även om ”inget hände” blir denna korta stund i soffan ändå en skiljelinje 

mellan tillståndet före och tillståndet efter. Före hade vi (och kanske också telegrafis-

ten och läkarassistenten) förväntningar, dessa är efter händelsen i princip helt för-

svunna.77  

Hon drar in benen och sitter tyst och hopsjunken med halvslutna ögon. I det-

ta ögonblick står hennes tillstånd fortfarande öppet för en helt annan vändning. Men 

läkarassitenten ser hennes förstorade pupiller, tänker på att de brukar bli så av an-

tropin och kliver därmed in i sin yrkesroll.   

”   ”, säger han mångtydigt till henne efter att ha konstate-

rat att hon har frossa och nog blivit förkyld. Vårvädret är både det som fått henne att 

klä sig så lätt att hon förkylt sig och det som uppväckt vårkänslor hos henne som 

härmed kommit på skam – dvs. att han lurade henne till att förvänta sig något mer. 

Samtidigt, vad vet man, kanske finns det i repliken också något av en freudiansk 

projicering. Kanske väcktes något lika mycket i honom, kanske var det hon som istäl-

let var som en vår för honom, i alla fall för ett tag, tills nu, när han är tillbaka i verk-

ligheten igen. Om man så vill finns här kanske också en blinkning till läsaren, vi blev 

också ”bedragna” av våren i våra förväntningar, det blev inget kärleksmöte, det bara 

kändes så ett tag.  

Om förändringen är uppenbar hos henne – frossan och att hon går iväg och 

diskar, kanske med en lätt irritation därtill att döma av häftigheten (”   

”) – så är förändringen hos honom inte lika tydlig. Det skulle kunna 

                                                
76 Jurij Lotman, Den poetiska texten, Stockholm 1974, s. 87 ff. 
77 Man kan invända mot resonemanget att novellen med våra förkunskaper och genom sin 
utformning också aktualiserar en modernistisk tradition av texter där ingenting händer. 
Borden menar t ex att ”The Medass” ”follows the Chekovian tradition in which ’nothing 
happens,’ but much is said.” Leonid Dobychin, Encounters with Lise and Other Stories, 
Evanston 2005, s. 137. Kanske det mest oväntade sett mot den traditionen istället hade varit 
om något faktiskt hade hänt.     
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tänkas att han fortfarande hoppas på något. Efter att ha gått tillbaka in i yrkesrollen 

och talat förmanande till henne om hur hon skall vårda sin hälsa, så smyger han fram 

till bordet – vill alltså fortfarande inte väcka modern – och börjar ju faktiskt nynna på 

en romans. Definitiv blir vändpunkten för honom (och för oss) först i och med sista 

meningen: ”  ”. Även om det redan innan var begränsat finns det ef-

ter detta definitvit inget utrymme för romanser längre.  

 

I ”Det referentiella felslutet” diskuterar Michael Riffaterre (liksom Lotman i det tidi-

gare) framförallt dikttolkning, men även dessa idéer synes relevanta för denna typ av 

prosa.78 Läsningen av en litterär text, menar han, ses ofta som uppdelad i två skilda 

faser. I den första, som han kallar ”den heuritiska”, rör vi oss, som jag gjort i det 

ovanstående med ”Lekpom”, från början till slutet och låter texten måla upp en värld 

och ett händelseförlopp. Vi ser till ordens mimetiska funktion. Men under denna för-

sta läsning förnimmer vi samtidigt ”oförenligheter eller noterar att till exempel en 

viss fras inte är begriplig om man inte tolkar den som en metafor, ironi eller meto-

nymi och så vidare”. Han kallar detta att upptäcka textens ”ogrammatiskheter”.79 

I vårt fall uppträder flera sådana. Vilken funktion har beskrivningen av fon-

tänen de går förbi: ”     ,       

 ”? Varför beskrivs det att pölarna krusas och att gräs syns ge-

nom isen? Vad betyder det att han luktar på en cyklamen (cyklamen känner vi ju 

snarast som en nästan luktfri krukväxt)? Varför finns beskrivningen av vad han ser 

genom fönstret med, halmen som ligger strödd på vägen och blasten80 som sticker 

upp ur snön? Varför beskrivningen av ett skäggstrå? Och slutligen, vad som tydligt 

är en del av händelseförloppet och inte bara en miljöbeskrivning, förefaller inte det 

plötsliga romansnynnandet en smula apart?  

Dessa ogrammatiskheter, fortsätter Riffaterre, söker vi sedan en förklaring på. 

De sker i en andra, retroaktiv läsningen, ”den hermeneutiska”. Vi ser nu till ordens 

semiotiska funktion. Med texten i minnet ger vi på olika sätt ogrammatiskheterna en 

tolkning utifrån den struktur som texten utgör. Den första läsning har satt ett tema 

som vi i tolkningen låter ogrammatiskheterna bli variationer på. På så sätt kan vi låta 

fontänen bli en bild för det som berättelsen i sin helhet beskriver: liksom fontänen av 

                                                
78 ”The Referential Fallacy”, i Columbia review, 57:2, 1978; här efter den svenska översättningen 
i Modern litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion, del 2, red. Claes Entzenberg & 
Cecilia Hansson, Lund 1991, s 141-160.    
79 Både Riffaterre och Lotman går i sina teorier tillbaka på lingvisten Ferdinand de Saussures 
uppdelning i langue och parole. Det är utifrån ”la langue” vi har vissa förväntningar på det 
strukturella planet, och det är mot bakgrund av la langues grammatik som vi kan notera 
ogrammatiskheter i en ”parole”. 
80 Borden (Leonid Dobychin, Encounters with Lise and Other Stories) har översatt ”botva” med 
”beet leaves”. Togs alltså rödbetorna, om det nu är just det, aldrig upp på hösten och vad be-
tyder i så fall det? 
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vatten är personerna i mötet till bristningsgränsen fyllda av känslor, men inneslutna i 

en yttre cementgrå verklighet. Deras korta stund intill varandra i soffan blir som ett 

av dessa fontänens stänk över kanten. På samma sätt kan vi låta krusningen på pö-

larna bli en känslorörelse på den lugna vardagsytan och gräset genom isen något in-

stängt levande i det kalla. Bilden av blasten som sticker upp ur snön – bortom den 

gräns som gärdsgården sätter – kan vi också låta röra sig inom samma tema.  

Det intressanta här är inte den exakta betydelsen eller meningen med bilder-

na (vad de refererar till) utan den möjlighet till betydelser som dessa förser texten 

med. Rifatterre talar istället för mening om textens signifikans.81  

Nils Åke Nilsson utgår i sin analys av Babels ”Perechod erez Zbru ” delvis 

från samma tankar när han (baserande sig på Roman Jakobson) talar om en meto-

nymisk och en metaforisk pol i texten.82 De bilder jag här talat om fungerar dels me-

tonymiskt som delar i berättelsens framåtskridande rörelse. Dels lagras de vertikalt 

(under den första läsningen) och verkar som metaforer (i den andra läsningen) för ett 

och samma tema.83  

Emellertid är vi efter detta inte klara med texten. För vi kan läsa den fler 

gånger än två. Som Riffaterre skriver (om vi byter ut ”dikten” mot ”novellen” i det 

nedanstående):  

Men varje gång du läser dikten igen från början till slut visar sig dessa oförenligheter 
igen; så du kan aldrig känna dig färdig med den, komma fram till en slutgiltig, defini-
tiv tolkning. Det är därför dikten alltid förblir en utmaning. Förståelsen är ett upp-
skjutande, ett flyktigt ögonblick mellan två lässtadier.84       

 Dessa ogrammatiskheter, dessa svårbestämda bilder i novellen, går aldrig, 

även om vi tycker att de sticker ut, att avskilja från texten i sin helhet. Det semiotiska 

planet kan inte avskiljas från det mimetiska. Om man så vill är allt i texten del av det 

symboliska. Mimesis, just genom att vara en framställning av verkligheten och inte 

verkligheten själv, talar ju som symbol eller tecken, det vill säga semiotiskt. Mimesis 

och semiosis är oskiljaktiga aspekter i det nät av betydelser som utgör texten och var-

je gång vi läser den kommer denna sammanblandning på nytt att ställa till det för 

oss. Bilderna – och inte bara bilderna, utan samtliga enheter i texten – kommer vid en 

ny läsning återigen att samtidigt vara både i mimesis – som ett stycke verklighet – 

och i semiosis, som tecken som ropar efter tolkning. Just i denna obestämbarhet vil-

                                                
81 Även detta begrepp spelar mot de Saussure. Här dennes uppdelning av det betecknade 
(innehållet) och det betecknande (tecknet), på franska le signifié och le signifiant. Se (här och 
tidigare) Ferdinand de Saussure, Kurs i allmän lingvistik, Staffanstorp 1970. 
82 Nils Åke Nilsson, Isaak Babel's ”Perechod erez Zbru ”, Scando-Slavica, tomus 23, 1977, s. 
63-71. 
83 Om man ska använda sig av en terminologi som Roman Jakobson aktualiserat talar man 
om enskilda ”syntagmer” som succesivt bygger upp ett ”paradigm”.  
84 Michael Riffaterre, ”Det referentiella felslutet”, Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (red.), 
Modern litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion, del 2, Lund 1991, s. 145. 
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ket av dessa plan vi skall tillföra enheterna i texten och genom att vi för varje gång i 

samband med detta ofrånkomligen begår nya vad han benämner ”referentiella fel-

slut”, får texten liv.       

Extra tydligt blir det problematiska i att dela upp texten i mimesis och semi-

osis vid analysen i samband med romansen i slutet. Visst går det att läsa den som en 

bild av det som novellen i sin helhet beskriver: en nynnad (alltså antydd) romans in-

nan modern vaknar. Samtidigt skulle denna ”symbol” i texten kännas sökt och kraft-

lös om den inte samtidigt var just bara vad som hände.  

Vi blir aldrig färdiga med tolkningen. Flera funderingar dröjer fortfarande 

kvar. Varför ligger det egentligen noter framme på bordet? Antyds det möjligtvis ett 

borgerligt förflutet hos modern och dottern? Att de efter revolutionen tvingats 

tränga ihop sig tillsammans i en liten lägenhet där det inte finns utrymme för ett pri-

vatliv? Därmed hennes betryckthet, hennes innestängda längtan? Och skall hennes 

frossa läsas som en förtvivlad yttring från dessa inspärrade känslor?   

Och vem är han? Från Staden med galanta viftningar – men ter han sig inte 

samtidigt ganska löjlig ut? Den lilla spegeln i början och hans nedlåtande blick när 

hon inte tilltalar honom med rätt titel; att han luktar på en luktlös cyklamen; att han 

missat ett hårstrå i rakningen; hur han bara namedroppar utan innehåll när han talar 

om filmerna; viktigheten i tonen när han förmanar henne. Inte heller han kan förstå 

henne, inte heller han kommer ge någon räddning ur hennes tillstånd. Han talar om 

att hon ska klä sig och äta ordentligt och vill ge henne något svettdrivande, men för-

står ingenting av vad hon egentligen behöver (eller vågar i alla fall inte prata om 

det).  

Och hur nynnar han egentligen romansen i slutet? ”Zamurlykat’” istället för 

det neutralare ”napevat’”. Kanske han snarare ”hummar” fram den. Förmodligen i 

fall inte så som den låter i hennes drömmar. 

 

De två korta berättelserna ”Otec” och ”Matros” som följer efter ”Lekpom” ger prov 

på ett slags barnets berättarperspektiv som Doby in skall återvända till i Gorod n 

och urkina rodnja. Kärleken finns i ”Otec” visserligen med som ett element, men lig-

ger utanför själva handlingen – i kvällens förestående möte med Ljubov' Ivanovna. 

Även i ”Matros” finns en erotisk laddning närvarande, här i en pojkes betraktande 

av matrosens muskler. Även andra sinnesförnimmelser – fingrar i vattnet och fing-

rarna i pojkens hår – har en viss sensuell laddning.  

I ”Po alujsta” finns liksom i ”Lekpom” vårtecknen med och förmedlar de 

uppvaknande känslorna hos karaktärerna. I ”Sad” och ”Portret” förekommer 

fontäner med liknande signifikans som i ”Lekpom”. Därtill återkommer här motivet 

med badande i floden, nu med en tydligare erotisk laddning.  
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I ”Sad” spelar en kavaljers öppna flörtande mot synen av nakna pojkar vid 

floden och krav från högre ort på användning av badkläder.  

