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Inledning 

Nikolaj Tjikildejev jobbar som uppassare vid hotellet Slavjanskij Bazar i Moskva. En 

dag blir han sjuk, faller ihop och tappar brickan han bär. För att klara livhanken, 

beslutar han sig för att ta med familjen hem till landet och till föräldrarna. Så börjar 

historien om Nikolaj, Olga och Sasja Tjikildejev. De lämnar Moskva med 

förhoppningen att allt kommer bli bättre ute på landet. Men deras förhoppningar slås 

i spillror redan innan de kliver in i stugan. Tjechov kastar oss rakt in i den nöd, misär 

och fattigdom som då rådde ute på landsbygden. 

 

Muzjiki, eller Bönderna på svenska utkom första gången 1897 i tidskriften Russkaja Mysl´. 

Tjechov var vid det här laget både en respekterad läkare och författare. Hans författarskap 

inkluderade kortare skämtsamma historier och en rad längre seriösare noveller såsom 

Steppen (1888), samt pjäsen Måsen (1896) i fyra akter. Hans senare noveller Novaja Datja 

(1899) och V ovrage (1900), var en fortsättning på den serie av bondeskildringar han 

initierade med Muzjiki, (Papernyj 54). 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån den relation Tjechov hade till bönderna och landsbygden 

utforska de teman som återfinns i berättelsen och se hur de är knutna till Tjechov. Jag tar 

avstamp i den tidigare forskningen och diskuterar också huruvida berättelsen har en helhet. 

Mina frågor är: 

 Varifrån fick Tjechov inspiration till berättelsen? Vilka erfarenheter av bönder hade 

han? Hur gestaltas dessa i Muzjiki? 
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 Hur är berättelsen komponerad? Vari ligger handlingen? Finns det en helhet? 

 Vilka teman finns? Hur är dessa kopplade till Tjechovs liv?  

Material 

Primärlitteraturen består av novellen Muzjiki som återfinns i Polnoe sobranie sočinenij i 

pisem v tridcati tomax. Tom devjatyj. Moskva 1977. Fakta och citat från samtida kritiker 

såsom Batjuškov, Struve och Mixajlovskij som står under rubriken Samtida kritik är också 

hämtade ur denna utgåva. Enbart sidhänvisningar i parantes hänvisar till denna. 

 

I undersökningen utgår jag ifrån Donald Rayfields bok Understanding Chekhov. A critical 

Study of Chekhov’s Prose and Drama, L.M. Cilevičs bok Sjužet čexovskogo rasskaza, Karl 

D. Kramers bok The Chamelion and the dream samt Nils Åke Nilssons bok Studies in 

Čechov’s Narrative Technique ’The Steppe’ and ’The Bishop.  

   Som bakgrund ligger Sophie Lafittes bok Tjechov i bilder och dokument, A.P. Čudakovs 

bok Poétika Čexova och Donald Rayfields biografi Anton Chekhov. A Life. I sin biografi av 

Tjechov koncentrerar sig Rayfield på att porträttera Tjechov och hans relation till familjen, 

skolan, religionen och arbetet. Jag har endast använt mig av de inledande kapitlen vilka till 

stor del handlar om familjen. Han skriver om Tjechovs relation till bönderna och de verk 

som sprungit ur dessa erfarenheter i den senare Understanding Chekhov. 

 

   Jag har transkriberat person- och ortsnamn enligt den svenska modellen. Författarnamn, 

med undantag från Tjechov i den löpande texten, och publikationer är dock translittererade 

enligt Scando-slavica och ISO. Originalets titel Мужики (Muzjiki) väljer jag också att 



 3 

transkribera enligt den svenska modellen då Muzjik är en vedertagen benämning på rysk 

bonde1. 

Bakgrund 

Tjechovs relation till bönderna förändrades under hans författarskap. Till en början höll han 

med Tolstoj, vars uppfattning var att bönderna var Rysslands räddning och ett medel i 

revolutionen (Rayfield 1999 192). Tjechovs bakgrund skiljer sig dock från Tolstojs, då den 

senare var av godsägarsläkt emedan Tjechovs far själv varit livegen. Bönderna i Muzjiki är 

inte Rysslands räddning. Deras största bekymmer är nöden (305), och deras förståelse för 

världen är ytterst begränsad.  

Земство обвиняли во всем – и в недоимках, и в притеснениях, и в 

неурожаях, хотя ни один не знал, что значит земство. (305) 

Det är ett obildat folk Tjechov porträtterar och inte en vis bonde med svar på livets stora 

frågor. 

   Fyrtio år efter livegenskapens upphävande verkar också livet för bönderna värre än före 

reformen (Rayfield 1999 191). Friheten band bönderna till staten istället för som tidigare 

till land ägaren. Fler bönder dog också under 1890-talet än under 1840-talet (Papernyj 64). 

Tjechov ville belysa dessa levnadsförhållanden. Vi skall inte anta att upplösandet av 

livegenskapen löste alla problem. 

   Tjechov köpte godset Melichovo utanför Moskva 1892 (Lafitte 44) och levde där under 

sex år. Han deltog aktivt i att förbättra villkoren för bönderna. Han finansierade skolbyggen 

(Rayfield 1999 184, Lafitte 55) och jobbade som provinsialläkare, sin egen trötthet och 

sjukdom till trots. Hans intresse låg i att hjälpa och närma sig bönderna (Lafitte 53-54). 

