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Abstract:    
 
This Master’s thesis is a historiographic study, which aim is to investigate how the 
Brezhnev administration 1964-82 describes the events taking place during the soviet 
cultural struggle 1917-32. The investigation is limited to how some of the literary 
groups, organisations and currents as well as a small number of Russian writers are 
viewed by the administration. The third and last edition of the Great Soviet Encyclope-
dia, which is considered as equivalent with the soviet official view, is used as source. 
The analysis made in this thesis is divided in two parts; the text analysis of the writers’ 
biographies is compared with the result of a discourse analysis, whose target is some of 
the literary groups, organisations and currents during the topical period. The discourse 
analysis is a pre-analysis, but its conclusions also have a value in itself. A histo-
riographic theory concerning different use of history is applied to the result of the 
analysis. The thesis results indicate an ideological use of history, where some writers´ 
history is rationalized to fit into the theoretical frame of the cultural revolution and 
where the destiny of writers who was killed in Stalin’s purges during the 1930’s is con-
cealed. In comparison to that the encyclopedia openly reveals the destiny of a least one 
writer who was executed by the Bolsheviks during the 1920’s.  
 
Nyckelord: Sovjetunionen, kulturpolitik, kulturrevolution, historiografi, 

Majakovskij, Gorkij, Mandelsjtam, Pasternak 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta är en historiografisk studie, det vill säga en studie som behandlar framställningar 
om och tolkningar av det förflutna. Således handlar denna magisteruppsats inte om Sov-
jetunionens kulturpolitik åren 1917-1932, utan hur sovjetmakten under andra hälften av 
Leonid Bresjnevs maktinnehav (1964-1982) framställde den kulturpolitik som fördes 
under den ovan angivna perioden. För att lösa denna uppgift använder jag mig av en 
sovjetisk officiell källa, nämligen den tredje och sista upplagan av Boljsaja sovetskaja 
entsiklopedija, Stora sovjetencyklopedin (hädanefter i regel benämnd BSE eller rätt och 
slätt encyklopedin).  
 
Det finns ett skäl till att jag väljer just BSE som min källa och kulturpolitik som mitt 
ämne. Jag har först hittat min källa, av en ren slump, och bestämt mig för att använda 
den i en stundande magisteruppsats. Utefter det har jag sedan valt ett ämnesområde, 
kulturpolitik, som är väl förankrat inom biblioteks- och informationsvetenskapens ra-
mar. Ett bakvänt förfarande och udda val av källa, kan tyckas, men faktum är att BSE är 
en utmärkt källa om man vill veta något om det sovjetiska synsättet. BSEs redaktörer 
beskriver i ett förord den 3:e upplagans program, ett program fastslaget av det sovje-
tiska kommunistpartiets centralkommitée, där det framgår att syftet med encyklopedin 
är att göra kända Sovjetunionens historia och framgångar inom områden som ekonomi, 
vetenskap och kultur. Av syftesbeskrivningarna i detta förord drar jag slutsatsen att 
BSEs syn på Sovjetunionen och dess omvärld är ekvivalent med sovjetmaktens syn på 
sig själv och sin omvärld. Denna överensstämmelse är också ett av skälen till att BSE 
har översatts till engelska. Den amerikanske förläggaren skriver: “Another value of the 
encyclopedia is its consistent statement of the Soviet point of view. (…)Trough the en-
cyclopedia, the scholar gains insight into the thinking, goals, and values of one of the 
major world powers.”1 
 
Det är alltså en engelskspråklig okommenterad översättning av BSE jag använder mig 
av: Great Soviet Encyclopedia. Översättningen har inte gjorts för att kunna användas 
som uppslagsverk i vanlig mening , därtill är den oduglig: “Rather, the purpose of this 
translation is to bring scholars and others with a serious professional interest in soviet 
affairs a primary source through which they can gain a richer knowledge and under-
standing of the contemporary Soviet Union.”2 
 
 Dess förläggare och redaktörer betonar att de inte omfamnar den ideologi eller det syn-
sätt som presenteras av de sovjetiska redaktörerna och författarna och att de försökt 
översätta verket så troget originalet som möjligt.  

1.2 Den ryska revolutionseran som ett öppet historiskt läge 

Klas-Göran  Karlsson, Professor i historia vid Lunds universitet, skriver i Historia som 
vapen: 

                                                 
1 Publisher´s Foreword 1973. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd 1, s. v 
2 Ibid., s. v. 
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Den mest moderna uppfattningen, vilken i hög grad betingas av att forskningen fått 
del av källmaterial som gjort det möjligt att tränga under den politiska händelse-
ytan, är att det i fråga om såväl kultur som politik existerar starka paralleller mellan 
tsarism och stalinism, vilket förklaras antingen med en stark politisk-kulturell 
prägling av samhället eller med Stalins medvetna strävan att gripa tillbaka på den 
tsarryska kulturen och maktutövningen.3 

Tsarism är en samlingsbeteckning för samhällstrukturen och det dominerande idésyste-
met fram till 1917, då Ryssland styrdes av en allsmäktig tsarmakt.4 När det gäller begrep-
pet stalinism är det rimligt att inte bara avse Stalins period vid makten (ca 1930-1953), 
utan att med detta begrepp innefatta hela det samhällssystem som präglade Sovjetunio-
nen fram till och med Bresjnevs död 1982.5  Den ryska revolutionseran skulle i så fall 
omfatta hela perioden från sekelskiftesåren till åren kring 1930, där den leninistiska 
perioden (1917-1924) blir en historisk parantes eller ett öppet historiskt läge mellan två 
patriarkaliska system, med vissa kännetecken; tsarismen, präglad av ”…pravoslavie 
(ortodoxi, den rätta läran), samoderzjavie (autokrati, självhärskardöme) och narod-
nost’(folklig uppslutning kring statsmakten)” och stalinismen, präglad av ”… idejnost’ 
(idémässig rättrogenhet), partijnost’ (partimässighet) och samma narodnost’”.6  
 