Titelnovellen ”Portret” som avslutar samlingen (åter en längre novell 

uppdelad i fyra delar) avviker från de andra genom att vara berättad i förstaperson 

(av en kvinna). Kärleken är liksom förut i sin ouppnåeliga form. Huvudpersonen 

trånar och ser i smyg (”  –   ”, ”  – ”, ”  , – 

 ” osv). En erotisk laddning finns i betraktandet av idrottarnas hår under 

armarna i inledningen. Men när dessa i slutet slänger av sig badbyxorna, springer 

nakna och hoppar bock över varandra och den hon trånat efter till och med kommer 

fram till henne, är det inte som någon som kan förlösa hennes längtan. Snarare än 

erotik står hennes längtan helt enkelt till att finna sin plats och känna samhörighet: 

”    ”. 

Skulle man även i skildringen av kärlek, för att följa de tidigare skisserade 

motsatserna i motiven, kunna se (låga) erotiska spänningar stå mot (hög) själslig kär-

lek? I kommentarerna till ”Dorian Grej” talar Borden om Sorokina och Million iko-

va som att de utsätts för ”the […] vulgarity of provincial life”85. Jag tror dock det är 

missvisande att se denna provinsens ”po lost’” som något entydigt negativt laddat. 

På samma sätt som med musikmotivet och den ofta medföljande dansen, där de 

plumpa sångerna eller den grova marschmusiken tjänar lika stor roll som valserna 

och romanserna för att skapa stunder av rörelse i vardagen, spelar nakenheten, 

grovheterna och de erotiska spänningarna en positiv roll som ett slags frisläppande 

av krafter. Mest oblandat positivt är detta i det oskyldiga barnperspektivet, som när 

fadern med barnen i ”Otec” klär av sig nakna och dansar på stranden när ångbåten 

kommer.   

 Kanske kan man i detta se något av det dionysiska eller hedonistiska drag 

som man finner hos flera av Doby ins samtida – Bulgakov, Zamjatin, Kuz'min, 

Zo enko, Babel', Ole a – vilket ju även utanför Rysslands gränser blev en viktig 

strömning i konst och litteratur från slutet av 1800-talet med Friedrich Nietzsche som 

en central inspirationskälla. Som det heter i Also sprach Zarathustra: 

Verloren sei uns der Tag, wo nicht ein Mal getantzt wurde! 

2.4 Syn eller vision? 

Men kan jag i och med dessa analyser och tolkningsförsök säga att jag har mött och 

förstått det väsentliga i Doby ins författarskap? Knappast. Varje försök att närmare 

beskriva och berätta om hans texter tycks riskera att löpa samma öde som texterna 

själva – att helt uppslukas av detaljerna. 

                                                
85 Leonid Dobychin, Encounters with Lise and Other Stories, Evanston 2005, s. 132. 
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 I inget av det hittills anförda finner vi egentligen den självklara och obevekli-

ga drivkraft som anas bakom Doby ins skapande, utan vilken han knappast härdat 

ut som författare i de förhållanden han levde i.  

Kanske kommer man i själva verket Doby in närmast just i det som jag inte 

fullt ut lyckats fånga i det tidigare. Dels de mångtydiga personnamnen, epiteten, ci-

taten och replikerna, men också dels, och kanske främst, i de svårbestämda bilderna 

och händelserna som t ex ”Lekpom” gav prov på.  

 Något jag inte heller kommit åt i det tidigare är hur språkrytmen och formu-

leringarna (med en ofta ganska tillsnärjd syntax) i sig blir viktiga element då huvud-

intresset inte ligger i berättandet.86 I slutet av ”Pro anie” bygger upprepningen av 

”pro ajte” upp en melodisk stegring och avtoning i språket som ackompanjerar den 

inre utvecklingen i berättelsen. Liknande rytmiserande drag finns i de övriga novel-

lerna, t ex med upprepningarna av ”Vanja” i ”Dorian Grej” och ”Matros” i 

”Matros”.87 I de kortare novellerna står rytmiseringarna inte bara ut som inslag i pro-

san utan blir alltmer ett genomgående lyriskt drag i uttrycket. Rytmiseringen är 

emellertid en teknik men knappast ett fokus i skapandet.  

Fokus, vill jag hävda, ligger istället på det som bland annat rytmiseringen 

hjälper till att uttrycka och som framträder tydligare och blir väsentligare ju kortare 

novellerna blir och ju mindre framträdande berättelsestruktur de har, nämligen de-

taljerna. I ”Chiromantija” och ”Pa alujsta” är uttrycket helt beroende av laddningen i 

de enskilda detaljerna och fragmenten, utan vilken novellerna skulle kännas som ett 

tröstlöst radande av bilder, mer som anteckningar till möjliga berättelser än faktiska.  

Låt oss betrakta några textställen: 

        . 

 [---] 

   .  – .       

    .     

 , ,      ,  

-    : 

  ,    

 , .
88

 

 [---] 

  .     . 

        . 

   .  ,     

  .  

 (”Chiromantija”) 
                                                
86 Jfr. Leonid Dobychin, Encounters with Lise and Other Stories, Evanston 2005, s. xix-xxiii. 
87 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 79 resp. 88. 
88 Citat ur krönikeskrivaren Pimens monolog i Pu kins ”Boris Godunov”. 
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   ,   . 

 [---] 

 ,          

.    .  .
89

    

 (”Pa alujsta”) 

 

       .    

. ,      . 

 [---] 

  ,        

    . 

 [---] 

      .      

 . 

(”Matros”) 

 

   ,     . 
   ,  ,   . 

[---] 

   . 

(”Otec”) 

Även i de längre novellerna har detaljerna och liknande fragment en viktig 

plats och framträder ofta starkare än de ”väsentliga” skedena i narrativet. Som vi såg 

i ”Erygin” kan de också ha en organiserande funktion. Doby in kommenterar detta i 

ett brev till Slonimskij: 

 ,        . 

  .      ,    – 

    ,   : « -  ».  

, ,  .
90

 

Det verkar alltså finnas en tydlig släktskap mellan de laddade detaljerna och 

de plötsliga hågkomster och föraningar som jag tog upp under rubriken ”Mimesis”. 

Det handlar om plötsliga uppenbarelser av mönster i verkligheten.  

Mönstret är dock inte alltid begränsat till den enskilda novellens struktur. 

Ibland ger detaljerna bara en djup, svårbestämd känsloförnimmelse, en upplevelse 

av en plötslig insikt (men okänt om vad) i ett större sammanhang. Som med det som 
                                                
89 Detta mitt under mötet (och som en mycket starkare upplevelse) mellan huvudpersonen 
Selezneva och hennes uppvaktare.  
90

 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 269. 
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systern efter Kukins misslyckade möte med Lise säger: ”     

.” 

I ”Portret”, tillkommen senare än de andra längre novellerna (”Kozlova” till 

och med ”Dorian grej” ingick redan i Vstre i s Liz), framträder fragmentariseringen 

och fokuset på de svårbestämda detaljerna tydligt även i det längre formatet.  

Dels har vi de laddade miljösbeskrivningarna: 

  ,   , . 

[---] 

   .  ,  . 

[---] 

.   ,     , .  

[---] 

    .    .   

  . 

Dels har vi händelser som med sin lyriskt laddade vardaglighet kan påminna om 

känslan i en haikudikt: 

 , .   , ,  . 

           

  :  *. (*jus tollendi, lat. ”rätt att ta (bort)”) 
[---] 

 .      

  .  – . 

Från det lyriska rör sig på detta sätt fragmenten ibland vidare mot det 

mystiska, då alltid förankrat i det banalt vardagliga. På affischen som en pojke 

klistrar upp står det: ”   ?”. Eller i beskrivningen av påskprocessionen:  

– ,
91 

–   .   .  . 

,  ,   . 

Svårbestämda detaljer, laddade fragment – eller går det möjligen att hitta en bättre 

benämning? 

 I ”Iskusstvo kak priem” skriver Viktor klovskij: 

   ,    ,  ,  
,    ,  ,   

.      ,  , 
    […]92 

                                                
91 Början av utropet ”  ”. 
92 Viktor klovskij, ”Iskusstvo kak priem”, Gamburgskij s et, Moskva 1990, s. 63.  
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Han talar vidare om konstens grepp för att skapa denna känsla för tinget som 

”videnie”. ”Priem ostranenija” och ”priem zatrudnennij formy” är just den teknik vi 

kunnat notera hos Doby in. Men själva detaljerna då? Stämmer inte ”videnie”, även 

om man måste bredda begreppet till att omfatta mer än konkreta visuella ting, gans-

ka bra in på de tidigare anförda textställena. Strävar de inte samtliga just mot den 

”förnimmelse av livet” som klovskij ser det som konstens uppgift att väcka.  

Men hur översätter vi ”videnie”? ”Vision” säger Bengt A. Lundberg som står 

för den svenska översättningen.93 Men det står faktiskt ”vídenie” och inte ”vidénie” i 

orginalet (så är det åtminstone accentuerat i Gamburgskij S et). För att kunna tala om 

förnimmelser av tingen som ”visioner” måste vi helt skala bort detta ords i svenskan 

kanske vanligaste betydelse, som vision om framtiden, ”framtidssyn”, och hålla oss 

endast till dess ursprungliga – ”syn” (vilket dock även den lätt blir missvisande, det 

handlar inte om syner, utan förmåga att se). Finns det något mått av betydelsen vi-

sion i orginalets ”vídenie” så är detta endast indirekt, som en potentiell kraft som det 

att förnimma tingen innebär.94 Kanske förstår vi klovskij bättre genom denna di-

stinktion. Vad det handlar om är inte symbolism, tingens korrespondans med något 

bortomliggande, utan en ständig varseblivning som verkar mot den ”automatise-

ring” som ”äter upp tingen, en klänning, möbler, hustrun och vår rädsla för krig”, 

som det står.95  

 Kanske är det även utifrån den betydelseskillnaden man bäst förstår Roman 

Jakobson när han skriver att Pasternak såg som sin uppgift att ge en fortsättning åt 

symbolismen inom litteraturen, men att det genom denna strävan samtidigt föddes 

någonting nytt.96 Snarare än visioner är det hos Pasternak de rena varseblivandena 

som är centrala. Jakobson talar om ” ,  ”. Genom att skapa för-

bindelser mellan dessa ”slumpmässiga” bilder bryter Pasternaks prosa upp de 

kedjor som rationalitet och ”mening” fjättrar världen i (”     

”), och uppenbarar den på nytt.97  

                                                
93 Viktor Sjklovskij, ”Konsten som grepp”, Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (red.), Modern 
litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion, del I, Lund 1992, s. 15-32. 
94 Detta kan liknas med det vi tidigare såg på en mer allmän nivå (i texternas mimesis), att se 
motsättningarna möjliggör också att laddningen mellan dem ibland frigörs i en kraft, i stun-
der av rörelse.  

En intressant parallell till detta är Gunnar Ekelöfs (över)tolkning av Arthur Rim-
bauds berömda ”Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant”: ”Jag säger: man måste vara sia-
re, man måste göra sig till siare.” – Se Reidar Ekners efterskrift i Arthur Rimbaud, Lyrik och 
prosa (urval, inledning och översättning av Gunnar Ekelöf), Stockholm 1972, s. 152.  
95 klovskij, enligt ovan, s. 63, min översättning. 
96 Roman Jakobson, ”Zametki o proze po ta Pasternaka” (övers. från ty.), Raboty po po tike, 
Moskva 1987, s. 324-338. 
97 Även här är det endast indirekt som detta seende vidare kan öppna för visionen. Jfr. ”  

   ”. Ibid.  
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 Med detta resonemang och begreppet ”vídenie” fångar man kanske något av 

inriktningen och drivkraften hos Doby in, men det hjälper oss knappast med ett be-

grepp som kan benämna och fånga det speciella i de ”detaljer” jag velat visa på som 

särskilt utmärkande för hans prosa.  

 Kanske kommer oss här Borden till hjälp när han i förordet till sin översätt-

ning av Doby ins noveller vill se likheter med James Joyce just i ett intresse för den-

na typ av detaljer. Han använder sig härvid av det begrepp som Joyce själv anförde 

för att beteckna dessa: ”epiphany”.  

Även om ordet ”epifani” i sig egentligen bara är grekiska för samma sak som 

jag försökt talat om tidigare (epifaneia kommer av epifanô, ’framträda’, ’visa’98) så 

känns Moris Bejas beskrivning av begreppet i Epiphany in the Modern Novel som att 

det fångar något väsentligt hos Doby in.  