                                                      
1 National Encyklopedien. 
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   Tjechov svartmålade inte bönderna avsiktligt. Han behandlade dem med respekt, vände 

sig till dem med det artiga vy istället för ty. Han ville inte att skildringar såsom Novaja 

Datja2 och Muzjiki, skulle ses som speglingar ur hans eget liv. Till sin vän Lidia Avilova 

skrev han att bönderna visst kunde vara krassa och oärliga mot nykomlingar, - till en 

början. Men om vi bortser från vad Tjechov lät oss tro, blev han faktiskt bestulen och hans 

hundar förgiftade (Rayfield 1999 186) 

   Ett år innan Muzjiki gavs ut publicerade I.S. Sokolov sina studier av landsbygden, 

”Doma. Očerki sovremennoj derevnij”3 vilka Tjechov lät sända efter. Dessa handlade i 

mångt och mycket om det Tjechov själv tar upp i Muzjiki. En man återvänder till byn där 

han växte upp för att möta missnöje och alkoholism. Dessa očerki var självbiografiska och 

av publicistisk karaktär. Muzjiki var å sin sida genompräglat litterär (Bjalyj 197). Tjechov 

valde också att inte beskriva alla hemskheter han stött på, då dessa saknade litterär kvalitet 

(Avdajev 197). 

   Dessa två, Sokolovs ”Očerki” och Tjechovs Muzjiki skilde sig helt klart från den rådande 

uppfattningen av bönderna. 

   Bjalyj ser inte dessa ”očerki” som inspirationskällan till Muzjiki trots dess många 

likheter. Tjechov fick enbart bekräftelse på sina egna observationer. Inspirationen kom 

onekligen från hans tid jämsides bönderna på hans gods Melichovo (Bjalyj 200).  

   Likheter mellan Tjechovs Melichovo och staden Zjukovo i Muzjiki är inte uppenbara. 

Trots detta såg bönderna i Melichovo sig själva i Zjukovo. Donald Rayfield menar, liksom 

Tjechov själv hävdade, att det skulle ha varit omöjligt att skriva Muzjiki utan den kontakt 

han haft med bönderna. Sex år i Melichovo gav honom material för att känna sig trygg i det 

                                                      
2 I Novaja Datja gör bönderna allt för att förstöra för de nyanlända herrskapet som valt att bygga en 

sommarstuga i deras by. Herrskapet gör emellertid allt för att vara tillmötesgående. 

3 Vestnik Evropy 1886. No. 7,8,9 
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han skrev (Rayfield 1999 184). Men han utgav sig inte för att porträttera just dessa bönder 

(Rayfield 1999 189). 

   Med den efterföljande novellen V ovrage går Tjechov till våldsammare angrepp på 1898-

99 års samhälle. Efter att ha lämnat Melichovo beskrev han i V ovrage hur industrierna 

kom till landsbygden och exploaterade bönderna (Rayfield 1999 193). Tjechov såg till 

skillnad från Tolstoj inte de ryska böndernas sak som hela världens angelägenhet. Han såg 

ingen poäng med att översätta Muzjiki till franska. Detta var ett ryskt fenomen, och inte ett 

allmängiltigt mänskligt (Rayfield 1999 189). 

Reception 

Muzjiki var den novell som gav Tjechov mer beröm än hans tidigare verk tillsammans. Den 

fördubblade hans inkomst för året 1897 (Rayfield 1999 192) och blev ett viktigt inlägg i 

den högaktuella debatten kring böndernas nya ställning efter livegenskapens upphävande. 

   Ett urval läsare, författarinnan E.M. Sjavrova, N.A. Lejkin, doktor N.I. Korobov och P.G. 

Rozanov hör alla av sig och lovordar novellen. Sjavrova utrycker glädje över att det skrivs 

om bönderna och Korobov berömmer Tjechov för det lysande inlägget i den samtida 

debatten. A.A. Tixonov nöjer sig med att berömma prosan, men vänder sig emot historiens 

ensidighet: ”Вы тенденциозно берете только темные стороны, умалчивая о светлых” 

(545). 

   N.K. Mixajlovskij höll Muzjiki långt ifrån de bästa av Tjechovs alster. Den saknade 

mening och kom varken fram till en slutsats eller ett svar. Han vände sig emot 

slumpaktigheten och avsaknaden av en ”obščaja ideja” (allmän idé), och ett större 

övergripande motiv (520). 

   Lev Tolstoj var av samma åsikt. Han kritiserade Tjechov för avsaknaden av idé och 

helhet. Han blev dessutom upprörd å folkets vägnar: ”это грех перед народом. Он не 
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знает народа…” (om Tjechov). Till A.S. Buturlin sa han att: ”из ста двадцати 

миллионов русских мужиков – Чехов взял один только темные черты” (527). Hade 

bönderna verkligen varit sådana de framställdes här, hade de för länge sedan upphört att 

existera (527). 

   Mixajlovskijs tro låg till kapitalismen och medelklassen: ”будто капитализм и 

буржуазия разрушают этот [деревенский] «идиотизм» при помощи городской 

цивилизации” (524). Tolstojs tro låg istället till bönderna och han kämpade för deras 

rättigheter.4 

   P.B. Struve var marxist och berömde Tjechov under pseudonymen Novus. Han 

uppskattade att Tjechov inte kom med några slutsatser eller utgett sig för att bära alla 

svaren efter livegenskapens upphävande. Folket skulle inte serveras en ”obščaja ideja”. 

Litteraturen skulle inte undervisa, utan upplysa om levnadsförhållanden. Tjechov hade 

enligt honom pånyttfött litteraturen (518). Bjalyj nämner också han hur Tjechov, till 

skillnad från Sokolov, inte moraliserar (Bjalyj 200). Mixajlovskijs inlägg om avsaknaden 

av en ”obščaja ideja” får Novus att ändra sig. Han skriver nu om en ”glubokij 

obščestvennyj smysl´” (en djup samhällstanke), och om en ”ogromnoe praktičeskoe 

znaenie” (stor praktisk betydelse) (521). Framställningen av bönderna faller Novus i 

smaken och han ser i Muzjiki stadens överlägsenhet över landet. 