Som Kristian Gerner, professor i östeuropeisk historia och kultur vid Uppsala universitet, 
påpekar var det efter oktoberkuppen 1917 inte självklart vilken kulturpolitik den ryska 
revolutionens och inbördeskrigets segrare, bolsjevikpartiet, skulle föra. Bolsjevikerna 
saknade 1917 faktiskt ett genomtänkt kulturpolitiskt program och många aktörer, både 
inom och utom partiet, försökte föra fram sin kultursyn. Gerner anger åren 1917-1932 
som en kaosartad era, präglad av en häftig kulturstrid, där bolsjevikerna gradvis renod-
lade ett perspektiv. 7 Jag utgår från Gerner och sätter mina gränser mellan åren 1917 och 
1932, alltså mellan bolsjevikernas statskupp och deras dekret om upplösning av alla litte-
rära och konstnärliga organisationer. Dessutom stämmer en sådan periodsindelning med 
den moderna synen om en revolutionsera mellan tsarism och stalinism som redovisats 
ovan.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Mitt övergripande syfte, som jag redan angivit i denna uppsats första rader, är att ur ett 
historiografiskt perspektiv studera hur sovjetmakten under andra hälften av Leonid 
Bresjnevs maktinnehav (1964-1982) såg på den kulturpolitik som fördes åren 1917-1932. 
Dock ska inte de nämnda årtalen ses som absoluta gränser; av olika skäl har jag ibland 
gått utanför min tidsperiod, men varför det sker går jag närmare in på i analysen. Som 
källa har jag angett Boljsaja sovetskaja entsiklopedija, den sovjetiska nationalencyklope-
din. Jag kommer också att använda mig av en teori om olika typer historiebruk. 
 
Det är inte möjligt att i ett arbete av detta blygsamma omfång ta upp sovjetisk kulturpo-
litik under den tidigare angivna perioden generellt, en avgränsning är av nöden. Först en 
avgränsning till litteraturområdet: jag har valt att titta på ett antal under den angivna ti-
den verksamma sovjetiska författare. I praktiken gör jag ytterligare en avgränsning: de 
författare jag tar upp är alla ryskspråkiga. Den avgränsningen är naturlig, emedan kul-
                                                 
3 Karls son, Klas-Göran 1999. Historia som vapen, s. 317 . 
4 Karlsson, Klas-Göran 2003. Terror och tystnad, s 27. 
5 Karlsson, Klas-Göran 1999. Historia som vapen, s. 278. 
6 Ibid., s. 316. 
7 Gerner, Kristian 1993.  Att skapa en ny människa , s. 201f. 
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turlivet under den aktuella tidsperioden, både om man ser till BSEs litteraturhistoriska 
översikt i band 31 och den litteratur jag använt till den historiska bakgrunden, huvud-
sakligen var en ryskspråklig affär.8 Bland de författare jag valt ut återfinner man några 
som emigrerade under den aktuella tidsperioden. De är alltså inte fysiskt närvarnade i 
Sovjetunionen under perioden, men sett ur ett större perspektiv anser jag att det finns ett 
så starkt samband mellan dem och sovjetlitteraturen att det är befogad att infoga några 
av dem i min uppsats. BSE förhåller sig också till dem på olika sätt; till deras inställning 
till revolutionen, till deras litterära aktiviteter utomlands et cetera. 
 
Med det ovanstående i beaktande skulle denna uppsats frågeställning kunna se ut så här: 

Hur beskriver Stora sovjetencyklopedins tredje och sista utgåva Sovjet-
unionens litteraturpolitik 1917 -1932? 

Denna frågeställning bryts ner till: 

Vilken är den sovjetiska nationalencyklopedins syn på de olika litterära 
strömningarna, grupperna och organisationerna under perioden 1917-1932?  

Hur förhåller sig den sovjetiska nationalencyklopedin till några författare 
med tillhörighet till de olika litterära strömningarna, grupperna och organi-
sationerna under perioden 1917-1932?  

Vilken karaktär kan den sovjetiska nationalencyklopedins historiebruk sägas 
ha, med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar?  

 
Författarna är:  
 
A. A. Achmatova 
I. E. Babel 
A. A. Blok 
V. I. Brjusov  
I. A. Bunin 
Z. Gippius 
M. Gorkij 
N. S. Gumiljov  
S. A. Jesenin  
N. A. Kljujev 
V. G. Korolenko 
A. I. Kuprin 
O. E. Mandelsjtam 
M. D. Merezjkovskij  
V. V.Majakovskij  
B. L. Pasternak 
B. A. Pilnjak  
I. Severjanin  
M. I. Tsvetajeva 
E. I. Zamjatin 

                                                 
8 Literature: Soviet Literature 1982. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd. 31, s. 478-480. 
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Jag vill påpeka att det i denna uppsats primära syfte inte ingår att avslöja eventuella 
lögnaktiga påståenden i BSE, eller att moralisera över dem. Möjligtvis tangerar jag i ka-
pitel 8.2, där jag utifrån mina resultat i högre grad för fram egna åsikter om den sovje-
tiska historieskrivningens karaktär, ett sådant syfte.  

1.4 Boljsaja sovetskaja entsiklopedija 

Den första upplagan av BSE initierades 1925 och utkom åren 1926-1947, i 66 band med 
sammanlagt 65.000 artiklar. I denna första upplaga dominerade artiklar om ekonomi, 
samtida politik och den sovjetiska erfarenheten (”the soviet experience”). Den andra 
upplagan initierades 1949 och utkom åren 1950-1958 i 51 band (51:a bandet var ett 
supplement) med sammanlagt ca 100.000 artiklar. Den tredje upplagan utkom åren 
1969-1978 i 31 band.9 Som skäl för den nya tredje upplaga anger de sovjetiska redaktö-
rerna att den andra upplagan blivit föråldrad.10,11 Den engelskpråkliga översättningen av 
den tredje upplagan utkom mellan åren 1973-1983.12  
 
Den engelspråkliga upplagan är inte komplett, såtillvida att vissa artiklar som klassifice-
rats som enbart ”dictionary or gazetteer entries” har utelämnats. I varje volym finns de 
eliminerade artiklarna angivna. Förläggaren skriver att ”no article that in any way 
touches on a Soviet subject or adds to the general body of knowledge available in stan-
dard reference sources is omitted”. 13 Således påverkar inte elimineringarna min uppsats 
på något sätt.  