[A] sudden spiritual manifestation, whether from some object, scene, event, or memorab-
le phase of the mind – the manifestation being out of proportion to the significance or 
strictly logical relevance of whatever produces it.99  

Epifani är ursprunglingen en teologisk term som betecknar en plötslig up-

penbarelse av gudomlighet och går tillbaka till Jesusbarnet som Guds framträdande 

inför de tre vise männen på Trettondagen.100 Begreppet har dock fått en ny aktualitet 

i den moderna litteraturen – kanske framförallt inom poesi, men från och med Joyce 

även för den moderna prosan. Inte för att epifanier saknas hos tidigare författare 

(Beja nämner Dostoevskij och echov bland exemplen), men från och med slutet av 

1800-talet får de en allt centralare roll i texterna – för många blir epifanierna rent av 

själva fokuset och drivkraften i konstutövandet. Och kanske bland andra för Do-

by in.  

Joyce använder i Stephen Hero, en tidig version av A Portrait of the Writer as a 

Young Man, epiphany som något som faktiskt har stora likheter med det Jakobson 

såg som kännetecknande för Pasternak: ”sudden illuminations produced by appa-

rently trivial, even seemingly arbitrary, causes”.101 I detta liksom i att Joyces huvud-

person Stephen finner epifanier i ”the vulgarity of speach or of gesture” känner vi ett 

släktskap med Doby in. Hos Joyce finner vi också en förklaring av epifanins betydel-

se i skapandet som rent av utgörande dess främsta drivkraft: 

                                                
98 Niklas Shiöler, Koncentrationens konst: Tomas Tranströmers senare poesi, Stockholm 1999, s. 
256. 
99 Morris Beja, Epiphany in the Modern Novel, London 1971, s. 18  
100 Niklas Shiöler, Koncentrationens konst: Tomas Tranströmers senare poesi, Stockholm 1999, s 56. 
– Jag gör här inga anspråk på en rättvisande redogörelse för begreppets historia eller 
användning i religiösa sammanhang. Medan Niklas Shiöler anför detta som begreppets 
ursprung, skriver Beja att det går tillbaka till den uppståndne Jesus' uppenbarelse för Paulus 
på vägen till Damaskus. ”The Epiphany” på engelska eller ”l'Épiphanie” på franska, är ju för 
övrigt helt enkelt namnet på Trettondagen. 
101 Morris Beja, Epiphany in the Modern Novel, London 1971, s 14. 
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It is my idea of the significance of trivial things that I want to give the two or 
three wretches who may eventually read me.102            
 
He believed that it was for the man of letters to record these epiphanies with 
extreme care, seeing that they themselves are the most delicate and evanescent 
of moments.103 

 Joyce ger flera exempel, som alla kan kännas igen från Doby ins noveller, på 

vad som kan framkalla epifanier: ”an ordinary concrete object, a work of art, a snatch 

of talk overheard on the street, a gesture – or som ’memorable phase of the mind it-

self’”104 Även minnet är något som spelar en roll för epifanierna. Beja talar om the 

”the retrospective epiphany” när en händelse inte gör något intryck när den inträffar, 

men skapar en plötslig ”sensation of new awareness” när den återkallas i minnet vid 

ett senare tillfälle (jämför brevet i ”Pro anie” och mönstren i ”Erygin”). Epifani rör 

sig om något bortom det logiska eller rationella. Just ”insignificant” och ”irrelevant” 

är kännettecknande för den epifaniska upplevelsen.  

Beja menar (med Erich Auerbach) att intresset för triviala, futtiga, slumpmäs-

siga händelser var centralt för litteraturens utveckling under 1900-talet.105 Epifanin 

kom inte bara att spela en dominerande roll för temat, utan visade sig också använd-

bar som teknik i texternas uppbyggnad. 106  

 Begreppet epifani är onekligen belysande för mycket i Doby ins texter, både i 

struktur och innehåll. Men ju fler definitioner man tillför och ju fler likheter man sö-

ker i andra författares texter, desto diffusare och mer svåranvänt blir samtidigt be-

greppet vid konkreta textställen.107 Med motiv som t ex klockringningen som före-

kommer i flera noveller, kan det kännas problematiskt att tala om epifani. Hur stor 

skall känslan vara för att det ska vara ”oproportionerligt omtumlande”, som Beja be-

skriver det? Även de rena laddade naturbeskrivningarna är svåra att benämna som 

epifanier om vi inte samtidigt ser karaktärens reaktion på dessa. När vi, som ibland, 

                                                
102 Morris Beja, Epiphany in the Modern Novel, London 1971, s. 16. 
103 Citerat ur ibid., s. 14 (James Joyce, Stephen Hero, Norfolk 1963, s. 211).  
104 Ibid., s. 15. 
105 Ibid., s 17; Jfr. Auerbach när han beskriver Virginia Woolfs förmåga att genom att ”lägga 
tonvikten på den vanliga händelsen vilken som helst, skildra den uttömmande inte som led i 
en planerad sammanhängande handling utan i sig själv; varvid något alldeles nytt och ele-
mentärt blev synligt, nämligen hur rik verkligheten är och vilket djup livet äger i varje ögon-
blick som man avsiktslöst ger sig hän åt.” – Erich Auerbach, ”Den bruna strumpan”, Mimesis: 
Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen, Stockholm 1999, s. 581. 
106 Borden noterar detta hos Doby in: ”Doby in like Joyce, builds his narratives around ’an 
apparently trivial incident, action, or single detail which differs from the others making up 
the story in that it illuminates them, integrates them and gives them meaning.’” Dobychin, 
Leonid, Encounters with Lise and Other Stories, Evanston 2005, s. XV. 
107 Niklas Shiöler utgår t ex från epifanibegreppet till att säga att det utmärkande för 
Tranströmers poesi är att ”det märkvärdiga emanerar ur det alldagliga”, vilket lika gärna 
kunde ha sagts om Doby in. – Koncentrationens konst: Tomas Tranströmers senare poesi, 
Stockholm 1999, s. 57   
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får bilderna nästan helt oförmedlade av karaktärerna blir storleken på upplevelsen 

till stor grad beroende av den enskilde läsaren.  

När Beja använder begreppet är det för att tala om den litterära eller profana 

epifanin. Han menar att dessa epifanier såsom de använts i själva verket har ett anti-

religiöst drag över sig.108 Men ser vi exempelvis till Niklas Shiölers definition av epi-

fani i Koncentrationens konst: Tomas Tranströmers sena poesi som helt enkelt något som 

till skillnad från en vision (som utgår från författaren) kommer utifrån, ett slags ren 

bild som författaren bara är mottagare för, en varseblivning, så känns en sådan av-

skiljningen svårare att göra.109 Bilden läggs fram och det lämnas till läsaren att ge epi-

fanin betydelse, vilket faktiskt inte skiljer begreppet nämnvärt från den ursprungliga 

religiösa epifani som uttrycket lär gå tillbaka på.110 Även bilden av jesusbarnet läm-

nar det öppet för oss, och för de österländska stjärntydarna, att se det som Guds up-

penbarelse eller inte.  

3. Staden N 

 
      […],  ,    , 

  ,       « »  

« ».    « ,    », 

 «   -  ».  

« »  « »,     «  

»,   – « ó »,     ,   

. 

     (« »)  

,   –  .111
  

 
Sommaren 1934, efter bara två kortare besök under de tio år som hunnit passera se-

dan den första publiceringen i Russkij Sovremennik, blir det så äntligen möjligt för 

Doby in att flytta till Leningrad. Av Författarförbundet (”Sojuz Pisatelej”) och ge-

nom framförallt Slonimskijs aktiva insats ställs ett rum i en kommunallägenhet 

(Mojka 62) till Doby ins förfogande. Med rummet, tillsammans med en smärre pen-

ning från Författarfonden, möjliggörs så den tillvaro som Doby in ända sedan den 

första publiceringen och allt intensivare har åsuktat.  

Under de knappa två år som han hinner verka som författare på heltid till-

kommer uppskattningsvis hälften av hans samlade produktion (omskrivningar bort-

                                                
108 Morris Beja, Epiphany in the Modern Novel, London 1971, s. 21. 
109 Niklas Shiöler, Koncentrationens konst: Tomas Tranströmers senare poesi, Stockholm 1999, s. 
58.  
110 Det som primärt uppenbaras är visserligen kaoset i tillvaron, med stunder av slumpmässi-
ga sammanträffanden. Det hindrar däremot inte att det finns latenta möjligheter till gudsupp-
levelse i detta. Att söka epifanierna som ”the most delicate and evanescent of moments”, 
rymmer ju något av en människosyn där man förnimmer det gudomliga i det djupast mänsk-
liga. 
111 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 316. 
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räknade): Gorod n (24 av 36 kapitel), ”Dikie” och urkina rodnja. Med de två novell-

samlingarna bakom sig och publiceringen av Gorod n 1935 var han alltså, efter att 

nästan tjugo år hunnit förflyta sedan hans korta studentid, slutligen, och nu både 

bokstavligen och kroppsligen, tillbaka i Staden. 

 Om han också själsligen var det, eller huruvida han där kom att finna vad 

han längtat efter, är en annan fråga. De få breven från tiden andas en viss optimism 

och verkar skrivna med ljusare sinnelag – en ”väg”, som spåerskan förutspådde, har 

faktiskt öppnats till slut. Samtidigt har staden, som redan under hans tidigare vistel-

se hade sitt att bjuda av umbäranden, knappast blivit en enklare plats att bo på. Vitt-

nesskildringarna om honom från tiden går isär, men en sak är de som kände honom 

eniga om – hans obotliga ensamhet. Veniamin Kaverin skriver i sina memoarer att 

Doby in ”psykologiskt” aldrig kom att ingå i litteraturlivet i Leningrad och att hans 

ende vän där var Nikolaj ukovskij (Kornej Ivanovi ’s son).112 I porträttet som Niko-

lajs hustru Marina ger framstår han visserligen mer levande, men sympatin gränsar 

till medlidande och rubriken hon sätter på det är trots allt ”Odino estvo”: 

   , , ,  ,  

.      ,  ,  

   –      

 ,      ,  .
113

        

Även om ”Serapionbröderna”, som litterär gruppering, var i upplösning re-

dan när Doby in fick sin allra första novell publicerad fortsatte de att vara framträ-

dande i litteraturlivet i staden. Bland dessa och bland deras vänner och tillfälliga gäs-

ter återfinner vi nästan samtliga av de som förmedlade Doby ins texter till tidskrif-

ter, hjälpte fram publiceringen av hans böcker och slutligen ordnade med bostaden 

och författarpenningen åt honom.114 Michail Slonimskij, Veniamin Kaverin och Niko-

laj ukovskij var alla före detta serapioner, Evgenij varc hade tillhört gästerna. Kor-

nej ukovskij hade varit en av lärarna och de viktigaste namnen bakom Dom 

Iskusstv,115 som öppnades 1919 (och som för övrigt hade reciderat bara ett stenkast 

från Doby ins bostad, i korsningen med Nevskij), bland vilkas seminarister gruppe-

ringen uppstod. Deras intresse för den västeuropeiska litteraturen (verksamheten i 

Dom Isskustv hade börjat som översättarseminarier), öppenhet för olika rikningar 

inom gruppen, frånvaro av ideologiskt program och prioriterande av formen var så-

                                                
112 Veniamin Kaverin, Sobesednik: Vospominanija i portrety, Moskva 1973, s. 23. 
113 Marina ukovskaja, ”Odino estvo”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vos-
pominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 10. 
114 I Litteraturfondens styrelse satt M. Slonimskij, M. Zo enko, N. Nikitin – samtliga f. d. 
serapioner. – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 11. 
115 Kornej ukovskij anförtroddes vid starten 1919 det allmänna ansvaret för de författar- och 
översättarseminarier som gick under namnet ”Literaturnaja Studija Doma Iskusstv”. 
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dant som gjorde att Doby in och hans texter stod dem nära.116 Hans texter lästes och 

diskuterades bland de tidigare serapionerna och andra inom litteraturlivet. För att 

riktigt ingå bland dem tycks han dock ha varit en alltför udda och komplexfylld fi-

gur. En inbjudan till Olga For , där Zo enko skulle läsa, avböjde han på följande sätt 

enligt Marina ukovskaja: 

–    … ?.. 