 

För samtidens kritiker var böndernas sak ett brinnande tema. Detta tema lämnade sedan 

plats till förmån för prosan . 

Tjechov skrev till sin förläggare Surovin 1890: 

Пусть судят их присяжены заседатели, а моё дело показать только, какие 

они есть (Čudakov 70. Brev till Suruvin 1 april 1890). 

                                                      
4 Jag hänvisar här till den självbiografiska karaktären Levin i Anna Karenina. 



 7 

Det är mycket passande då båda sidor av den försiggående debatten tolkar berättelsen på 

sitt sätt. 

Tidigare forskning 

Nils Åke Nilsson 

Den store svenske slavisten Nils Åke Nilsson uppmärksammar hur viktig tonen var för 

Tjechov för berättelsens helhet (Nilsson 8-9). Han jämför Tjechov och Mark Twains 

tekniker då de båda skrivit berättelser med barn i huvudrollen. I Steppen är en pojke 

huvudperson genom vem vi tar del av intrycken. I Twains Huckleberry Finn är det istället 

en berättare som förmedlar pojkens intryck och reflexioner (ibid. 20). Vidare går Nilsson in 

på Tjechovs objektivitet. Han tillskriver utryck såsom ”verojatno”, ”očevidno”, ”kazalos´” 

(säkerligen, uppenbarligen, det verkade som), på en half-knowing berättare som ibland vet 

allt för att i andra stunder gissa (ibid. 35). Ett exempel på detta är berättelsen Palata No. 6. 

Ovissheten är påtaglig. Berättelsen inleds i presens då ödet fortfarande är okänt för 

berättaren. Någonstans på vägen ändras dock tempus till förfluten tid och berättaren intar 

en allvetande ställning (ibid. 59). En annan företeelse är filosofiska parentese . Här hoppar 

narrativen från personen, till berättaren och sedan tillbaka. 

   Något som även Cilevič tar upp nedan är sättet Tjechov radar scener efter varandra utan 

en berättare som för dem samman. Dessa hänger ihop logiskt och kronologiskt men det är 

meningen att läsaren skall dra sina slutsatser (ibid. 63).  
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L.M. Cilevič och Karl D. Kramer 

Tjechovforskaren Leonid Cilevič som specialiserat sig på handlingen i Tjechovs verk 

menar att Muzjiki saknar en dynamisk handling. Den ligger istället i två ”fabul´nye plany” 

(Cilevič 176). De karaktäriseras av episoder som avlöser varandra. 

   Han diskuterar vidare de två ryska närliggande benämningarna ”rasskaz” och ”povest´”. 

Muzjiki klassificerar han som ”povest´” vilken beskriver tillvaron. ”Rasskaz” är den kortare 

formen av ”dramatičeskij roman” och beskriver ett förlopp eller en rörelse framåt. Ett 

urskiljande är dock svårt då Tjechovs berättelser även kan inkludera element både ur 

”roman” och ”novella” kompositionerna (ibid. 174-175). Cilevič har därför myntat två 

begrepp, ”čexovskij žanr” och ”čexovskij sjužet”. Den nya genren är en blandning av 

genrer, och handlingen karaktäriseras av parallella kronologiska episoder, ”fabuly” och 

olika motiv (ibid. 176, 179). 

   Karl D. Kramer är av en annan åsikt. Han inleder sin bok The Chameleon and the Dream 

med en definition av ”rasskaz” och ”povest´”. Short-story – ”rasskaz” beskriver någonting 

skilt från tid, förändring och utveckling. Slutet är oviktigt (Kramer 27). Tale – ”povest´” 

vidhåller han som dess motsats, men också som ett äldre uttryck för samma sak. Poe skrev 

tales och Pusjkin povesti (Kramer 17). Han menar också att ”rasskaz” är en ny genre som 

tillkommit i slutet av 1800-talet (Kramer 15, 17). 

Donald Rayfield  

Precis som Leonid Cilevič ser Donald Rayfield handlingen i motiven och episoderna 

(Rayfield 1999 190). Huvudpersonen Olga är knappt framträdande (Rayfield 1999 189). De 

motiv han finner är kopplade till livegenskapen (Rayfield 1999 191), ”traktir” (krogen), dit 

böndernas pengar går när de super, samt religionen som något underliggande (Rayfield 

1999 190).  
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A.P. Čudakov 

Alexander Čudakov strukturerar i sin bok Poétika Čexova upp Tjechovs tre olika faser som 

författare med utgångspunkt i ”povestvovanie” (narrativen). Den första av dessa 

kännetecknas av en subjektiv narrativ (den tidiga Tjechov). Här är författaren mycket 

påtaglig. I den andra perioden (1888-1894) utvecklar Tjechov ett objektivt berättande, där 

berättaren själv inte lägger in några värderingar, för att i den tredje fasen (1895-1904) inta 

en mer diffus position i berättandet. Muzjiki faller inom den tredje perioden och 

kännetecknas av dess många röster, och att författarens röst ligger i karaktärernas egna inre 

monologer. I den avslutande monologen Olga för är det påtagligt att språket inte är 

hjältinnans, utan färgat av berättaren (Čudakov 102-103).  

 

Om objektivitet skriver Tjechov till Lidia Avilova 1892: 

Когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, 

то старайтесь быть холоднее (Čudakov 70. Brev till L.A. Avilova 19 mars 

1892). 

Han utvecklar sedan i ett senare brev: 

[…] Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать заодно со 

своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не 

заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление. (Čudakov 70 

brev till L.A. Avilova 29 april 1892). 