1.5 Transkribering och analysernas struktur 

Som läsaren kommer bli varse skiftar transkriberingen av ryska namn något i min upp-
sats. Jag har valt att använda Nationalencyklopedins transkribering i de fall där perso-
nerna i fråga förekommer där. Skälet är att jag vill ha en enhetlig transkribering av per-
soner som är kända i Sverige, vilket en förekomst i nationalencyklopedin torde indikera. 
En negativ följd av denna approach blir emellertid att min transkribering kommer att 
skilja sig från transkriberingen i citaten ur BSE. Jag tror dock att detta sätt är bättre än 
att använda den transkribering som förekommer i BSE som en enhetlig transkribering 
för hela uppsatsen. 
 
Jag har valt att främst kommentera citatblock ur BSE snarare än att använda referat. Jag 
är medveten om att det kan upplevas som störande för läsaren, men jag föredrar detta 
sätt av två skäl; dels för att läsaren ska kunna kontrollera min tolkning och dels för att 
ge läsaren en känsla för encyklopedins speciella språkbruk. Hur jag valt ut artiklar ur 
BSE redovisas närmare i analyskapitlen. 

                                                 
9 Great Soviet Encyclopedia 1973. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd. 3, s. 684. 
10 From the Editors of the Bol’shaia Sovetskaia Entsiklopediia 1973. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, 
bd. 1, s. xi. 
11 Klas-Göran Karlsson ger oss en liten anekdot angående den tämligen enkla historieförfalskning som 
måste utföras när någon föll i onåd i den sovjetiska regimens ögon: det var inte svårt att ”…riva ut 
Larentij Berija ur Stora Sovjetencyklopedin [Andra upplagan, min anm.] efter att denne på liknande sätt 
råkat i onåd, allt medan det påföljande uppslagsordet om Berings sund för sidnumreringens skull 
begåvades med ett oproportionerligt stort antal naturbilder” (Karlsson, Klas-Göran 1999. Historia som 
vapen, s. 78.) 
12 Boljsaja sovetskaja entsiklopedija 2000. Ingår i Nationalencyklopedin. 
13 Publisher´s Foreword 1973. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd. 1, s. v. 
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2 Metod 

2.1 Den vetenskapliga berättelsen 

Joacim Hansson skriver i Om folkbibliotekens ideologiska identitet att han saknar tron 
på att någon generell kunskap eller ”sanning” om något kan erhållas på det samhällsve-
tenskapliga området, medan det däremot är möjligt att göra mer eller mindre rimliga 
tolkningar av enskilda problem. Han menar att han med sitt val av metod och sitt urval 
av källor skapar ”ett stycke litteratur, en narrativitet som måste fås att fungera som vil-
ken berättelse som helst, genom att lyfta fram vissa händelser på bekostnad av andra, 
vissa perspektiv, men inte andra”. 14 Skillnaden mellan en vetenskaplig text och en litte-
rär blir här att den förra präglas av de brott i texten som utgörs av analyser, kommenta-
rer och reflektioner. Användandet av en systematisk metod och redovisningen av denna 
är naturligtvis också något som skiljer de båda typerna av text åt. Men någon absolut 
gräns mellan dem är svår att dra. De utgör två olika kunskapsformer och ingen av dem 
kan sägas vara mer ”sann” än den andre.15  
 
Betraktandet av en vetenskaplig text som en berättelse tilltalar mig, ty det som jag 
egentligen vill göra i denna uppsats är att locka fram en berättelse om kulturpolitik ur 
det väldigt speciella verk som den tredje och sista upplagan av Boljsaja sovetskaja ent-
siklopedija utgör. Redan genom att göra detta val har jag gjort en begränsning. Mitt val 
av artiklar ur BSE, frågeställning, ett visst historiskt perspektiv, metod, min egen intel-
lektuella förmåga och de institutionella kraven att förankra min berättelse i ett ämnes-
område som ingår i biblioteks- och informationsvetenskap utgör ytterligare begräns-
ningar. Jag pläderar inte för en medveten ensidighet, jag påtalar bara att risker föreligger 
naturligt. Min intention är, naturligtvis, att i första hand göra ett så noggrant och heder-
ligt arbete som omständigheterna medger - detta kräver den vetenskapliga genren - men 
också försöka åstadkomma en fungerande och intressant berättelse. 

2.2 Om historiografi 

Historiografi behandlar framställningar om och tolkningar av det förflutna. Jämfört med 
våra nordiska grannländer har historiografin i Sverige en förhållandevis svag tradition. 
Orsaken till detta torde främst vara Sveriges jämförelsevis odramatiska historia de se-
naste 200 åren. Odramatisk i den meningen att landet varit i avsaknad krig och revolu-
tioner som annars skulle ha kunnat tarva en radikal omtolkning av historien. Uppsli-
tande historikerstrider, som skulle ha kunnat sammanstråla i historiografiska bränn-
punkter, har därmed uteblivit. Den svenska historiografin har främst intresserat sig för 
inomvetenskapliga frågeställningar, men har nu börjat röra sig utanför den ramen och 
också börjat lämna Sverige för studier om andra kulturer och samhällen. 16 Peter Arons-
son; professor i historiebruk och kulturarv, understryker historiografins tvärvetenskap-
lighet: ”historiemedvetande och historiebruk dyker upp i nästan alla kulturvetenskapliga 
kontexter och är i den meningen inte ett avgränsat forskningsfält utan ett perspektiv som 
är relevant för alla former av kulturstudier”17 