 ,  ,     .
117

  

Även OBERIUs tid som litterär gruppering var vid det här laget förbi. Daniil 

Charms hade visserligen 1929 haft planer på en antologi där Doby in var en av de 

som skulle ingå (andra var t ex Jurij Ole a och Jurij Tynjanov, med vilka Doby in 

uppvisar vissa likheter), men varken antologin eller någon annan samverkan kom 

någonsin till stånd.118 Doby ins texter når förvisso aldrig den grad av formmed-

vetenhet och stilisering som Charms hade gjort sig känd för, men han kan i korta 

stunder faktiskt närma sig samma område, som till exempel när han ska berätta en 

saga för ukovskijs barn, vilka han sägs ha visat stor tillgivenhet: 

 –   .    …  , , … 

, , , , , …
119

 

Det går inte att undvika känslan av att Doby in, trots hans vänners ansträng-

ningar, egentligen aldrig hade en rimlig chans att få den plats i samtidslitteraturen 

som han avundas sådana som Zo enko och inför utgivningen av Gorod n fortfa-

rande verkade hoppas på. Att romanen överhuvudtaget blev utgiven och att Do-

by in faktiskt blev tilldelad bostad och författarstöd, även om man beaktar den hjälp 

han fick från Slonimskij och andra bekanta, är något som förvånat forskarna. Året är 

trots allt 1935. Kampen mellan RAPP och Litfront och deras gemensamma mot 

avant-gardet, medlöparna och alla former av dekadent individualism är redan defi-

nitivt överspelad sedan det Sovjetiska författarförbundet stadsfästes som allenarå-

                                                
116 Boris Frezinskij, Sud'by Serapionov, Sankt-Peterburg 2003, s 20-22. 
117 Marina ukovskaja, ”Odino estvo”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vos-
pominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 10. – Om Doby ins komplicerade 
förhållande till Zo enko skriver också Kaverin: ”      

    . ,          
.” – Kaverin, Veniamin, ”Leonid Doby in”, pilog: Memuary, Moskva 1989, s. 

194. 
118 Leonid Dobychin, Encounters with Lise and Other Stories, Evanston 2005, s. xxiv. – Den 
tilltänkta titeln på antologin var, i Bordens översättning, ”Archimedes’ Bath”. – OBERIU – 
Ob''edinenie real'nogo iskusstva.  
119 Marina ukovskaja, ”Odino estvo”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vos-
pominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 9. 
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dande vid dess första kongress 1934.120 Det var väl socialistisk realism som skulle 

skrivas och inte böcker som Gorod n?  

3.1 Gorod n. 

I ”Mater'jal”, novellen som Doby in ville skulle ingå i Portret men som aldrig blev 

medtagen, är de politiska motiven mer explicita än tidigare. Huvudpersonen, 

Godulevi , för fram material mot en ingenjör (novellen är skriven bara ett par år efter 

Sjachti-rättegången121), som därigenom blir förvisad till Tadzjikistan. Hon, Godule-

vi , ångrar sedan sin handling när hon kommer tillbaka från den semesterort hon fått 

förmånen att fara till, men det är så dags det. Det verkar vara för att trösta sig och 

döva sitt samvete hon i slutet berättar om upplevelserna från sin förtjusande resa. 

Hade Portret gått att publicera även om denna novell ingått? Uppenbart är i alla fall 

att den dagspolitiska udden då hade blivit mer framträdande.  

Även i samlingen som den var fanns, som beskrivits i kapitlet ”Mimesis”, 

gott om anspelningar på skeenden i samtiden. Där finns värvningarna till partiet och 

den absurda blandningen av antireligiösa manifestationer och användandet av reli-

giösa symboler i hyllandet av de sovjetiska ledarna (från Lenins begravning och 

framåt). Där finns NEP-tidens avstannade revolution och dess nya ”borgare”, liksom 

tidens försök att inpränta en ny socialistisk världsyn hos medborgarna med kampan-

jer och politiska möten. Och där finns, med t ex monumentet över Kamrat Gusev i 

”Sidelka”, också parodier av den konstruktivism som skulle föra konsten in i livet 

och bort från eskapismen, som det sades.122 

 I de fåtaliga recensionerna av novellerna är det nästan uteslutande ideologin i 

novellerna man kritiserar. Antingen är det frånvaron av en tydlig ideologisk linje 

(”     ”123), eller att man ser en 

felaktig, ”borgerlig”, sådan: ”  ,    , 

  «  »    .”124 Samtidigt 

                                                
120 Lewis Siegelbaum, ”Building Stalinism, 1929-1941”, Gregory L. Freeze (ed.), Russia: A 
History, Oxford 2002, s. 305. 
121 Den av Stalin 1928 initierade skådeprocessen mot femtio ingenjörer vid en kolgruva vid 
Donetsk anklagade för sabotage och konspirationer med utländska kapitalister. Rättegången 
fick stor plats i media och ledde vidare till flera liknande rättegångar mot ”borgerliga specia-
lister”, allt för att underblåsa folkets hat mot resterna av ett borgerligt intellektuellt samhälls-
skikt. – William B. Husband, ”The New Economic Policy (NEP) and the Revolutionary Expe-
riment, 1921-1929”, Gregory L. Freeze (ed.), Russia: A History, Oxford 2002, s. 270. 
122 Ibid., s. 289. 
123 Om ”Tri rasskazy” i Kov  i Zvezda Nr. 4, 1924, s. 236. – Citerad ur L. Doby in, Polnoe sobra-
nie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 465. Emellertid måste ett fel insmugit sig 
någonstans i denna angivelse av V. S. Bachtin, eftersom publiceringen i Kov  skedde först 
1926. Artikelförfattaren antar han av underskriften ”M” vara en viss M. Majzel'.  
124 Om Portret. O. Reznik, ”Pozornaja kniga”, Literaturnaja gazeta Nr. 10, 19 februari 1931. – 
Citerad ur Veniamin Kaverin, Sobesednik: Vospominanija i portrety, Moskva 1973, s. 500. Denna 
recension samt en i Bibliografiska institutets bulletin ”Kniga – stroiteljam socializma” (Nr. 9, 
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kunde det mitt i den hårdföra ideologiska kritiken också finnas rader som uttryckte 

en försiktig uppskattning, som en recenscent skriver: ”   ,    

        ,   

   ”.125 Här ryms faktiskt också något av det 

estetiska omdöme som Veniamin Kaverin, den första att efter Doby ins död 

kommentera hans texter (1973), säger sig ha haft, att ”[ ]  «  » 

     ”.126 Trots att Kaverin med det beskriver 

vad han anser ha varit en tidigare felaktig uppfattning och nu tvärtom vill hävda att 

”[a]      ”, har han fått många efterföljare i 

uppfattningen att Doby ins noveller rör sig på gränsen för det estetiskt möjliga.127 En 

intressant korrigering av denna uppfattning ger Nikolaj Stepanov, en av Doby ins 

tidigaste recensenter,128 i en studie av Isaak Babel’s författarskap (1927):  

    ,    

  ,     […] [ ]  

   , «  », 

,    (    

« »  « » ),    

   . , , «  »  

  . ;         . 

 –   ,    , –    

  ,  « »    .
129

  

”Författaren” är, som det framgått av genomgången av samlingen Portret, inte 

frånvarande i Doby ins texter. Vad det ”annorlunda” i texterna rörde sig om, som 

jag tog upp i Mimesis och försökte visa på i analyserna, var främst bara ett annat sätt 

att berätta; en handling (syuzhet) i sin vanliga mening saknas, det som istället ges är 

antydningar till händelser vilka tillsammans skapar en talande helhet. Jag talade om 

detta som ett utpräglat ”mimetiskt” berättande, en motsvarighet till Stepanovs ”za-

kulisnaja fabula”. Att därmed hävda att det ur dessa händelser (och ”lätt”) går att 

                                                                                                                                       
mars 1931) var enligt V. S Bachtin de enda som följde på publiceringen av Portret. Märkligt 
nog synes recensionen i bulletinen, så som Bachtin anför den, på några ord och något stycke 
när vara en exakt kopia (eller vice versa) av ”Pozornaja kniga”.  
125 A. Le nev, ”Pe at’ i revoljucija”, Kov  Nr. 5, 1926. – Citerad ur L. Doby in, Polnoe sobranie 
so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 465. 
126 Veniamin Kaverin, ”Gorod n”, Sobesednik: Vospominanija i portrety, Moskva 1973, s. 21. – 
Kanske speglar detta något av vad Doby ins samtida läsare fann intressant i hans texter: 
”c   […]    ”, skriver Kaverin. (ibid., s 16); 
Marina ukovskaja vittnar om att ”Vstre i s Liz” och ”Portret” var lästa och uppskattade av 
många (”Odino estvo”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vospominanija, stat’i, 
pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 8).   
127 Bland andra Igor' Suchich – se not 35.  
128 Står som författare till den enligt V. S. Bachtin  (L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, 
s. 457) enda recensionen av Vstre i s Liz, i Zvezda Nr. 11, 1927. 
129 Nik. Stepanov, ”Novella Babelja”, I. Babel’: Stat’i i materialy (= I Babel: Articles – Biblio-
graphy), Russian Titles for the Specialist No. 47, Herts 1973 (faks. av orig.-utg. Leningrad 
1928), s. 37.  



 47 

deschiffrera meningen eller avsikten i texten riskerar däremot att överdriva det 

”konkreta” i tekniken. Som jag visade i samband med ”Lekpom” är det kanske istäl-

let så – och desto mer ju längre vi kommer från texternas samtid och kulturella kon-

text – att vi för att göra texten rättvisa i längden måste överge försök att uppleta och 

deschiffrera koder. Det intressanta är inte den konkreta utan textens möjligheter till 

betydelser om den skall få liv när vi läser den.  

Detta är inte detsamma som att avlägsna ”författaren” eller en bakomliggande 

avsikt från texten. Vad det handlar om är bara att inte stirra sig blind efter honom ut 

mot kulissen. Han är fortfarande regissören bakom verket. I varje ljussättning, varje 

nyans i replikerna och rörelse på scenen är han närvarande och sätter den genomgå-

ende tonen för vår uppfattning av händelserna.  

Det inträffar något intressant när det som i Doby ins noveller kan tyckas mer 

rättvisande att tala om ett mimetiskt uttryck än ett mimetiskt berättande. När en klas-

sisk berättarstruktur saknas blir kravet högre på en genomgående sammanhållande 

”ton” och därmed på detaljerna som skapar den. Man brukar tala om denna typ av 

texter som ”lyriskt laddade”. Och kanske är det så att uttrycket faktiskt ligger när-

mare det lyriska än det episka eller dramatiska i sin konstitution, eftersom kraften i 

framställningen är så starkt beroende av att de enskilda detaljerna äger en tillräckligt 

tilldragande laddning i sig själva. Gör de inte det tröttnar läsaren, eller publiken för 

att fortsätta på liknelsen, och får svårt att fortsätta följa föreställningen och liksom 

karaktärena själv få upplevelsen av det sammanhang (en ”zakulisnaja fabula”) som 

detaljerna sammantagna kan tänkas skapa.  

Morris Beja talar om att en teknik där epifanier görs till organiserande ele-

ment i strukturen, visserligen tillåter författaren ”[to] remain, like the God of the cre-

ation, beyond his handiwork, paring his fingernails”, men samtidigt har begräns-

ningar i sin tendens till ”choppiness” och ”interruption of the flow of a narrative”. 

För att motverka detta och uppehålla vår lust att ta del i karaktärerna och deras 

”moments of revelation in which they transcend themselves and see into the truth of 

things” måste tekniken ”be carefully controlled”.130 Låter vi oss inte som läsare bli 

medskapare av texten genom att tro på att det ska uppenbaras något i dessa tillsynes 

slumpmässigt hopfogade händelser faller också hela uttrycket. Illusionen är om man 

hårdrar det beroende av vår tillit. Texterna känns krävande.  

Ju längre metoden att göra mottagaren till medskapare av konstverket drivs, 

ju mer extremt det rena uppvisandet av händelser och detaljer blir, desto ensammare 

lämnas mottagaren. Men också konstnären. Denna typ av texter som söker sig till 

verklighetens och naturens egna dramatiska rörelser, istället för kulturens påtvinga-

de, kommer nämligen i sin förlängning även att ifrågasätta och delvis upplösa sin 

                                                
130

 Beja, Morris, Epiphany in the Modern Novel, London 1971, s. 22-23. 
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egen grundval. För frågan är om inte konstnären om han bara visar fram ett stycke 

verklighet (även om vad som visas och hur det görs förstås säger något) och överlå-

ter åt mottagaren att göra konst av det, att uppleva epifanierna i några obetydliga 

händelser, därmed i längden gör sig själv överflödig. Om texten syftar till att vända 

oss utåt och söka dessa epifanier och djupet i detaljerna i vår egen verklighet – vad 

ska vi då sedan med litteraturen till?  