Han förklarar hur objektivitet i berättandet leder till att läsaren hyser större medkänsla. 

 

Tjechov slås av misären på landsbygden. Muzjiki är en krass skildring i vilken vi möter ett 

obildat folk utan framtidstro. Det är svårt att se att Tjechov hyser medkänsla för dessa 

bönder. Den objektivitet och rättframhet om vilken han skriver till Lidia Avilova, hans 
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aktiva roll som finansiär av skolor och hans dedikation till läkaryrket pekar dock på att 

medkänslan fanns där i allra högsta grad. Han porträtterade bönderna som han såg dem och 

utgav sig inte för att svartmåla dem. Det är svårt att förstå att Tjechov hyste medkänsla om 

vi inte känner till hur Tjechov med just sin objektivitet och tillsynes likgiltighet ville 

engagera läsaren. 

Metod och teori 

Det många forskare återkommer till är avsaknaden av en dynamisk handling i Muzjiki. 

Mixajlovskij nämner slumpaktigheten (520) i negativ bemärkelse, Cilevič talar om 

”fragmentarnost´ ” (fragmentering)- att det oavslutade är en stilistisk finess (Cilevič 177), 

och även F.D. Batjuškov, en samtida kritiker, skriver om avsaknaden av en komplicerad 

intrig. Nilsson kommenterar hur episoder avlöser varandra utan en berättare som för dem 

samman, för att läsaren själv skall dra sina slutsatser (Nilsson 63). Nils Åke Nilsson 

diskuterar inte Muzjiki men Biskopen, Tjechovs sista novell. Enligt Čudakovs tematiska 

och kronologiska indelning faller de dock inom samma period. Jag anser därför att Nilssons 

slutsatser kan vara relevanta även för en analys av Muzjiki.  

 För att undersöka om det finns en helhet och en handling prövar jag Cilivičs och Nilssons 

slutsatser.  

   I Undersökningen applicerar jag den teori Cilevič och Nilsson lägger fram om 

episodernas roll för handlingen. Utgångspunkten är att följa Cilevič modell (Cilevič 185), 

vilken går ut på att analysera motiv, eller teman. Jag diskuterar de teman Cilevič och 

Rayfield har beskrivit och prövar dem mot min tolkning.  
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Undersökning 

Handling  

Tjechov är enligt Batjuškov impressionist och ger inte en beskrivning utan ”mgnovennye 

vpecatlenia žizni” (ögonblicksbilder av livet) (524). Tjechov utelämnar dramatiken och 

överraskar istället med det oväntade. Det är inte ovanligt att episoder inte leder någonstans 

och att karaktärer pratar om varandra. Senderovich ser även han Tjechov som impressionist 

och hänvisar detta fenomen till en impressionistisk tavla. En färg kommer bara till sin fulla 

rätt i relation till en annan (Senderovich 151). Det Nils Åke Nilsson kallar ton kan mycket 

väl vara denna kombination av en subtil blandning av händelser och uttryck. 

M.A. Rybnikova ser bara episoder menlöst radade efter varandra. Ett kapitel avlöser det 

andra utan någonting som håller dem samman5.  

   Handlingen i en roman kan bestå i kontinuitet, förändring, eller en rörelse framåt. 

Novellen6 däremot koncentrerar sig på att beskriva ett tillstånd eller en avskild händelse. 

Döden kan ofta figurera som någonting definitivt, som ett slut, eller för att frysa händelsen 

(Kramer 13). Cilevič menar att Tjechov använder sig av både novellens och romanens 

komposition av handlingen och att ”čexovskij sjužet” också kan realisera handlingen 

genom olika teman. Handlingen består många gånger av episoder radade efter varandra 

(Cilevič 175).  
                                                      
5 M.A. Rybnikova skriver i ”Dviženie v povesti i v rasskaze Čexova”. Po voprosam kompozicii 1924: ”'Мужики' дерутся, пянствуют, 

принимают в деревне икону, бегут на пожар, слушают по вечерам бабкины сказки, но в какой последовательности идут эти 

картины их жизни, читатель не помнит, не знает. Одна глава вытекает из другой, не обоснована собымиями[…]” ( citat ur ” 

Sjožet čexovskogo rasskaza” Cilevič 177) 

6 Razzkaz och Povest´ likställer jag här med novell. 
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Vardera av de nio kapitlena är en episod i sig och ger ett fragmenterat intryck: 

Kapitel Handling 

I Familjen kommer till byn och blir genast besvikna. Svågern super och de bor i ett 

ruckel. 

II Marja följer med till kyrkan och hör istället för diakonens basröst Kirjak som 

ropar efter henne. 

III Gäster besöker stugan för att höra sig för hos Nikolaj hur deras släktingar i 

staden mår. Farmodern oroar sig över maten och barnen leker.  

IV Sasja har blivit satt att vakta grönsakslandet mot gässen. Hon lämnar sin post och 

leker med sin kusin och berättar för henne om Gud. Farmodern blir rasande och 

slår henne. Nikolaj blir förtvivlad och ber Olga skriva till sin syster om pengar så 

att de skall kunna ta sig därifrån.   

V Det brinner i ett av husen. Bönderna står obenägna och en handlingskraftig 

student styr upp situationen och släcker elden.  

VI Under kvällen berättar gamlingarna historier från förr. Nikolaj minns sitt gamla 

liv och diskuterar maträtter med grannkocken som kommit för att få tak över 

natten. 

VII Skatteindrivning. Tjikildejevs blir av med sin älskade samovar. De står maktlösa 

inför ”zemstvo” (det lokala rådet).  