                                                 
14 Hansson, Joacim 1998, Om folkbibliotekens ideologiska identitet, s.12 
15 Ibid., s. 12. 
16 Linderborg, Åsa 2001, Socialdemokraterna skriver historia, s. 47 
17 Aronsson, Peter 2004, Historiebruk , s. 275. 
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Vad vill då historiograferna veta? Det finns, bland mycket annat, ett stort intresse för 
hur historia använts som propaganda och för ideologi. Som Aronsson påpekar är det nå-
got visst med avslöjandet av en propagandistisk och ideologisk historieskrivning: 
”…man blir på sätt och vis av själva avslöjandet placerad på en högre nivå.” 18. Åsa 
Linderborg talar i sin historiografiska avhandling om den svenska socialdemokratins hi-
storieskrivning om det förmätna i att moralisera över en partsinlaga, i hennes fall den 
socialdemokratiska. Hon målar upp en bild av hur historiografiska studier lätt fungerar 
”som en tribunal där historiografen i sitt elfenbenstorn friar eller fäller historieskriv-
ningen utifrån kriterierna ’bra’ eller ’dålig’, ’vederhäftig ’ eller ’osaklig’, ’objektiv’ el-
ler ’förljugen’, ’analytisk’ eller ’deskriptiv’, ’lojal’ eller ’självständig’, och så vidare.”19 
I detta sammanhang vill jag återknyta till det jag skrev i min syftesbeskrivning, där jag 
påpekar att mitt primära syfte inte är att avslöja eventuella lögnaktiga påståenden i BSE 
eller att moralisera över dem. 

2.3 Om tolkning 

Min undersökning kommer att genomföras med en kvalitativ metod, en textanalys. Gö-
ran Bergström och Kristina Boréus identifierar i sin metod bok Textens mening och 
makt fyra uttolkningstyper, varav jag kommer att ta upp den som är aktuell för mig, och 
pekar på en viktig insikt från hermeneutiken: förförståelsens betydelse. Med förförstå-
else menas det faktum att våra tidigare individuella upplevelser, vår uppfattning av 
världen, samhället och människorna, det sociala sammanhang vi befinner oss i, vår ut-
bildning, våra kunskaper, et cetera, påverkar våra tolkningar av texter.  
 
En avsändarorienterad tolkningstyp är inriktad på vad textens skapare har avsett att den 
skulle betyda vid tiden för dess tillkomst. När det gäller denna tolkningstyp hänvisar 
Bergström & Boréus till idéhistorikern Quentin Skinners tre råd. För det första är det 
viktigt att förstå vad den text som ska tolkas är för typ av språkhandling; är det en satir, 
en politisk pamflett, en vetenskaplig rapport, et cetera? För att kunna göra det måste 
man i sin tur förstå vad det i samhället ifråga egentligen utförs för språkhandling när en 
text av detta slag produceras. 
 
För det andra måste man tänka på att inte lägga in sin egen betydelse i de termer och 
begrepp som används. Innebörden i texten måste förstås utifrån skaparens språkanvänd-
ning. Som ett exempel tar Bergström & Boréus valmaterial från det svenska riksdags-
valet 1932, där ett av kommunistpartierna säger sig vara emot demokrati. Att avsända-
ren avser demokrati i betydelsen majoritetsinflytande över landets politik och ekonomi 
är här en felaktig tolkning; tvärtom, demokrati i den meningen argumenterar partiet för i 
andra sammanhang. Troligen är det en snävare definition som är aktuell, nämligen 
”borgerlig demokrati”, det vill säga arbetarklassens underkastelse och utsugning under 
den styrande borgerliga klassens parlamentariska styrelseskick.  
 
För det tredje ska inte kontexten ses som bestämmande för vad som uttrycks i den text 
som ska tolkas, utan snarare vara en hjälp för att fastställa ramar inom vilka rimliga 
tolkningar kan göras. 20 Med kontext menar Bergström & Boréus både det språkliga 

                                                 
18 Aronsson, Peter 2004, Historiebruk , s. 279. 
19 Linderborg, Åsa 2001, Socialdemokraterna skriver historia, s. 472. 
20 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt, s. 27-28. 
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sammanhang och det icke-språkliga sammanhang – olika handlingar, händelser, prakti-
ker och teknologi - som föreligger vid textens tillkomst21. 
 
Jag ska nu försöka relatera Bergström & Boréus råd till min egen förestående text tolk-
ning. Det första var vikten att förstå vilken typ av språkhandling som är för handen. I 
BSE framgår det klart i förordet vad vi kan vänta oss för typ av språkhandling; den är 
ett officiellt dokument, i form av en encyklopedi, som ska lyfta fram Sovjetunionens 
framsteg på en rad olika områden. I förordet finner vi också utsagor som berör den 
kontext – Bergström & Boréus tredje råd gällde kontextens betydelse - som encyklope-
din tillkommit i; i BSEs kontext kan man exemplevis finna den marxist- leninistiska 
diskurs som var statsideologi i Sovjetunionen och att den (BSE) tillkom på grund av ett 
beslut i det sovjetiska kommunistpartiets centralkommitèe, med motiveringen att den 
förra upplagan blivit föråldrad. 
 
Det andra rådet var att tolka innebörden i texten utifrån avsändarens språkanvändning 
och argumentation. BSE är fyllt av termer som kan feltolkas. Bergström & Boréus eget 
exempel med begreppet ”demokrati” är faktiskt något som skulle kunna vara hämtad ur 
BSE, med dess kommunistiska språkbruk. I detta fall har BSE en fördel: jag kan helt 
enkelt finna definitioner av termer och begrepp i andra delar av verket.  