I sitt korta uttryck råder kanske inget problem. Dikter eller ”lyriska” noveller 

av Doby ins slag skärper seendet och känslorna för den egna verkligheten. Det ver-

kar liksom bilder eller tavlor, som får en att se föremålen på nytt. Jag liknade tidigare 

detta även vid tema och variation i musiken. Men det är kanske delvis missvisande. 

Musik har en rörelse i tid, medan Doby ins noveller snarare, liksom bilder, har 

rummet som sitt främsta intresse. En av ”utgångspunkterna” i inledningen berörde 

Paul Gauguins konstnärskap. En målare som rört sig i samma område är Paul Cé-

zanne. Kanske kan se en likhet med Doby in och framförallt hans noveller, i egenhe-

ten att om och om igen söka sig till samma slags vardagliga motiv, samma miljöer, 

samma typ av människor, endast med små variationer i färgerna eller stilen, eller 

nyansskiftningar i stämningen. Just genom upprepningarna tycks, när man sett någ-

ra tavlor eller läst några noveller, ett slags rörelser på djupet i denna vardaglighet 

långsamt uppenbara sig. Det är pågående sökande. Ett skapande som genom upp-

repningarna frilägger sina egna beståndsdelar. Genom att uppenbara sitt eget ska-

pandes stil, tycks i stunder också den bakomliggande större skapelsens (och kanske 

skaparens) stil uppenbarad.  

I längre texter räcker det emellertid inte enbart med uppenbarande bilder 

som sammanhållande struktur, något måste tillföras som liksom i musik sätter oss i 

rörelse och leder oss genom textens värld – tiden måste in. 

Nils Åke Nilsson visar i en studie av echovs berättarteknik på de problem 

som echov ställdes inför när han med ”Step’” för första gången gav sig på ett längre 

format.131 Det längre formatet krävde för att rummet (steppen) alltjämt skulle ha sin 

del i skildringen att det både tillfördes en genomgående rörelse (den resa som företas 

över stäppen) och ett medium där rummet och denna rörelse sammanfogades (en 

pojkes point-of-view och utveckling). Samma ”problem” ställdes Doby ins stil inför. 

Visst hade även novellerna haft en viss tidsram och genomgående rörelse. Men tiden 

i det mimesis som novellerna sammantagna målar upp står nästan outhärdligt still 

(vilket påkallar känslan av bristningar och förestående förändring). Det finns visser-

ligen stunder av rörelse i denna verklighet, i vilket musiken eller naturen inverkar, 

men ingen som bär genomgående. 

                                                
131 Nils Åke Nilsson, Studies in echov’s Narrative Technique: ’The Steppe’ and ’The Bishop’, 
Stockholm 1968, s. 5-28. 
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Liksom i novellsamlingen är det i romanen Gorod n en provinsstad som ut-

gör det huvudsakliga rummet. Detaljerna är nu hämtade från Daugavpils, närmare 

bestämt Doby ins barndoms Daugavpils, vilket inte bara ger en annan distans, utan 

också en naturlig tidsram för berättelsen, i historisk tid ungefär 1901-1911.132 Visser-

ligen företas till skillnad från i ”Step’” ingen resa här (om vi inte räknar kortare 

sommarvistelser och att en avresa till Petersburg förestår för huvudpersonen när ro-

manen slutar). Den sammanhållande rörelsen utgörs snarare av ett slags ”barndo-

mens resa”. Likheterna med ”Step’” i det samlande mediumet är påtagliga – liksom 

Egoru kas resa över stäppen, blir pojkens uppväxtår i staden i Gorod n, något som 

tycks staka ut kursen för hela den fortsatta livsresan. När berättelserna slutar är hu-

vudpersonerna just på väg in i ett nytt stadium.  

Även om den underliggande berättelsen (eller fabulan) här känns självklarare 

och tydligare avgränsad – pojkens upplevelser och utveckling – är det fortfarande 

med en teknik där, som Wayne C. Booth skulle uttrycka det, balansen tippat över till 

för mycket ”scene”.133 Framställningen sker även här genom ett pärlband av icke-

händelser och detaljbeskrivningar. Fascinationen och motivationen bakom skapandet 

verkar liksom tidigare vara de subtila detaljerna och de omtumlande epifaniupple-

velserna i en tillsynes oföränderlig omvärld.  

Det som främst skiljer Gorod n från novellerna och som gör att den förefaller 

ge mindre läsmotstånd är kanske att vi som läsare inte lämnas lika ensamma med 

det framvisade. Det är inte längre bara en tavla, ett statiskt mimesis, uppmålad med 

små berättelser, som vi får, utan också en genomgående, om än mimetiskt framställd, 

handling. Fokuset på de slumpvisa sammanhangen behålls men är nu förmedlat ge-

nom ett tryggare point-of-view. Vi är inte lika utelämnade till vårt eget sökande 

bland bilderna. Vi får mer av författaren, blir känslan. Läsningen är mindre krävande. 

 De små händelser och personer (över hundra namn figurerar134) och litterära 

allusioner, som kretsar kring pojken och hans ensamma mor, sammanfattas inte i en 

handvändning. Det är liksom i novellerna ett intrikat nät av förbindelser mellan ka-

raktärer, händelser, minnen, texter, namn och detaljer som huvudpersonen rör sig 

genom och förnimmer underliggande mönster och samband i. Det som här kan vara 

värt att utstaka, då det till viss del belyser de tidigare diskussionerna, är vad som jag 

anser vara huvudstråket i romanens handling.   

                                                
132 Richard C. Bordens uppskattning i förordet till Leonid Dobychin, The Town of N, Evanston 
1998, s. xiv. 
133 Wayne C. Booth, ”Types of Narration”, The Rhetoric of Fiction, Chicago/London 1961, s. 
149-165. – Jämfört med novellerna kan vi dock se en betydande skillnad i antal inslag av 
”summary”. I novellerna ser man världen med karaktärerna som fokalisatorer. Dessa 
framträder endast undantagsvis som berättare i egentlig mening. I Gorod n återkommer 
pojkens summerande berättelser (I hans tankar) av något som tilldragit sig utanför det vi 
”sett” i form av direkta sinnesintryck.   
134 Leonid Dobychin, The Town of N, Evanston 1998, s. xiv. 
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Det vi har att göra med är en pojkes vuxenblivande. Flertalet av händelserna i 

romanen framställer på olika sätt hur hans föreställningar om sakers samband i om-

givningen eller föraningar om att något ska inträffa med tiden visar sig felaktiga eller 

inte leda till det förväntade. Att världen, om vi ser den, aldrig upphör att överraska, 

aldrig kommer att te sig riktigt så som vi förväntar oss – är det som pojken får lära 

sig i livets skola. Litteraturen, han läser mycket, ger honom illusionen av att det finns 

förklaringar och samband bakom allt och att världen har en logisk utveckling, liksom 

en berättelse. Denna illusion ger honom visserligen något – han ser det vackra och 

romantiska omkring sig, tecken och små berättelser. Men samtidigt fängslar den ho-

nom och kommer gång på gång att leda honom till besvikelser. Det blir ständigt inte 

som det ”borde” ha blivit. Desillusionen, uppvaknandet till verkligheten och ett 

slags försoning med denna – det blir inte som man förväntar sig och det är som det 

skall – blir slutgiltig med en epifani vars tydlighet gränsar till det parodiska:  

[ é ]       . , 

        á ,      

. 

– , –  , .        

  .            á  

.
135 

Den illusion eller närsynthet som han plötsligt varseblir och finner bot på är 

på epifaniskt vis mångbottnad. Vad den nya förbättrade synen leder vidare till är 

svårt att definiera. Kanske kan närsyntheten symbolisera hur han kört fast i det sö-

kande efter mönster som litteraturen lett honom in på, med bara besvikelser som 

följd, och att han nu ser verkligheten som den är, sammanhangslös, fri, öppen – och 

därmed lämnar sina falska romantiska drömmar och sin trånga provinsstad efter sig 

och ger sig ut i världen (till Petersburg). Men samtidigt förs denna nya syn och up-

penbarelse av verkligheten-som-den-är tillbaka på litteraturen. Det är inte litteratu-

ren i sig som vilselett honom, utan hans läsning av den. Han har inte bara varit när-

synt i världen utan också i litteraturen. Den äkta vänskap och kärlek han sett där, 

någon annanstans, och drömt sig i väg till, vilket lett till det missbelåtna och besvik-

na sökandet efter något liknande i sitt eget liv – hur äkta var den egentligen? Ta till 

exempel pojkens upplevelse av en äkta vänskap i förhållandet mellan i ikov och 

Manilov i Gogols Mertvye du i (från vars ”gorod NN” Doby in förövrigt troligtvis 

hämtat titeln till romanen)! 

Nej, är kanske vad huvupersonen inser, livet i böckerna skiljer sig i själva 

verket inte från hans eget. Hans längtan bort till litteraturens fantastiska städer har 

mest av allt bottnat i en oförmåga att läsa med den distans som krävs för att ironin 

skall framträda. Han har varit alltför närsynt och upptagen av detaljerna. Genom att 

                                                
135 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 184. 
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dessa litteraturens städer NN plötsligt framträder för honom som de egentligen var 

menade, som speglingar och avslöjare av den konkreta verkligheten, slungas han 

slutligen in i sin egen verklighet och ser den som den är, avklädd och i all sin gråhet. 

Hans varseblivande av verkligheten blir därmed inte ett farväl till en falsk litteratur, 

utan en insikt om att det faktiskt var just detta som litteraturen, fast han inte insåg 

det, ville leda honom fram till. Gorod n är inget drömt ”någon annanstans”, Gorod 

n är här. I sin nakenhet, sin absurda och korrupta blandning av gott och ont, är det 

just den stad han hela tiden befunnit sig i. Det här är den enda verkligheten. 

 Med sina glasögon ser han (åter – som när han var yngre) de detaljer som ger 

världen djup. De skarpa sinnesintrycken – en skylt, föremålen på hyllorna i handels-

boden, en nakenbadare med hatten kvar på andra sidan ån, det mönster som en spik 

repat upp på en grind som öppnats och stängts så många gånger – radas upp fram 

tills slutets insikt under stjärnhimlen: 

,   ,  ,       

   .     ,    ,   ,  

 .
136 

3.2 ”V dalekie kraja” 

  ,    ,   

,  . . ,    .
137 

Blev flytten till huvudstaden en besvikelse för Doby in? Även om han var en fre-

kvent gäst hemma hos familjen ukovskij och tillfälligtvis kom att träffa andra ur 

stadens kulturella elit, verkar han, som Kaverin antydde, aldrig ha känt någon riktig 

andlig gemenskap med dessa. Han beskrivs som svårmodig och frånvarande i um-

gänget, som en tragiskt ensam människa.  

Men så händer något som vittnesskildrarna har svårt att veta hur de ska för-

hålla sig till.  Doby in talar allt oftare om en granne i kollektivlägenheten, en viss 

Aleksandr Pavlovi  Drozdov, eller ” urka” som han kallar honom. Det plötsligt nya 

engagemanget hos Doby in som hans kulturella vänner lägger märke till gläder dem 

visserligen, men de har svårt att förstå det. ”    […] [ ] 

   .      .”138 Ma-

rina ukovskaja kan inte förstå vad Doby in ser hos en sådan. Allt oftare får de lyss-

na till Doby ins berättelser om denna enkla människa, ett före detta gatubarn, en av 

alla de som med kollektiviseringen av jordbruket sökt sig till staden efter arbete.  

                                                
136 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 184. 
137 Marina ukovskaja, ”Odino estvo”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vos-
pominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 10. 
138 Marina ukovskaja, ”Odino estvo”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vos-
pominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 11. 
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”    […]        ”139, kon-

staterar ukovskaja och då borde det väl inte finnas något i honom för en kulturell 

människa som Doby in heller? Den enda förklaring hon och andra kunnat ge är att 

antyda en homosexuell kärlek – en läggning man för övrigt, om man söker efter det, 

kan finna flera tecken på i hans texter. Om de inledningsvis glädjer sig åt att någon 

väckt lite liv i den svårmodige Doby in, kan de inte låta bli, när Doby in till och med 

dedicerar Gorod n till denne urka, att se även denna ”förälskelse” som något tra-

gisk.  

urka kan möjligtvis ha lyckats ta sig igenom romanen men knappast förstått 

den, resonerar ukovskaja. Men det har tydligen hon, hon ger en kort tolkning: I slu-

tet av boken skaffar sig huvudpersonen glasögon och ser att allt som han hittills sett 

har han sett felaktig. Det vill säga, menar ukovskaja, att liksom det i romanens stad 

visar sig aldrig ha funnits någon egentlig andlig vänskap med Er ov, finner Doby in 

i verklighetens ingen sådan med urka. 