VIII Farmodern är rädd för sin död. En läkare kommer och rekommenderar Nikolaj 

blodiglar, och han riktigt känner hur sjukdomen försvinner. Han dör morgonen 

efter. 

IX Olga och Sasja ger sig iväg tillbaka till staden efter den långa vintern. Olga inser 

att trots alla deras brister kommer hon sakna bönderna. 
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Jag tycker mig se en handling i Muzjiki, men att den inte är dynamisk och att den inte har 

ett givet klimax. I Muzjiki beskriver episoderna en större händelse, hemkomsten till 

landsbygden. Episoderna sätter också stämningen. Nikolajs död passerar dock förbi utan att 

ge historien ett slut, eller att frysa händelsen och ge historien en vändning. Cilevičs 

speciella benämning ”čexovskij sjužet” betäcknar novellens handling genom att den 

innehåller novellens typiska avskilda händelse, men även integrerar kontinuiteten från 

romanens komposition. Handlingen ligger i en kedja av händelser. Dessa utgör en stomme 

där vi finner olika teman. 7  

   Jag ser helheten i en cirkelkomposition. I det inledande kapitlet glädjes Olga då hon ser 

kyrkan i byn (282). I det nionde och sista kapitlet vänder hon sig om och kastar en sista 

blick på denna ”светлую, точно помолодевшую церковь” (310). I första kapitlet kommer 

de till byn, och i det sista ger de sig av. Det finns också en genomgående enhetlig ton. En 

stämning av väntan och längtan råder. Det är ingenting som bryter av. Längtan uppfylls 

inte och ingenting som är väntat sker. Denna ton håller ihop berättelsen, är den samma i 

vardera av episoderna och gör att ingen händelse känns överflödig eller felplacerad. De 

teman jag tar upp här nedan är inte heller enbart knutna till en episod, utan är 

återkommande och fungerar som en röd tråd genom berättelsen. 

                                                      
7 I svensk ordbok och svensk uppslagsbok (1997) står det om handling: 2. kedja av händelser som 

bildar stomme i berättelse. I Bonniers svenska ordbok (1992), händelse (förlopp), innehåll, motiv (t ex 

i roman). 
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Teman 

Religion 

Ett stort tema är religiositet. Tjechov växte upp med en starkt troende far. Pavel var under 

en tid kantor i stadens grekisk-ortodoxa kloster (1867-1872) efter att prästen i den ryska 

församlingen avskedat honom. Pavel vägrade att korta ned sångerna och ändra i liturgin. 

Det grekiska klostret ville dock utvidga sin församling och började hålla gudstjänster även 

på ryska. Då Pavel saknade sopraner i sin nyformade kör tvingade han de tre äldsta 

bröderna Alexander, Anton och Kolja att ställa upp. Den vuxna Tjechov förklarade senare 

för författarkollegan Schesteglov hur hans religiösa uppfostran lett till att han tappat 

religionen (Rayfield 1997 13-14). Till den samme skrev han också att han nu var rädd för 

religionen. Varje gång han gick förbi en kyrka greps han av skräck (Lafitte 19). 

Tjechov kände dock en stor vördnad inför religionen och en vilja att utforska den (Lafitte 

165). Det här är ett tema som genomsyrar hela berättelsen. 

   Jag finner i Muzjiki tre olika syner på Gud. Den första representeras av Olga. 

– Хорошо у вас здесь! сказала Ольга, крестясь на церковь. – Раздолье, 

господи! (282) 

Olga har en stark tro till Gud och en fast övertygelse på ödet (Papernyj 69). Efter att ha 

konfronterats med sitt nya hopplösa och fattiga liv utbrister hon trots allt detta. Hennes tro 

är naiv. 

Она каждый день читала евангелие […], и многого не понимала, но святые 

слова трогали ее до слез […] (286) 
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[…] верила, что так написано в святых книгах, и потому, когда она 

произносила слова из писания, даже непонятные, то лицо у нее становилось 

жалостливым, умиленным и светлым. (287) 

Hon läser bibeln, men hänförs mest av det hon inte förstår. Hon pratar med Marja om att 

hålla ut, och härdar själv ut på detta sätt. 

– […] слезами горю не поможешь! Терпи и все тут. В писании сказано: аще 

кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую…И-и, касатка! (285) 

Själv flyr Olga från verkligheten. Hon går flitigt i kyrkan och hänger sig till den grad att 

hon glömmer bort att hon har både man och barn (306). Tron är inte bara naiv utan också 

fundamental och starkt knuten till liturgin och ritualen. 

   Den andra synen på Gud står Sasja för. Hon är djupt troende likt sin mor, men nöjer sig 

inte med att inte förstå och hänföras utan fyller i luckorna själv. 

– В церкви бог живет. У людей горят лампы да свечи, а у бога лампадки 

красненькие, зелененькие, синенькие, как глазочки. Ночью бог ходит по 

церкви, и с ним пресвятая богородица и Николай-угодничек […] А когда 

будет светопредставление, то все церкви унесутся на небо (291). 

   Sasja har trots sin mors uppfostran inte samma aktning för religionen. 

   Den tredje synen på Gud är ambivalent. Det handlar om ovetskap men innehåller också 

ett medvetande. De har ingen gudsfruktan. Bönderna känner till kristendomen men tar den 

inte till sig. Både Marja och Fekla är döpta men inte barnen (306). De vet att de skall fasta 

vid påsken, men är inte på det klara med varför. Motka, Sasjas kusin, häller mjölk i 

farmoderns mat under fastan för att försäkra sig om att denna kommer till helvetet (294). 