2.4 Om diskursanalys 

Bergström & Boréus presenterar också 5 olika textanalytiska inriktningar, varav 4 är 
kvalitativa: argumentationsanalys, lingvistisk analys, idé- och ideologianalys och 
diskursanalys. I arbetet med denna uppsats har jag valt mellan att använda en idé- och 
ideologianalys eller en diskursanalys och slutligen fastnat för den senare. Bland annat 
tog jag fasta på att diskursanalysen, när det gäller syfte och problemformulering, ger 
”… en bredare och mer öppen utgångspunkt. Om idé- och ideologianalysen undersöker 
en viss typ av ideologi eller olika ideologier söker diskursanalysen snarare efter ’synen 
på’ eller ’föreställningar om’.”22 
  
Diskurs definieras hos Bergström & Boréus på följande sätt: 

 …en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt socialt sammanhang, 
liksom de mer eller mindre utta lade regler som styr vad som ?kan och ?inte kan ? sä-
gas eller skrivas i sammanhanget.23   

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips vidgar definitionen av begreppet: 

…ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).24 

Här definieras diskurs inte bara som en möjlig uppsättning tal och skrift, utan också hur 
diskursen bestämmer människors sätt att se på världen. Winther Jørgensen & Phillips på-
pekar att begreppet ofta används ”urskillningslöst utan närmare bestämning av innehål-
let”.25 
 

                                                 
21 Ibid., s. 18. 
22 Ibid., s. 237. 
23 Ibid., s. 16. 
24 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000. Diskursanalys som teori och metod, s. 7 
25  Ibid., s. 7. 
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Om begreppet diskurs har olika betydelser för olika företrädare och inom olika discipli-
ner har begreppet diskursanalys följaktligen det också. Det gemensamma för alla typer 
av diskursanalyser är de tillmäter språket stor betydelse; språket ger oss tillträde till 
verkligheten. Språk är inget neutralt kommunikationsinstrument, utan en social aktivitet 
som formas i en social kontext. Det motsatta förhållandet råder också, det vill säga 
språket organiserar den sociala världen. Språket är alltså ingen direkt spegelbild av en 
given verklighet, det skapar de facto verkligheten. Men med detta menas inte att det 
utanför människan skulle saknas en verklighet eller en materiell värld, utan att den får 
sin betydelse och förmedlas genom en diskurs.26  
 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes inriktning av diskursanalys är influerad av olika 
traditioner, bland annat lingvisten Ferdinand de Saussures syn på språket som ett 
teckensystem. En term har hos Saussures två delar, beteckningen och det betecknade, 
som tillsammans utgör ett tecken. Beteckningen är själva uttrycket, exempelvis det 
skrivna eller uttalade ordet ’hund’, och det betecknade är innebörden av uttrycket 
’hund’, dess tankeinnehåll. Beteckningen ’hund’ skiljs från andra beteckningar genom 
sitt ljudinnehåll eller hur den skrivs och det betecknade skiljer sig innehållsmässigt från 
exempelvis katt eller fisk genom våra föreställningar om vad en hund, katt och fisk är 
för något. Således finns det ingen naturlig förbindelse mellan ordet ’hund’ och det djur  
vi förknippar med ordet. Tecknen blir föremål för en betydelseskapande process, där de 
får sin betydelse i relation till andra tecken, genom att skilja sig från andra tecken. 
Tecken vars innebörd är omtvistade och därför är mångtydiga kallas element. Diskurser 
strävar efter att reducera sådan mångtydighet - fullständig enighet kan aldrig uppnås.27  
 
I en diskurs har vissa tecken har en positiv funktion, andra en negativ. Bergström & Bo-
réus exemplifierar med den nazistiska diskursen under 1920-talet, där tecknet nazism 
hade en positiv relation till tecknen ’fosterland’, ’hembygd’, ’ordning’ och en negativ 
relation till tecknen ’humanism’, ’demokrati’, ’amerikanism’, ’bolsjevism’, ’utlän-
ningar’, ’judar’ et cetera. Dessa begrepp utgör en ekvivalenskedja som tillsammans kon-
stituerar en nazistdiskurs. Tecknen i en ekvivalenskedja kan röra sig runt ett av tecknen 
som om de rörde sig runt ett nav; det tecknet kan då sägas utgöra en nod. I den nazis-
tiska diskursen kan ’juden’ sägas vara en sådan nod. Faktum är att förekomsten av ’ju-
den’ är en förutsättning för existensen av en nazistisk diskurs.28  

2.5 Min metod i praktiken 

I min metodlitteratur kan jag inte finna konkreta anvisningar hur man kan gå tillväga för 
att ta ut de element som ska utgöra ekvivalenssystemet. Sålunda har jag givits utrymme 
att göra detta på mitt eget sätt.  
 
Min analys kommer att ske i två steg. I en första analys kommer jag att ur det empiriska 
materialet att urskilja positiva och negativa element som kan ingå i en ekvivalenskedja. 
Ekvivalenskedjans element blir i mitt fall litterära strömningar, grupper och organisa-
tioner som BSE ser positivt respektive negativt på. Jag låter den samhälleliga process 
som BSE kallar kulturrevolution utgöra diskursens nod. Efter den första analysen gör 
jag ytterligare en analys där jag tittar på hur ekvivalenskedjan förhåller sig till de en-
skilda författare jag valt ut. Min utgångspunkt är här att de flesta författare kan sägas 
                                                 
26Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise 2000, Diskursanalys som teori och metod  s. 15. 
27 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000. Textens mening och makt, s. 229. 
28 Ibid., s. 230. 
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tillhöra eller förknippas med - i större eller mindre utsträckning, under en viss period, 
kategoriserad av sig själv eller av andra - en litterär strömning, grupp eller organisation. 
Jag går tillbaka till ekvivalenskedjans element, för att se hur de enskilda författarna för-
håller sig till den. Tanken är att jämföra BSEs allmänna syn på elementen med BSEs 
syn på hur några enskilda författare förhåller sig till dessa. Men diskursanalysen ska inte 
ses som en delanalys med enda syftet att utgöra ett förspel till en egentlig analys, utan 
en analys vars resultat är intressant i sig.  
 