Doby ins samtida kunde se likheter med en författare som Zo enko – texter-

na var inte borgerliga, som illvilliga kritiker menade, utan tvärtom avslöjare av det 

småborgerliga (”me anstvo”). I den Doby inforskning som tagit fart sedan man på 

80-talet på nytt börjat ge ut hans verk (efter mer än femtio års total tystnad), 140 läses 

ofta Doby ins texter som inte främst avslöjare av det dumma småborgerliga i sovjet-

samhället, utan av sovjetsamhället som sådant – att han visar upp ”dumheten” i den 

politiserade samtiden och ”vulgariteten” i provinslivet.  

I den nya forskningen har etablerade litteraturforskare använt sina vana läs-

ögon och ur texterna lyft fram enskilda motiv, gett kulturhistoriska kontexter för att 

                                                
139 Marina ukovskaja, ”Odino estvo”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vos-
pominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 11. 
140 En förelöpare är som nämnt Kaverins kapitel om Doby in (”Gorod n”) i Sobesednik: 
Vospominanija i portrety, Moskva 1973, s. 19-23, där novellen ”Otec” finns medtagen i sin 
helhet.  

Sedan slutet av 80-talet har, förutom två avhandlingar vid ryska universitet, inget 
heltäckande arbete om Doby in hunnit se dagens ljus. Den första avhandlingen är skriven vid 
Moskvas pedagogiska universitet: Evgenija Sergeevna Radi eva, Chudo estvennyj mir prozy L. 
I. Doby ina, Moskva 2004. En bra redogörelse över forskningen finns i i inledningen (s. 3-17) 
till den andra av dem (SPbGU): Zoja Aleksandrovna Popova, Po tika prozy L. Doby ina. 
Narratologi eskij aspekt, Sankt-Peterburg 2005. – En nyligen utgiven bok, som jag tyvärr inte 
lyckats få tillgång till, vad som närmast synes vara en monografi är E. S. Golubeva, Pisatel’ 
Leonid Dobychin i Briansk, 2005, men inriktningen verkar samtidigt snarare biografisk än litte-
raturvetenskaplig (i beskrivningen står att innehållet ägnas åt ”Doby in i ego svjazy s Brjans-
kom”).  

I övrigt finns forskningen presenterad i korta artiklar, vissa tillgängliga på Internet, 
andra i – hittills fyra stycken – samlingar, ”Doby inskie sborniki”, som getts ut i liten upplaga 
(200 exemplar) i samband med återkommande ”Doby inskie tenija” i Daugavpils. Av de två 
första samlingarna har man skapat det enda egentliga standardverket om Doby in: Vladimir 
Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vospominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 
1995. En annan betydande publikation som innehåller fem längre artiklar om Doby in är: V. 
Veststejn, D. Ricci & T.V. Civ'jan (sost.), "Vtoraja proza" : russkaja proza 20-ch - 30-ch godov XX 
veka, Dipartimento di scienze filologiche e storiche, Labirinti 18, Trento 1995.  
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ge nycklar till texternas anspelningar och även försökt inplacera Doby in i en litterär 

kanon genom jämförelser med andra båda ryska och utländska författare. Detta, till-

sammans med översättningar till ett flertal språk, är förvisso hedervärda insatser; 

eftersom Doby in inte ens av sin samtid var särskilt uppmärksammad, handlar det 

inte bara om att återupptäcka, utan att från grunden lansera honom som författare.  

Frånsett euforiska uttalanden om Doby in som en viktig inspirationskälla för 

moderna författare,141 har han dock förblivit en föga känd författare för den breda 

allmänheten. Kanske är fallet det att Doby in på nytt hamnat i en alltför stormig 

samtid för att någon riktigt skall lägga märke till hans nedtonade stil eller hans böck-

er överhuvudtaget.142 Men kanske finner man ännu en förklaring, som en parallell till 

20-talets politiserade kritik, i vad man skulle kunna kalla en moraliserande ström-

ning i den moderna litteraturdebatten i Ryssland.143 Inte heller idag kan man låta 

Doby ins texter helt stå för sig själva. Man ser det snarast negativt när texterna inte 

passar in i de färdiga ramar man uppställt för vad som är god litteratur som utför 

litteraturens uppgift. Så har t ex en enögd religiös bedömning av texterna letat sig in 

i V. S. Bachtins förord till utgåvan av hans samlade verk 1999. ”    

” är rubriken, men med sitt förhållningssätt är denne Bachtin själv på 

god väg att ansluta sig till deras skara.       

För om man vill värna om moraliska och religiösa värden och konsten som en 

bevarare av dessa ställer Doby ins texter onekligen till det. De erbjuder aldrig en en-

sidig tillflykt. Det är inte bara ”dum” småborgerlighet eller ”dumheten” i sovjet- och 

provinslivet som avslöjas, utan även konst- och litteraturlivet och konsten i sig som 

är föremål för avklädningen. Kanske är det här vi djupast finner anledningen till Do-

by ins ensamhet och att han varken i provinsen, med hans släkt och vänner, eller i 

staden, med de som såg sig som hans likasinnade, kunde känna sig riktigt hemma.  

 Doby in ansluter visserligen tydligt till den ryska traditionen. Men framför-

allt då till en bred ådra inom den som har ett kluvet förhållande till den egna posi-

                                                
141 ”To the mind of the Russian intelligentia, the alternative literature has learnt from a strange 
mixture of teachers,” skriver t ex Viktor Erofeev och nämner bland dessa ”the previously 
unknown Leonid Dobychin”. Medan dissidenter och konformister bara skilde sig åt ideolo-
giskt, resonerar han, har den alternativa litteratur som växt fram mellan dessa läger sökt efter 
en ny estetik. Den har blivit betraktat med skepsis och ansetts ”vag” av de etablerade lägren – 
en situtation där Doby ins svårplacerade författarskap förstås kan inspirera. – ”Russia’s Fleur 
du Mal”, Viktor Erofeev (ed.), The Penguin Book of New Russian Writing, 1995, s. xiii.  

I Times Literary Supplement, 2 dec 1994, skriver Erofeev än mer översvallande att 
”[n]ow [Doby in] is one of the main heroes of the twentieth century Russian literature” och 
tillägger att inte ens ”Mikhail Bulgakov, enjoyed such a rapid posthumous ascent of the lite-
rary Olympus.” – Citerat ur Richard C. Bordens förord i Leonid Dobychin, Encounters with 
Lise and Other Stories, Evanston 2005, s. xii. 
142 Intressant att notera är förändringen i upplagor för utgåvorna. Från 100 000 exemplar för 
en av de första – Leonid Doby in, Gorod n: Rasskazy, Zabytaja kniga, Moskva 1989 – ner till 
2000 för L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999.    
143 Vilket t ex Boris Gasparov noterar i Five Operas and a Symphony: Word and Music in Russian 
Culture, New Haven och London 2005, s. 164.  
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tionen och till Konsten i sig. Man finner denna kluvenhet hos hans mest framträdan-

de förebilder, Gogol’ och echov, men liknande drag finns hos flera av de stora som 

han refererar till i Gorod n – Tolstoj, Pu kin, Lermontov.144  

Ska man som ukovskaja försöka tolka Doby ins öde i Leningrad utifrån ro-

manen handlar kanske därmed huvudpersonens nya syn inte bara om ett varsebli-

vande av den omgivande verklighetens, utan också av litteraturens, konstens och 

den etablerade kulturens verkliga ansikte. Det handlar om insikten att litteraturen 

också kan leda vilse, och att en litteratur utan ett mått av självkritik blir falsk och rent 

av förkastlig och att konsten för att nå självinsikt måste låta sig utsättas för, och ifrå-

gasättas av, livets ostyriga lagar. Doby in är inte bara en avslöjare av det småborger-

liga eller sovjetiska samhället, utan också – trots, eller snarare tack vare, sin förank-

ring i den ryska traditionen – en avslöjare av en upphöjd och självtillräcklig kultur.  

Varseblivningen som flytten till Leningrad bär med sig och med vilken Do-

by in, i en biografisk läsning, låter avsluta Gorod n, handlar kanske alltså inte om 

det oäkta i vänskapen med urka utan mer om det oäkta i det kulturliv han introdu-

cerats i. En falskhet som, särskilt i och med de tider som råder, finns också bland 

hans tillskyndare och närmast bekanta. Den besvikelse som vittneskildringarna be-

skriver hos honom, efter den känsla av plötslig framgång flytten bar med sig, bör 

kanske snarast tolkas som en smärtsam frigörelse ur illusionen att i staden och bland 

dessa kulturmänniskor finna sitt hem och sin lycka. Avklädning av barndomens Go-

rod n innebär så läst indirekt en avklädning av den forna huvudstaden och det nya 

Leningrad. Det är befriad från illusionen om att livet där – i Staden, i Konsten, i Kul-

turen – skulle vara sannare och fullkomligare än någon annanstans, som han kan gå 

vidare i författarskapet.145 

 Kanske är det mot bakgrund av en ”vantrivsel i kulturen” man bäst förstår 

den lättnadskänsla vänskapen med Drozdov verkar ha fört med sig (inte olik den 

närhet som Kunst i ”Pro anie” känner till sin värdinna). Det är också utifrån urka 

och dennes berättelser som Doby ins skapar sina två sista verk, här står ”A. Droz-

                                                
144 Med slutning till detta kan nämnas att Gorod n liknats både med Tolstojs självbiografiska 
povest'-serie ”Detstvo”, ”Otro estvo”, ”Junost’” och med Gogol’s Mertvye du y. En del har i 
stil med dessa betraktat Gorod n som en första del i en helhet som aldrig hann bli färdig-
ställd. Michail Slonimskij talar om att det ska bli intressant hur Doby in ”   

   ,   ”, andra har pekat på titeln till publikationen i Krasnaja nov’ 
”Na alo romana” som länge fick stå kvar på manuskriptet och ser paralleller till ödet med 
Gogol’s uppföljare till första delen av Mertvye du i. Gorod n omnämns av vissa och har också 
publicerats som en povest’. Vad som talar emot dessa teorier, förutom att romanen kan läsas 
som en tydligt avslutad helhet, är att varken Doby in själv eller hans nära nämner några för-
sök till en fortsättning. Doby in skriver ju faktiskt helt andra saker efter Gorod n. – Jfr. L. 
Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 477-478. 
145 ”  (  )”, ordvitsar Doby in i ett brev till Kornej ukovskij och antyder den 
symboliska laddning som staden hade för honom. – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pi-
sem, Sankt Petersburg 1999, s. 266. 



 55 

dov” till och med angiven som medförfattare. Med dessa verk lämnar Doby in både 

provins- och huvudstaden som miljö och även mängderna av litterära referenser.  

Om ”Dikie”, det första av dessa verk, en längre novell, kan kännas en smula 

tillgjord och föga originell i sin utpräglade och svarthumoristiska skaz-form, verkar 

han i povesten urkina rodnja ha hittat fram till en ny och enklare strömmande ådra 

inom sig. urkina rodnja andas en frihet från alltför dunkla anspelningar och ironier, 

medan detaljkänslan och laddningen i de epifaniliknande och slumpmässiga händel-

ser som styr vardagen är där som förut och ger en säreget inträngande och levande 

skildring av en pojkes uppväxt och förvandling till ”besprizornik” i en by utanför 

staden Samara.  

Om det var mötet med urka som fick honom att nå fram till denna renare 

stil, denna än naknare skildring av livet, möjligen tack vare den distans som gestalt-

ningen av en annan människas berättelse innebar, så var det kanske delvis samma 

utveckling, med den distans den skapade till hans kulturella vänner, som också gjor-

de honom sårbar i det hårdnande kulturklimatet.  

 

Doby in har inte befunnit sig i staden mer än ett och ett halvt år, dessutom med ett 

långt sommaruppehåll (1935), när en skådeprocessliknande uppgörelse med forma-

lismen i den moderna konsten tar sin början med ett angrepp på Dmitroj ostako-

vi ’s opera Ledi Makbet Mcenskogo uezda.146   

”Sumbur vmesto muzyki”, löd rubriken på den ödesdigra recensionen, som 

publicerades i Pravda den 28 januari 1936. Gorod n hade då nått sina första läsare 

bara en dryg månad tidigare.147 Vad var det då som artikeln angrepp, och hur och 

varför ledde denna process vidare till Doby in?  