De går bara i kyrkan vid dop och bröllop – för att de måste. För att be går de till floden 

(305-306), och runt ikonen sitter dessutom både klisterlappar och tidningsurklipp uppsatta 
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(281). Döden är någonting de rika fruktar. De vet att det är svårare för en rik man att 

komma in i himlen. 

[…] чем больше богатели, тем меньше верили в бога и в спасение души, и 

лишь из страха перед концом земным, на всякий случай, ставили свечи и 

служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. (307) 

Tron är naiv och paradoxal. Tror man inte på Gud finns det ingen anledning att frukta den 

yttersta domen. Bönderna i Sokolovs ”očerki” skiljer sig markant från Tjechovs bönder. 

Sokolovs bönder ser en brand knuten till religionen, som ett straff (Bjalyj 199) emedan 

Tjechovs bönder i det femte kapitlet inte ställer frågan. Bönderna har helt enkelt inte det 

medvetandet. 

 

   Men den dag när ikonen varje år bärs genom byn uppmärksammas som en riktig kristlig 

högtid. 

Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не все 

еще захватили богатые и сильные, что есть ещё защита от обид, от рабской 

неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки. (307) 

Religionen håller dock på att gå förlorad. Osip kommer till ”starosten” för att be om 

samovaren tillbaka. Bakom skrivbordet bredvid ikonen hänger ett porträtt av den f.d. 

bulgariske fursten Battenberg (302). Osip ber först en kort bön framför Battenberg (304). 

   Osip tror inte på Gud, men förnekar honom inte heller. Han tänker helt enkelt inte på 

honom: 

Старик не верил в бога, потому что почти никогда не думал о нем; он 

признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одных 

лишь баб […] (306) 
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   Den romantiska uppfattningen om de upplysta bönderna vänder Tjechov omisstagligen 

och rättframt på i mitten av berättelsen: 

Поговорили о том, что бог не дает снега: возить дрова надо, а по кочкам ни 

ездить, ни ходить. Прежде, лет 15-20 назад и ранее, разговоры в Жукове 

были гораздо интереснее. Тогда у каждого старика был такой вид, как будто 

он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал; говорили о грамоте с 

золотою печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; 

теперь же у жуковцев не было никаких тайн, вся их жизнь была как на 

ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о 

том, что нет снега…(305) 

Böndernas usla levnadsförhållanden har drivit bort religionen. De tänker inte att snön kan 

vara bunden till Gud, liksom de inte vänder sig till honom i andra frågor längre. Tjechov 

säger rent ut att den visdomsfulla bonden dött ut och ersatts av en som tänker på sig själv 

och sin nöd. 

Döden 

Tjechov levde nära döden. Han insjuknade i tuberkulos 1894 och behandlade dagligen 

döende människor i läkaryrket. Donald Rayfield beskriver i biografin hur Tjechov gestaltar 

sina tankar om döden i Leši (Skogsspöket 1889) som skrevs snart efter brodern Koljas död 

(Rayfield 1997 204).  

   Parodin över farmoderns skräck för sjukdomar och inte döden självt känns som taget från 

verkligheten och det Tjechov var dag stötte på i sin praktik: 

Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным 

страхом. […] Больше всего боялись простуды и потому даже летом 

одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в 
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больницу, где говорила, что ей не 70, а 58 лет; она полагала, что если доктор 

узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей впору 

умирать, а не лечиться. (308) 

Viljan att leva och att förhala döden visar ändå på hopp. Tjechov antyder här att han inte 

visar hela bilden. Farmoderns glädjeämnen tar vi inte del av, men hon har dem och 

någonting att leva för. Den bild av bönderna han porträtterar kan ses som enahanda, men 

den ljusa sidan finns där, om än subtil. 

   Efterlängtad är dock döden för Marja: 

А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не 

приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети. (307-308) 

Det ligger en svart humor över uttalandet. Marja är så sorglig att hon inte kan sörja ens när 

hennes barn dör. Det är ett hårt uttalande som Tjechov inte vidare förklarar. Min tolkning 

är att barnens död inte tycks henne värre än någonting annat i livet. Hon ställer sig närmast 

likgiltig inför det, eller glädjs för att de slipper leva hennes liv. 

   Tjechov beskriver också hur det finns stunder då alla tänker att det bästa för den sjuke 

vore att få dö. Men barnen räds döden.  

Когда в семье есть больной, который болеет уже давно и безнадежно, то 

бывают такие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине 

души желают его смерти; только одни дети боятся смерти родного человека 

и при мысли о ней всегда испытывают ужас (293). 

Bönderna har redan gjort klart för sig att det enbart är de rika som behöver frukta döden. 

Temat döden smälter samtidigt in i religionen. De är starkt förknippade och jag behandlar 

det som ett eget tema då Tjechov ägnar det en sådan uppmärksamhet. 
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Misär och alkoholism 

Under sin tid på godset Melichovo erfor Tjechov just hur bönderna levde. Han såg hur 

eländigt de bodde och hur de fortfarande var bundna till godsägaren efter att livegenskapen 

upphävds. Donald Rayfield ser auktoriteterna och överheten som ett tema. De representerar 

världen utanför (Rayfield 1999 190). Bjalyj påpekar dock att Tjechov inte koncentrerar sig 

på att beskriva en osympatisk ”načal´stvo” (överhet). Detta var allt för publikfriande och 

simpelt (Bjalyj 199). Tjechov har däremot sympati även för ”starosta” och hans familj. 

Староста Антип Седельников, несмотря на молодсть, - ему было только 30 

лет с небольшим, - был строг и всегда держал сторону начальства, хотя сам 

был беден и платил подати неисправно. (302) 

Дети его, тощие, неумытые, не лучше чикильдеевских, возились на полу; 

некрасивая, весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была 

несчастная, убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и 

красавцем. (304) 

Antip följer bara order uppifrån. Tjechov väljer här objektivt inte sida. Antip kan inte annat 

än glädjas åt den makt han får vid den årliga indrivningen (302). Auktorietet är här inte ett 

stort eller återkommande tema utan ett medel att beskriva misären. 