Min metod är alltså inte en ren diskursanalys. Anledningen till detta är att en diskurs-
analys dåligt fångar upp samhälleliga aktörer, i mitt fall rysksovjetiska författare, och 
det är egentligen dessa jag intresserar mig för.29 Genom att göra två analyser, en 
diskursanalys och en kompletterande analys inriktad på hur några enskilda författare be-
skrivs, hoppas jag kunna besvara min frågeställning. 
 
Jag vill återigen betona att denna uppsats är historiografisk studie. Syftet är inte att be-
skriva händelserna under den sovjetiska kulturkampen 1917-1932, utan hur sovjetmak-
ten under Bresjnevs år vid makten såg på perioden. 
 
I kapitel 5, 6 och 7 finner läsaren närmare beskrivningar av hur jag sovrat i det empi-
riska materialet. 

                                                 
29 Ibid., s. 259,265 
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3 Teori  

3.1 Historiebruk 

K-G Karlsson typologiserar i Historia som vapen fem olika historiebruk: moraliskt 
bruk, existentiellt bruk, ideologiskt bruk, vetenskapligt bruk och icke-bruk. Varje bruk 
svarar mot olika behov, olika grupper av brukare och olika samhälleliga behov och 
kulturella villkor. I vissa avseenden kan de olika bruken gå in och överlappa varandra i 
ett samhälle och också existera samtidigt under en och samma tid.30 
 
Tabellen nedan, hämtad från Karlssons bok, åskådliggör vilket behov de olika bruken 
fyller, vilka som använder det och vad det fyller för funktion. 31 
 
 
BEHOV BRUK BRUKARE FUNKTION 
Upptäcka 
rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker Verifiering/Falsifiering 
Tolkning 

Minnas 
 

Existentiellt Alla Förankring 
Orientering 

Återupptäcka Moraliskt Breda befolknings-
grupper 

Restaurering 
Rehabilitering 

Uppfinna 
Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella och 
Politiska elitgrupper 

Rationalisering 
Legitimering 

Glömma 
 

Icke-bruk Intellektuella och 
Politiska elitgrupper 

Legitimering 
Rationalisering 

 
 
Vetenskapligt bruk av historia utförs av en tränad profession. Här kan två olika verk-
samheter urskiljas: dels upptäckande och källgranskning av nya historiska dokument 
som kan vara användbara för en vetenskaplig rekonstruktion av historia och dels denna 
rekonstruktion, att tolka historiska fakta utifrån en etablerad kunskapstradition och i en 
samtidshistorisk kontext. Följaktligen är målet för denna verksamhet att förklara och 
förstå det förgångna på dess egna villkor. I de ekonomiskt och politiska moderniserade 
västliga samhällena är denna verksamhet en väl avgränsad sfär, fri från, i alla fall öppen, 
inblandning av andra historieintressen och normalt sett motiverad med inomvetenskap-
liga argument.32  
 
Det existentiella bruket av historia fyller funktionen att förankra och orientera männi-
skor i ett större sammanhang. Behovet är här att minnas, ett behov som står särskilt 
starkt i ett samhälle med en levande, starkt symbolisk, historisk tradition som också 
livskraftigt kan förmedlas. Bruket kan mycket väl utvecklas i ett samhälle där männi-
skor blivit avskurna från rötter och ursprung genom någon form av dramatisk yttre för-
ändring (Karlsson anger krigiska motsättningar eller en hastig och omstörtande moder-

                                                 
30 Karlsson, Klas-Göran 1999. Historia som vapen, s. 60. 
31 Ibid., s. 57. 
32 Ibid., s. 58. 
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niseringsprocess som exempel) eller i ett modernt, av materialism och individcentrering 
präglat, samhälle.33 
 
Det behov som tillfredställs genom det moraliska bruket av historia är att upptäcka eller 
återupptäcka historia. Men inte att upptäcka historien på vetenskapsmannens sätt, utan 
här handlar det om breda, missnöjda befolkningslagers restaurering eller rehabilitering 
av ett glömt eller förtryckt kollektivt minne, ofta på intellektuella grupperingars initia-
tiv. Ofta finns en uppfattning hos dessa befolkningslager att en opersonlig och maktfull-
komligt funktionell statsmakt har negligerat ett legitimt behov av ett sant och oförfals-
kat minne.34  
 
Det moraliska bruket betraktar ofta återupptäckten av glömda eller fördolda historiska 
fakta som ett ändamål och värde i sig. Dessa fakta måste så småningom utrustas med 
nya syften och sammanhang, än de som rådde före återupptäckten, därför förbinds ofta 
det moraliska bruket med det ideologiska bruket. Inplacerat i en ny, analytisk tolkande 
ram, skulle det återupptäckta kunna betraktas som vetenskapligt bruk, men… 

…Om avsikten däremot är att på mer eller mindre fri hand och för utomvetenskap-
liga syften, inte sällan för att ideologiskt legitimera ett politiskt styre eller rationali-
sera en förd politik, konstruera eller uppfinna ett utarbetat historiskt meningssam-
manhang, kan man tala om ett ideologiskt bruk av historia.35 

Med ideologiskt legitimera menar Karlsson här de styrandes medvetenhet att styra och de 
styrdas accepterande av denna rätt och med att rationalisera en förd politik menar han, i 
Sovjets fall, att förklara eller rättfärdiga misslyckanden, triviala som katastrofala, som hi-
storiskt nödvändiga på vägen mot kommunism.36  
 
För att skapa en väl utgestaltad och hållbar historisk konstruktion, alltså med andra ord 
uppfinna historia, krävs normalt tillgång till välutbildade intellektuella eller politiska 
grupper. Även om det inte sällan är så att sådana grupper försöker fjärma sig från tidigare 
historiebruk är de trots det ofta ”rotade i en kulturell mylla”. Ur denna mylla hämtar de - 
mer eller mindre mot sin vilja och under försök till om- eller nybyggnad – den historiska 
konstruktionens byggstenar. Därför kan uppfinnandet av historia knappast ses som god-
tyckligt. 37 
 