Logiken i artikeln är någorlunda begriplig och resonemanget ansluter sig till 

den partilinje som hade uttryckts (och formulerats av Gorkij och danov) vid Förfat-

tarförbundets första kongress 1934. Det man vände sig emot var framförallt det 

forminriktade experimenterandet i den samtida konsten, vad man kallade ”forma-

lism”. I artikeln angrips operan för sin avsiktliga svårtillgänglighet, sin tillgjordhet i 

formen (”    ”, ”   « -

»”, ”  ”). Istället för god musik, enkelhet och ”realism”, 

                                                
146 Som framgår av breven till L. N. Rachmanov i augusti 1935 är han på väg att inte kunna 
återvända efter sommarvistelsen i Brjansk. Han bönar och ber denne om att hjälpa honom att 
ordna med pengar till returbiljetten. I det sista brevet klagar han till och med på att han fryser 
– han tog inte rocken med sig. – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 
1999, s. 322-324. 
147 Förlaget Sovetskie pisateli inledde i Moskva redan under sommaren arbetet med korrekturet 
till Gorod n. Det kom att gå till tryck den 20 oktober, men av allt att döma nå Leningrad och 
Doby in först i början av december. Förutom det häpnadsväckande i att boken över huvud 
taget kom till trycket, måste upplagan på 7 200 exemplar med tidens mått anses betydande. – 
Ibid., s. 478.  
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skriver artikelförfattaren, visar kompositören prov på ”småborgerliga formalistiska 

krystvärkar”, istället för naturlig originalitet finns bara billigt effektsökeri 

(” [e] [e]”).  

Detta, som den anonyme artikelförfattaren även benämner med ord som 

” [sic!] ” eller ”[ ]  « »”, ser denne vidare 

gå igen också i den samtida litterturen och leda bort från det äkta och ursprungliga. 

Konstutövaren skall vända sig till massans friska, naturliga smak istället för att 

konstla till det så att bara ”esteter-formalister” förstå honom. Att ostakovi ’s opera 

haft framgång i väst, det vill säga hos en borgerlig publik, visar bara på att den ge-

nom sin rörighet blivit helt ”apolitisk”.  

Så länge kritiken rör ”formalismen” i operan går argumentationen att följa, 

svårare blir det när den kommer in på dess klandervärda ”naturalism”. Här har vi 

att göra med något av ett fenomen i modernismens utveckling. Något av det mest 

intressanta – och desillusionerande! – i att studera rysk kultur under 20- och 30-talet 

ligger nämligen i att den i sin överspändhet (ofta var det ett spel på liv och död för 

människorna bakom yttringarna) synes driva alla begrepp så till sin spets att de för-

ändrar innebörd och rent av vänds till sin raka motsats och upplöser sig själva. Den 

ryska modernismen kom därigenom på sätt och vis att redan själv stå för sin post-

modernism, sin dekonstruktion. På ytan fortsatte man, som här, att använda begrep-

pen. Mot ”realismen” som eftersträvades, ställs ostakovi ’s ”naturalism” 

(”  ”). Naturalistisk, resonerar artikelförfattaren, är operan efter-

som den visar upp alla människor som lika djuriska. Köpmanshustrun som mördar 

för att befria sig ur ett odrägligt äktenskap skildras som ett offer för ett borgerligt 

samhälle. Det är dåligt, det är en farlig moral, och inget av detta finns i den realistiska 

(bra) povest’ av Nikolaj Leskov som operan bygger på.148  

I artikelförfattarens användning av begreppen äger realismen en tydlig moral, 

medan naturalismen rör till det (för vanliga människor) på ett farligt sätt. Går vi åttio 

år tillbaka i tiden, och till vad man ibland kallar ”den moderna litteraturens födelse”, 

var det i själva verket precis samma ”farliga sätt” som stod i skottgluggen vid rätte-

gångarna mot Gustave Flaubert med Madame Bovary och Charles Baudelaire med Les 

fleurs du Mal. Då hette det farliga realism, men annars är argumenten detsamma. Lik-

som med ostakovi  eller senare Doby in handlade angreppen mot Baudelaire och 

Flaubert inte om en förkastlig moralisk eller politisk hållning, utan om avsaknaden 

av en. Sara Danius resonerar i en artikel i Dagens Nyheter om detta och att det ver-

                                                
148 Möjligtvis använder artikelförfattaren här skillnaden mellan naturalism och realism som 
en omskrivning för vad han ser som en alltför blottlagd erotik i operans jämfört med 
povestens framställning. Att döma av hur begreppet naturalism fortsatt kom att användas i 
debatten, bland annat om Doby ins texter, hade det dock uppenbarligen även andra och 
betydligt godtyckligare negativa konnotationer. 



 57 

kar som att konsten alltid varit som mest provokativ då den hävdat sin egen auto-

nomi, då dess utövare med Flaubert velat begränsa sig till att ”Konstens moral består 

i dess skönhet”.149 En tydlig yttring går att slå ner på, medan ett tillsynes passivt 

framvisande på ett för kritiker irriterande sätt underminerar möjligheterna att över-

huvudtaget diskutera konsten utanför konsten själv. Det man kan slå ner på eller stå 

upp för tenderar att endast vara ens egna läsningar av verken, ens egna tolkningar 

av det dolda bakomliggande syftet. Ju ”rörigare” verk, synes det ofta, desto mer ad-

renalin hos kritikern. Något i verket irriterar. Men vad? Slår kritikern ned på något 

riskerar han att avslöja att han ”missförstått”. Och istället för att erkänna att verket är 

öppet för tolkningar slår han just mot det som irriterar – dess svårförståelighet, dess 

”formalism”. Ibland, som i artikeln mot ostakovi , letar man därefter även upp yt-

terligare en (för tiden negativt laddad) -ism och stämplar även lite mot innehållet, 

därmed undvikande att behöva avslöja för mycket av grunderna för sin tolkning.  

Tyvärr gäller väl ofta något av detsamma, men omvända, för verkens försva-

rare, vilket den moderna Doby inforskningen (och kanske delvis med eget bidrag) 

ger prov på. Man får fina känslor, man tycker sig förstå och håller med om något – 

men om vad? Man griper, och inte utan en viss irritation, efter ism-stämplar, åbero-

par auktoriteter eller hävdar att där visst finns moral och politisk hållning, visst av-

sikt och budskap.  

 Vad gör vi idag med modernismens alla flagnande etiketter på rörelser i 

konsten? Vore det kanske ibland bättre om vi nöjde oss med att konstatera att det i 

all konst finns en strävan att säga något om verkligheten, genom att avbilda något i 

den, att de olika uttrycken i konsten skapas utifrån individuella uppfattningar om 

denna verklighet – vad vi låter ingå i den, och vart vi riktar uppmärksamheten inom 

den –, men sedan låta det vara där, och börja där, lägga den ”’sumbur’ istället för kri-

tik”, som den modernistiska litteraturvetenskap ofta förfaller till bakom oss, och bara 

läsa texterna och se konstverken igen som de är?   

 Man kan drömma, men en ren, naturlig och förutsättningslös, läsning existe-

rar givetvis inte. Istället är det kanske just i sökandet efter moralen eller syftet bakom 

verken, de referentiella felsluten som Riffaterre kallar det, just genom att inte låta 

konsten vara autonom, genom våra ständiga ”felläsningar” av den, som konsten fak-

tiskt utövar sin verkan, på oss och därmed på samhällets utveckling. Detta gäller inte 

minst för den ryska modernismen. Att den europeiska litteraturen under 1800-talet 

visade fram orättvisorna i samhället och, i takt med att en allt större del av allmänhe-

ten blev läskunnig, hjälpte fram reformer och revolutioner, gäller ju inte minst för 

den ryska litteraturen och de andra konstformer som rörde sig tydligt i bräschen 

både vid den ryska revolutionen och vid det nya sovjetsamhällets utveckling. Kons-

                                                
149 Sara Danius, ”Skandalernas år”, Dagens Nyheter, 19/12 2007. 
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ten var avantgardet, men inte främst i kraft av en tydlig politisk hållning utan just 

som konst, i kraft av sin dekonstruerande och utvecklande mångtydighet och öp-

penhet. När en ny ordning med nya maktstrukturer befästes efter revolutionen skul-

le den, som ostakovi  kritiker kallar det, ”apolitiska” konsten, om den hade fått 

verka fritt och förnya sig själv och samhället, i längden kommit att verka upplösande 

även mot denna makt. Detta var emellertid istället vad man från maktens håll delvis 

lyckades kväsa under 30-talet genom att på detta sätt angripa konstutövare som 

undvek en tydlig ”moral” i sina verk. Fortsätter man resonemanget kan man hävda 

att detta i längden kom att leda till att samhället faktiskt slutade att utvecklas, en 

stagnation således helt i enlighet med de marxistiska principer man från början sagt 

sig grunda sitt samhällsbygge på.150  

 

Den uppgörelse med formalismen som artikeln ”Sumbur vmesto muziky” initierade 

kom snabbt att sprida sig till att gälla snart sagt samtliga konstformer. För litteratu-

rens vidkommande skulle kritiken riktas mot Doby in och i synnerhet Gorod n, på 

vilken de första reaktionerna just börjat komma.151  

Doby ins närstående antyder i sina långt i efterhand nedtecknade skildringar 

av händelserna att det skulle ha handlat om en välplanerad kampanj för att rensa ut 

det sista motståndet mot den statssanktionerade litteraturpolitiken. Istället för att slå 

mot formalismens frontfigurer – vilket var problematiskt eftersom de besatt viktiga 

poster och fortfarande hade inflytande – fördes Doby in fram som slagpojke, för att 

skrämma de verkliga formalisterna till tystnad (en krånglig omväg man snart skulle 

                                                
150 Man behöver inte begränsa sig till att studera konsten för att se ett problematiskt urlakan-
de av begreppen. Samma ismer som använts för att krossa den gamla makten gavs nya inne-
börder för att konsolidera den nya. Både ”marxism” och ”kommunism” kom att omtolkas för 
att passa maktens ambitioner, ett belysande exemplet är Lenins modifierade definition av 
kommunism: ”  –       !” 
151 ” [ ], [ ]”, lyder omdömet i den första recensionen (Ju. Ostrovskij, ”Gorod 

n”, Literaturnaja Gazeta, 20 jan.). I Literaturnyj Leningrad, nr. 9, 26 jan. 1936, refereras diskus-
sionerna under den första sammankomsten för ”Diskussionyj klub prozaikov”, vilken helt 
vigdes åt Gorod n. Negativa reaktioner stod mot flertalet prosaisters (”mnogich prozaikov”) 
åsikt att boken var en verklig framgång för Doby in (”uda a Doby ina”). Men även de som 
lovordade boken var inte odelat positiva. Konstantin Fedin talar t ex om bokens ”formalnaja 
virtuoznost’” och att Doby in här funnit harmoni mellan ”manér och material”, men tillägger 
samtidigt att den kommer ta plats i den ryska litteraturen endast som ett experimentellt verk. 
Michail Slonimskij säger i försvar mot dem som ansåg att Doby in måste ”    

 ”, att Doby in faktiskt arbetar med ett nytt verk (troligen avses urkina rodn-
ja) som är ”   « »,       ”. 
Finstilta kritiska anmärkningar alltså som de nog skulle varit försiktigare med om de kunnat 
ana den omsvängning som ”Sumbur vmesto muzyki” skulle markera i debatten bara några 
dagar senare. – Se A. V. Bljum, ”Poslednie dni Leonida Doby ina”, Vladimir Bachtin (sost.), 
Pisatel’ Leonid Doby in: Vospominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 25-28. – Efter den 
ovan nämnda publiceras ytterligare fem regelrätta recensioner: N. Stepanov, Literaturnyj sov-
remennik, nr. 2; Z. tejman, ”Istori eskij impressionizm”, Literaturnyj Leningrad, nr. 9, 20 feb.; 
G. Adamovi , Poslednie novosti, 23 apr. (Paris); S. Gerzon, ”Ob epigonstve”, Oktjabr’, nr. 5.; E. 
Povolockaja, ”Formalistskoe pustoslovie”, Literaturnoe obozrenie, nr. 5. – L. Doby in, Polnoe 
sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 478.   
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överge som metod under den utrensningarnas tid som detta bara var en upptakt till). 

Som motvikt till liknande resonemang bör läggas det ”indecision and chaos” som, 

enligt historiker som J. Arch Getty, snarare än planerad och riktad terror, var det som 

utmärkte utrensningspolitiken fram till dess E ovs (sedan Berijas) och Stalins agen-

dor blev tydligt styrande från och med mitten av 1937.152 Det är kanske mot en sådan 

bakgrund man måste se den unge Efim Dobins ageranden då han som redaktör för 

Literaturnyj Leningrad väljer att gå till attack mot Doby in. Att döma av de kommen-

tarer till konferensen man kan finna i NKVD’s arkiv, där Doby in nämns som ut-

hängd istället för de verkliga formalisterna,153 handlade det först och främst om en 

ivrig kulturarbetares försök att efterfölja den nya inte helt lättolkade kulturpolitiken 

och genom att visa initiativkraft stärka sin egna position.  