 

Misären beror till stor del på alkoholismen. Rayfield ser ”traktiren” (krogen), där alkoholen 

serveras som ett tema. Det är inte ”traktiren” som leder folk i fördärvet. Drickandet är ett 

resultat av fattigdom, sorg och den ständiga nöden. ”Traktiren” är dock central. Det är 

något av det första Olga och Nikolaj lägger märke till när de kommer (282), och den 

återkommer i samband med festligheterna. Olga förfäras över hur de kristna högtiderna alla 

blivit fylleslag (306-307). Vi konfronteras med Marja som flyr från sin man Kirjak då han 



 20 

super (284), och hur han slår henne sönder och samman då han kommer för att hämta 

henne. 

Кирьяк все три дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и 

так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно. 

(307) 

Längtan 

Den längtan till Moskva som finns i både Tre systrar och i Muzjiki är lik den Tjechov själv 

kännde. På grund utav sin sjukdom kunde han inte leva i Moskva utan flyttade till Jalta vid 

Svarta havet. Han saknade Moskva och han saknade Melichovo. 

   Staden ställs i kontrast till landet. Syftet med Muzjiki var dock inte att försköna staden 

och peka på landets hemskheter. Det är istället en längtan, likt den i Tre systrar (1900) som 

beskrivs: 

Ольга:[…] я отлично помню, в начале мая, вот в эту пору в Москве уже все 

в цвету, тепло, все залито солнцем.  

Ирина: Думаем, к осени уже будем там. Наш родной город, мы родились 

там… На Старой Басманной улице… (Čexov 1978 119, 127)  

I Muzjiki jämförs livet i staden hela tiden med det på landet: 

Об эту пору в «Славянском Базаре» обеды… – проговорил Николай 

мечтательно. (282) 

А в Москве дома большие, каменные – говорила она. (285) 

Вас бы к нам, в Москву: там, почитай, каждый день пожар. (297) 

Dessa jämförelser återkommer på flera ställen. Det är en längtan efter någonting som inte 

finns. När Olga tillslut lämnar byn för staden tänker hon 
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[…] что страстно хотелось уйти куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть на край 

света. (311) 

   Jag finner inte att Muzjiki skulle vara ett påhopp på landet. Dysterheten i berättelsen är 

förstorad och förstärker kontrasten till staden. Muzjiki skulle egentligen ha behandlat både 

stadens och landets baksidor. Berättelsen i sin publicerade helhet ger en bild av en dekadent 

by. Tjechov skrev dock en fortsättning, ett opublicerat tionde kapitel. Olga och Sasja är 

tillbaka i staden (Papernyj 58). Men väl i Moskva längtar de tillbaka till livet på landet 

(ibid. 59). Sasja går på gatan och svågern Kirjak som följt med super upp Olgas pengar. 

   Muzjiki gavs ut i bokform samma år, 1897, tillsammans med berättelsen Moja Zjizn´ 

(Mitt liv) som beskriver livet i staden8 (508). M.A. Protopopcov (520) skriver hur Tjechov 

med Muzjiki gjorde en grimas mot livet på landet och med Moja Zjizn´ en mot livet i 

staden. Han menade att Tjechov förlöjligade människorna och fann det lämpligt att dessa 

berättelser publicerades sida vid sida. Tjechovs val att publicera dem tillsammans kan 

mycket väl vara aktivt, då det sista kapitlet i Muzjiki aldrig trycktes. 

   Cilevič ser ”Slavjanskij Bazar” som ett återkommande tema. Detta hotell med och jobbet 

som uppassare var hela Nikolajs personlighet (Cilevič 183). Det var hans identitet och det 

vi hör han tala om (282, 300). Den längsta dialogen han för är om maträtter och deras 

tillagning (299-300). En natt tar han också fram sin frack, sätter på sig den, ler och lägger 

sedan vördnadsfullt tillbaka den (301). Detta är också en del av längtan tillbaka till staden. 

Nikolajs identitet är förlorad och knuten till staden. Olga har även hon en identitet som 

jungru åt en fin familj som hon lämnat bakom sig men inte vill släppa. 

А в Москве дома большие, каменные, - говорила она, - церквей много-

много, сорок сороков, касатка, а в домах всё господа, да такие красивые, да 

такие приличныe! (285) 
                                                      
8 Rasskazy 1. Mužiki 2. Moja žizn´ Spb. 1897. Trycktes upp sju gånger 1897-99. 
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Hon såg upp till herrskapet och kände sig som en av dem. Hon dömer fort och tycker precis 

tvärt emot Fekla som avskyr högfärd: 

[…] вошли две девушки в белых платьях, в широкополых шляпах, и с ними 

полный, розовый мальчик в матросском костюме. Их появление растрогало 

Ольгу; она с первого взгяда решила, что это – порядочные, образованные и 

красивые люди. (287) 

För Marja är dessa främmande och hon vänder ned blicken (287). 

Livegenskap 

Livegenskapen är ett aktuellt tema då livegenskapen rått tills helt nyligen. Tjechovs farfar 

var livegen men köpte sig fri (Rayfield 1997 3). I Muzjiki har bönderna inte fått det bättre. 