Icke-bruk av historia - om det är att betrakta som bruk kan ifrågasättas - ligger i vissa av-
seenden nära det ideologiska bruket och förespråkas av samma grupperingar. Det skulle 
kunna vara ett medvetet, rationellt sätt att bryta med det förgångna för att framställa det 
egna samhället som något helt nytt. Men även för en totalitär stat med starka maktmedel 
torde det vara omöjligt att fullständigt radera ut sina medborgares historiemedvetande. 
Det omvända skulle vara att människor känner en allmän ringaktning eller ett ointresse 
för historia, orsakat av att en sådan dimension upplevs som meningslös eller irrelevant 
för samhället eller dess individer38 

                                                 
33 Ibid., s. 59. 
34 Ibid., s. 59. 
35 Karlsson, Klas-Göran 1999. Historia som vapen, s. 59. 
36 Ibid., s. 60. 
37 Ibid., s. 60. 
38 Ibid., s. 60. 
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3.2 Det sovjetideologiska historiebruket  

Genom den statskupp i november 1917 som kommit att kallas oktoberrevolutionen 
gjorde bolsjevikerna historia. Sedan ägnade de genom en total kontroll över utbild-
nings-, kultur-, massmedieinstutioner och en utbyggd censurapparat många årtion-
den att försvara, kontrollera och aktivt bruka denna historia [min kurs.].39 

Försvara och kontrollera historia därför att partiet ansåg sig ha erövrat makten som en 
följd av att det gjort en korrekt historisk analys av samhällets lagbundna utveckling. På 
det följer en logik som säger att ifrågasätta denna, som man såg det, vetenskapliga kun-
skap var att ifrågasätta partiets maktposition. Aktivt bruka historia därför att den primärt 
sågs som en produktiv kraft som aktivt skulle förändra det sovjetiska samhället och dess 
människor, inte som en sekundär spegling av befintliga maktförhållanden. 
 
 I den sovjetiska ideologiska logiken låg också en harmonisk sammansmältning av två till 
synes motstridiga begrepp: objektivnost, (objektivitet), och partijnost ?,(partimässig rättro-
genhet). Paradoxen som ligger i att ha en objektiv hållning och samtidigt att ta parti för 
något låg i idén att partiets och sovjetfolkets intressen sammanföll med en faktisk och 
objektiv historisk utvecklingsgång. Partimässigheten, objektiviteten och lagbundenheten 
ingick i föreställningen att historien redan var överspelad och i det samtida sovjetsam-
hället nått sitt slut; bara smärre politiskt styrda justeringar behövdes.40 

3.3 Det sovjetideologiska historiebruket under Chrusjtjov och 
Bresjnev 

Historiebruket under Bresjnev är av vikt av den anledningen att BSE är initierad och till-
kommen under dennes tid vid makten. Om vi ser på perioden 1917-1932 med BSEs ögon 
är det också med Bresjnevperiodens ideologiska historiebruk.  
 
Det är orimligt att tänka sig att ideologi- och propagandaapparaten kunde fungera lika ef-
fektivt under hela sovjetiska statens levnad. Karlsson identifierar tre olika perioder när 
det sovjetiska historiebruket utmanades: under 1920-talet av ett icke-bruk (bl.a propåer 
från den från bolsjevikerna fristående organisationen Proletkult, som i stort sätt ville 
slänga det ryska kulturarvet överbord), under det så kallade tövädrets avstalinisering av 
ett moraliskt bruk och under Bresjnevtiden av ett rysknationalistiskt bruk.41 
 
Chrusjtjovs töväder (1953-1964) var en uppgörelse med Stalinkulten, inte med partiet 
och statsapparaten. Synen på historiens roll förändrades inte mer än att Stalintidens di-
rekta lögner och förfalskningar ersattes av förtiganden. Chrusjtjov efterfrågade egent li-
gen bättre propaganda och effektivare indoktrinering, inte öppen debatt.42 
 
Efter tövädret var en återgång till Stalintidens enkla, entydiga och alternativlösa historie-
bruk omöjlig, men möjligheterna till en öppen kritik av Stalin och stalinismen inskränk-
tes. I huvudsak iakttogs tystnad i allt som gällde Stalin och stalinismen. Bresjnevs år vid 
makten präglades av en tilltagande ekonomisk kris och ökande sociala och ekologiska 
problem, varför perioden fått epitetet stagna tionsåren. En allt tydligare dissonans mellan 

                                                 
39 Ibid., s. 71. 
40 Ibid., s. 71f. 
41 Ibid., s. 87. 
42 Ibid., s. 90. 
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de ideologiska utsagorna och den faktiska verkligheten ledde till att sovjetmagin glans 
mattades och en annan magi, en rysknationalistisk, beträdde scenen. Samtidigt som det 
rysknationella historiebruket konkurrerade med det officiella ideologiska bruket institu-
tionaliserades också, i sina olika riktningar, den ryska nationalismen. I själva verket var 
det båda bruken inte så främmande för varandra. Som tidigare sagts fanns starka kultu-
rella och politiska paralleller mellan tsarism och stalinism. Stalintidens idealisering av 
det ryska förflutna och markeringen av kontinuiteten mellan det ryska och sovjetiska för-
stärktes återigen. 43 

3.4 Teorins användning i uppsatsen 

Min teori består alltså av en typologi över historiebruk. Det är de facto bara en av ty-
perna, det ideologiska bruket, som jag kan finna i det empiriska materialet. Avsikten 
med ett ideologiskt bruk av historia är, krasst uttryckt, att ideologiskt legitimera ett poli-
tiskt styre eller rationalisera en förd politik. Hur detta tar sig uttryck i det empiriska 
materialet kommer jag att gå igenom i kapitel 8.2. I detta kapitel tar jag också upp ett av 
Karlsson utpekat inslag i det ideologiska historiebruket under Bresjnevtiden, nämligen 
förtigandet av Stalins offer, emedan några av de författare jag valt att ta med i analysen 
avrättades eller dog i fångenskap som en del i Stalins utrensningar.   