Enligt ett referat i Literaturnyj Leningrad den 14 februari från ett möte anord-

nat av Författarförbundet med anledning av ”Sumbur vmesto muzyki” är det Dobin 

som för fram åsikten att kritiken har relevans även på litteraturens område. Den 20:e 

samma månad, tar Dobin upp Doby in i sin ledare: 

 ,     , 

    ,      

 .
154

 

Samma nummer innehåller också en recension av Gorod n där Doby ins prosa be-

skrivs som reaktionär och, i likhet med ostakovi  musik, endast bestående av litte-

rära trick (”trjuki”). Detta, menar artikelförfattaren Z. tejman, står i klar motsats till 

”den realistiska konstens metoder”.155  

 I början av mars anordnar Författarförbundet en författarkonferens i Moskva. 

Vid första sammanträdet, den 10:e, kritiseras förlaget Sovetskij Pisatel’ för att ge ut 

”  ”. Det tydligaste exemplet, enligt ett referat i Literaturnyj Leningrad, 

ansåg man vara Gorod n. Författarförbundets sekreterare V. P. Stavskij kallar boken 

” [ ],  [ ]”.
156 Doby ins redaktör Zelinskij medgav, står det vidare i 

                                                
152 Lewis Siegelbaum, ”Building Stalinism, 1929-1941”, Gregory L. Freeze (ed.), Russia: A 
History, Oxford 2002, s. 312-313. 
153 ”         «  »,  

    , , ,   
”. – ”Leningradskij part. archiv. F. 24. Op. 2-v. D. 1837” publicerat av A. V. Bljum 

i ”Poslednie dni Leonida Doby ina”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vospo-
minanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 29. 
154 ”Za socialisti eskij pealizm v isskustve” i Literaturnyj Leningrad, nr. 9, 20 feb., 1936. 
Artikeln är inte undertecknad. Citerad från Veniamin Kaverin, ”Leonid Doby in”, pilog: 
Memuary, Moskva 1989, s. 497. 
155 Ibid. 
156 A. V. Bljum, ”Poslednie dni Leonida Doby ina”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid 
Doby in: Vospominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 27. 
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referatet, att han ” ”. För övrigt noteras Ole as och Pasternaks ”röri-

ga” framträdanden vid konferensen.157 

 Allvaret i denna kritik verkar dock inte ha stått klart för varken Doby in eller 

hans vänner förrän de redan satt församlade på den påföljande litteraturkonferensen 

i Leningrad, ”O bor’be s formalizmom i naturalizmom”, vars sammanträden hölls 

mellan den 25 mars och den 13 april. Att notera är att det liksom i artikeln mot os-

takovi  inte är enbart ”formalismen” utan som tidigare även det luddigare begreppet 

”naturalism” som man säger sig vilja föra kamp mot. Därmed behövde man inte be-

gränsa sig till att kritisera endast formen och särskilt formmedvetna texter, utan 

kunde relativt godtyckligt kritisera både form och innehåll i det författarskap man 

för tillfället behagade angripa. Det talarna med Dobin i spetsen slutligen väljer att slå 

ned på i Gorod n är också framförallt dess tema:  

     ,   , – 

  ,     

   .
158

  

 En annan framträdande talare under denna konferensens första dag, som 

kom att bli den enda som Doby in närvarade vid, var N. Berkovskij. Han riktar lik-

som Dobin in kritiken mot temat (”      

   ”) men nämner, utan att gå in på detaljer, att det också handlar om en 

genomgående formalism: ”   ,  …”.159 Efter Dobin och 

Berkovskij framföranden lämnades ordet till Doby in. Vad hade han att säga till sitt 

försvar?  

I ett refererat av konferensens första möte i Literaturnyj Leningrad gavs 

följande beskrivning av Doby ins framträdande:  

[ ]      ,   

 ,     - .   

                                                
157 Literaturnyj Leningrad, 14, 20 mars 1936. Ur Veniamin Kaverin, ”Leonid Doby in”, pilog: 
Memuary, Moskva 1989, s. 498. – Konferensen pågick fram till den 31 mars med totalt sju 
sammankomster – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 12. 
158 Ibid., s. 13. – Dobin inleder framförandet med att markera att de åter måste uppehålla sig 
vid Doby in, eftersom kritiken hittills inte behandlat det allra väsentligaste: Gorod n –  
”  ,   ?  –     

   – , , ”. Plötsligt har kri-
tiken blivit på allvar politisk. – A. V. Bljum, ”Poslednie dni Leonida Doby ina”, Vladimir 
Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vospominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 26-
27.  
159 Är ”novator” därmed något positivt för Berkovskij? Jämför detta med ”Sumbur vmesto 
muzyki”: ”  « »      , ,  

 .” (Pravda 28 jan. 1936, ur Veniamin Kaverin, ”Leonid Doby in”, pilog: 
Memuary, Moskva 1989, s. 499.) – Berkovskij stod också för det kryptiska uttalandet att 
”    – , ,  .” – L. Doby in, Polnoe sobranie 
so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 13.   
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,          «  », 

      .
160

  

Även om artikelförfattaren ansåg att Doby ins ”formalism” redan blivit bevisad, 

fortsatte debatten under konferensens fyra sammankomsterna. Nu tilläts även andra 

att komma till tals. I publiken och bland talarna fanns Doby ins vänner. Många av 

dem hade tidigare öppet talat om sig själva som formalister. Men nu kunde ingen 

avvisa anklagelserna mot Doby in som felaktiga eller ta på sig sig skulden i hans 

ställe. Ingen förtjänade ju att bli offer, och att avvisa själva anklagelserna om 

formalism mot vem det vara månde som absurda, var ingen, inte ens Slonimskij161, 

längre i position för.  

Författaren Aleksej Tolstoj gjorde, enligt V. S. Bachtins tolkning av talet, ett 

försök att rentvå Doby in från det politiska i anklagelserna genom att säga att Gorod 

n inte var formalistisk, utan bara tråkig och dyster.162 Tolstoj menade att Doby in 

blivit sviken av sina vänner som inte protesterat mot anklagelserna, Doby ins nära 

verkar däremot ha uppfattat talet som en fortsättning på den tidigare kritiken. Vem 

som sade vad och vad denne med det egentligen avsåg, är inte längre intressant att 

försöka reda ut. Det är en härva av rädda röster. Och för Doby ins vidkommande 

var det inte ens då väsentligt vad som sades – han fanns nämligen inte längre bland 

de församlade.   

  ,     , 

   ,    ,    

. ,      ,   

,     ,      

      ,      ,  

.     ,    ,  

,    .
163

  

 

   , ,    , 
,    .     

,  ,   ,  ,  
: 

                                                
160 L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 14. 
161 Slonimskij anade uppenbarligen lika lite som Doby in vad detta första sammanträde 
skulle bära i sitt sköte. I ”Pered diskussiej” i Leningradskaja Pravda skriver han den 24 mars: 
”           

 …” Därtill nödd och tvungen? – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pi-
sem, Sankt Petersburg 1999, s. 18. 
162 Ibid., s. 14-15; Aleksej Tolstoj, ”Re  na ob em sobranii leningradskich pisatelej”, Vladimir 
Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vospominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 20-
24. 
163 Marina ukovskaja, ”Odino estvo”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vos-
pominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 13-14.  
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–  ,  ,    ,    
. ,   ,      

.164 

Marina ukovskajas respektive Veniamin Kaverins beskrivning av Doby ins fram-

trädande vid konferensen den 25 mars. Ingen av Doby ins närmaste vänner skulle 

därefter någonsin se honom igen. Dokumenterat finns vidare två telefonsamtal, med 

Kaverin och med ukovskaja. På Kaverins fråga, när denne ringer upp dagen efter 

(den 26 mars), varför han begränsade sig till endast en fras vid framträdandet svarar 

Doby in i sin sedvanliga stil: ”     ,     

  .” Kaverin fortsätter återgivningen av samtalet:  

  ,      .   
    ,     

      .      
.   ,      -   

  ,   :  
–    .165 

En sista fras som visar en intressant likhet med ostakovi  och dennes reak-

tion på anklagelserna i ”Sumbur vmesto muzyki”. Denne lär ha tagit kritiken oerhört 

hårt och känt sig förföljd av den resten av livet.166 Kanske var i själva verket Doby in 

och ostakovi  lika som offer i det att de faktiskt inför sig själva tagit avstånd från 

det de kritiserades för. De var konstnärer med genuint egna uttryck, de kunde, så 

som ukovskaja skriver, bara skapa så som de skapade, och åtminstone Doby in 

tycks alltid ha föraktat ett exprimenterande för experimenterandets skull (dvs. såsom 

kritikerna använde begreppet ”formalism”). Men just i och med egenheten i sitt ut-

tryck, riskerade de alltid att få denna anklagelse mot sig. Något de själva verkar ha 

varit medvetna om. Kritiken träffade kanske desto hårdare just för att den anslöt till 

en ådra i det egna konstnärliga tvivlet, till självkritiken: ”De hade alldeles rätt”, kan 

därför Doby in utbrista.  

Endast en person vittnar om att ha mött Doby in efter sortin från 

konferensen. Denne, en viss Morskoj, anställd vid NKVD, låter Doby in anförtro sig 

åt sig och skriver sedan i rapporten:  

, 26.III . .       .  

  . 28.III . .  11 . 30 .  . .   

 ,    « », ,    

                                                
164 Veniamin Kaverin, ”Leonid Doby in”, pilog: Memuary, Moskva 1989, s. 199.  
165 Ibid. 
166 Ibid., s. 197 
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 . […] [ ]  – «        

     ».
167

 

Detta alltså medan konferensen där han debatterades fortsatte. Bland de av Doby ins 

bekanta som överlevde de följande årens utrensningar och nedskrev sina minnen om 

honom är det få som tvivlar på att han härefter begick självmord. Kroppen blev dock 

aldrig återfunnen och hur det utfördes och till vilken grad konferensen tvingade 

fram det kan man bara spekulera kring.168  

 Doby ins sista brev mottar Nikolaj ukovskij ett par dagar efter hans fram-

trädande när Doby ins vänner på allvar börjar bli oroliga över hans frånvaro. Do-

by in ber i brevet ukovskij att återbetala hans skulder med pengar från en kom-

mande publicering av en novell i Krasnaja nov’. Novellen blev aldrig medtagen i tid-

skriften, men så var skulderna också obetydliga. Han avslutar brevet: 

     –     . 

  . 
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167 Anspelar han på Majakovskij? – ”Leningradskij part. archiv. F. 24. Op. 2-v. D. 1837” ur A. 
V. Bljum, ”Poslednie dni Leonida Doby ina”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: 
Vospominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 29-30. 
168 Bachtin jämför med Marina Cvetaevas öde och pekar på självmord som ett genomgående 
tema hos Doby in (en del av en djupgående pessimism, som han ser det). I samband med 
kritiken mot Gorod n nämner han ett brev från Doby ins mor med en utriven recension: ”  

  ”, kommenterar hon artikeln. Han frågar sig om det kan ha blivit sista 
droppen. – L. Doby in, Polnoe sobranie so inenij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 16.  

Kaverin talar om ” ”, självmordet som ett japanskt harikiri, en följd 
av Doby ins höga tankar om sig själv (exempelvis att Doby in ansåg sin Gorod n vara ett 
verk av europeisk betydelse). Kanske hade det inte behövt sluta så illa, menar Kaverin, om 
Doby in hade öppnat sig mer för samtal med sina vänner och inte grovt överdrivit den 
olycka han råkat ut för. – ”Leonid Doby in”, pilog: Memuary, Moskva 1989, s. 204-205. 

Kring försvinnandet har M. N. ukovskaja bestämt hävdat att Doby in antingen 
dränkte sig eller kastade sig framför ett tåg (det senare har varit den mest efterhängsna 
teorin). I. I. Slonimskaja påstod ett tag att han höll sig gömd i Luga. Inte ens i NKVDs arkiv 
finner man någon ledtråd. Hans kropp påträffades aldrig. – L. Doby in, Polnoe sobranie so ine-
nij i pisem, Sankt Petersburg 1999, s. 17.   
169 ukovskaja, Marina, ”Odino estvo”, Vladimir Bachtin (sost.), Pisatel’ Leonid Doby in: Vos-
pominanija, stat’i, pis’ma, Sankt-Peterburg 1995, s. 14. 
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