- При господах лучше было […], Огурцов и капустов было вволю: ешь 

добровольно, сколько душа хочет. (299) 

Она все помнила, решительно все. Она рассказала про свою госпожу, 

добрую, богобоязненную женщину, у которой муж был кутила и развратник 

и у которой все дочери повыходили замуж бог знает как: одна вышла за 

пьяницу, другая – за мещанина, третью – увезли тайно […], и все они скоро 

умерли с горя, как и их мать. (299) 

Det finns här en längtan likt den till staden. Men Tjechov vill inte att dessa historier skall 

övertyga oss. Morgonen efter vaknar Marja, den olyckligaste av dem alla (298) och 

utbrister halvt sovande, ”Нет! Воля лучше” (302). 

   Det finns en framtidstro i Marjas uttalande som utmärker sig från allt det hopplösa. 

Olyckligast av dem alla och vet inte av något annat liv. Men hon skyller inte sorgen på 

samhället. Det är Kirjak som slår henne, och den känslokalla familjen som gör hennes 

olycka. Till skillnad från Fekla tar hon inte saken i egna händer. Fekla är lycklig därför att 
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hon funnit sin plats, ”Фекле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь: и бедность, и 

нечистота, и неугомонная брань” (298). Olgas olycka består i att hon längtar efter 

någonting annat. 

Sammanfattning 

Dessa teman går igenom både hos karaktärer och hos händelser. Religionen är företrädd av 

Olga som praktiserar den. Kirjak representerar alkoholismen. Fekla står för landet och står 

fri från den längtan de andra hyser och står i stor kontrast till Olga. 

   Dagen då ikonen bärs genom byn symboliserar olika saker för Kirjak och Olga. Det är en 

händelse som inkluderar två teman. De knyter ihop episoderna mer än rent kronologiskt 

och håller ihop berättelsen. Alkoholismen möter vi i första kapitlet för att se den 

återkomma. Olgas religiositet genomsyrar allt hon tar sig för och leder oss in på böndernas 

egen religiositet eller avsaknad av den.  

   De teman som går igenom är religion och längtan. Det finns en längtan efter 

livegenskapen, efter staden, efter Gud och efter ett drägligt liv. Den som är mest påtaglig är 

den till staden och i denna finns också längtan efter ett drägligt liv. Längtan till staden och 

ett drägligt liv skiljer sig från den längtan om återinförandet av livegenskapen. Den första 

når aldrig sitt mål för Olga och Sasja kommer inte tillbaka till staden. Gamlingarna däremot 

längtade säkert efter friheten innan de fick den, men blev till sist besvikna. 
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Avslutning 

När jag först läste Muzjiki utmärkte den sig genom sin krassa porträttering av bönderna i 

denna by. Vilka erfarenheter av bönderna hade Tjechov för att skriva någonting sådant? 

Han missförstods av samtida som likt mig först läste den som ett påhopp på bönderna. Med 

undersökningen ville jag se om detta verkligen var fallet. 

   Tjechov ville med sin objektivitet engagera läsaren. Han månade om bönderna runt om 

sig och utgav sig inte för att porträttera dem, utan talade bara väl om dem. Den 

uppmärksamhet och de känslor Muzjiki väckte pekar på att hans objektivitet och neutralitet 

fungerade. Hade han skrivit en sentimental och patetisk berättelse hade inte denna polemik 

uppstått och uppfattningar inte gått isär. 

   Det är ett mänskligt förfall Tjechov vill porträttera. I fortsättningen till Muzjiki sträcker 

sig denna även till staden och dess invånare. Den brist på helhet Tolstoj m fl fann låg just i 

en ensidighet. De tyckte att Tjechov beskrev böndernas värsta sida, utan att peka på den 

goda. Jag menar dock att Tjechov lyfte fram olika drag genom att utesluta andra vilka ändå 

finns där. Att deras liv i staden inte beskrivs gör att livet på landet framhävs. Längtan till 

staden kan tolkas bildligt eller som en försköning.  

   Jag vill försvara Tjechovs skildring och åberopa temat längtan och visa att staden 

förskönades i karaktärernas ögon. Det vi längtar efter är sällan så skönt vi minns det. Jag 

antar att Tjechov lät detta förbli en subtil detalj som han senare beslutade sig för att inte 

följa upp i en fortsättning.  

   Handlingen fann jag precis som Cilevič och Nilsson i de efterföljande episoderna. 

”čexovskij sjužet” fann jag en mycket passande beskrivning på Tjechovs berättarteknik. 

Helheten ser jag i cirkelkompositionen, den enhetliga tonen och i återkommande teman. 

Religion och längtan är störst. De återkommer och vävs ihop vilket symboliseras av Olga 
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som är starkt troende och längtar till staden. Men religionen knyts även ihop med misären, 

och alkoholismen. Kirjak är Olgas motsats och deras syn på livet skiljer sig åt just i detta 

avseende. Högtider är för Olga är kristna, medan dem för Kirjak är fylleslag. 

   Tonen kan tolkas som den stämning av längtan som råder, men också genom den 

objektiva synvinkeln Tjechov valde att ta. Den ensidighet Tixonov och Tolstoj såg är enligt 

mig ett missförstånd. Det ligger mycket mellan raderna och de teman jag funnit ger varken 

belägg för att Tjechov skulle ha missförstått böndernas levnadsförhållanden eller deras 

sinne.  

   Tjechov har erfarenhet av det han skriver. Han levde bland bönderna i sex år, och de 

teman jag tar upp är också kopplade till Tjechovs liv. Muzjiki lyfter fram de orättvisor 

Tjechov iakttagigt men tar också upp teologiska frågor. Döden är en sådan fråga, och Marja 

ställer frågan, eller snarare konstaterar att livet inte är värt att leva. 

   Till skillnad från Sokolovs närliggande reportage presenterar Tjechov sina erfarenheter 

och tankar i form av en mycket välskriven novell. 
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