                                                 
43 Ibid., s. 92f. 
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4 Historisk bakgrund 
Avsikten med denna historiska bakgrund är att orientera läsarna om det grundläggande 
historiska skeendet under den ryska revolutionseran, från 1905 t.o.m. åren runt 1930, 
och något också om Stalins utrensningar på 1930-talet. Eftersom bakgrunden är av 
grundläggande karaktär anser jag att det räcker med några få referenser. Alla datum in-
nan 1918 i denna historiska presentation är enligt den julianska kalendern, 

4.1 Allmänhistorisk bakgrund 

I den allmänhistoriska delen har jag använt mig av Richard Pipes Den ryska revolutio-
nen. Richard Pipes är professor i historia vid Harvarduniversitetet. 

4.1.1 Den första ryska konstitutionen  

En rad händelser under 1905 ledde fram till en rysk konstitution: under den så kallade 
blodiga söndagen slogs en fredlig demonstration brutalt ner av tsarens trupper, vidare 
drabbades landet av en rad strejker och en förödmjukande förlus t i det rysk-japanska 
kriget. Händelserna tvingade tsar Nikolaj II att den 17 oktober 1905 skriva på det så 
kallade oktobermanifestet, där han förband sig att ge Rysslands befolkning samvets-, 
yttrande-, församlings- och föreningsfrihet, allmän rösträtt och en lagstiftande försam-
ling. Undertecknandet av manifestet kan sägas vara slutet på enväldet i Ryssland och 
första steget i att ge Ryssland sin första konstitution. I april offentliggjorde myndighe-
terna texten till konstitutionen, som bland annat gav tsarmakten rätt att upplösa den 
folkvalda församlingen och regera med dekret, vilket också skedde tre gånger. Perioden 
1905-1907 präglades också av politisk terrorism och bondeuppror.44 

4.1.2 Den ryska revolutionen 

Med begreppet ryska revolutionen brukar man avse de två revolutioner som utspelade 
sig 1917: februari- respektive oktoberrevolutionen. Pipes betraktar inte den senare som 
en ”äkta” revolution. Oktoberrevolutionen, menar han, är de facto att betrakta som en 
kupp, en välorganiserad sammansvärjning, där en liten minoritet tillskansade sig mak-
ten, snarare än som en revolution. 45 Denna åsikt är han för övrigt inte ensam om; jag har 
inte hos någon av de historiker jag refererar till i min uppsats stött på en motsatt åsikt.  
 
Den 23:e februari (internationella kvinnodagen) 1917 ägde en fredlig kvinnodemonstra-
tion med krav på bröd rum i Petrograd, det krigs- och svältdrabbade Rysslands huvud-
stad. Det är början på fem dagars strejker, upplopp och militära myterier i staden. Den 
2:a mars 1917 väljer den ryska tsaren Nikolaj II att abdikera från Rysslands tron och 
överlämna makten över landet till den så kallade provisoriska kommittén, egentligen en 
verkställande byrå bestående av tolv ledamöter från det ryska folkvalda parlamentet 
(Duman). Den provisoriska kommittén, som snart döptes om till Provisoriska reger-
ingen, hade att förhålla sig till ett konkurrerande maktcentra, Petrogradsovjeten (sovjet 
är den ryska beteckningen på arbetarråd, vilka upprättades både under händelserna 1905 
och revolutionen 1917 och som fått ge sitt namn till staten Sovjetunionen), som bestod 

                                                 
44 Pipes, Richard 1997. Den ryska revolutionen, s. 57-76. 
45 Ibid., s. 9-13. 
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av slumpmässigt valda representanter från fabriker och militära förband. I teorin skulle 
den provisoriska regeringen ha fullt regeringsansvar, medan Petrogradsovjetens, eller 
snarare dess exekutiva utskott (Ispolkom) skulle fungera som en slags Högsta domstol, 
det vill säga ha en kontrollfunktion. I praktiken, eftersom sovjeten hade stort inflytande 
över arbetarna och soldaterna, ledde arrangemanget till att regeringen innehade ansva-
ret, men sovjeten den egentliga makten. Innan månaden var över hade Petrogradsovje-
ten utökat sina befogenheter till att gälla hela Ryssland 46. 
 
Mellan den 10:e och den 25:e oktober 1917 genomförde bolsjevikpartiet - ursprungligen 
en liten revolutionär elitfraktion av det ryska socialdemokratiska partiet under ledning 
av Vladimir Iljitj Lenin (1870-1924) - en kupp i syfte att vinna makten i Ryssland. Offi-
ciellt skedde maktövertagandet i Petrogradsovjetens namn; bolsjevikpartiet hade sedan 
mitten av september vunnit majoritet i Petrogradsovjeten och genom att använda sig av 
dess namn skapade partiet illusionen att den starkare parten i maktuppdelningen från 
februari nu hade tagit fullt ansvar för landet. Men bolsjevikernas hade i och med händel-
serna i Petrograd inte vunnit makten över hela Ryssland, ty situationen utvecklade sig 
på olika sätt i olika delar av landet. På somliga håll förenade sig bolsjevikerna med so-
cialistrevolutionärer och mensjeviker för att utropa ’sovjetmakt’, på andra håll sparkade 
de ut sina rivaler och tog makten för egen räkning.47  

4.1.3 Brest-Litovskfreden 

Ryssland deltog i första världskriget (1914-1918) på de allierades sida (Främst Frank-
rike, England och USA), mot centralmakterna (Främst Tyskland och Österrike-Ungern). 
Någon månad efter oktoberkuppen satte sig bolsjevikerna i fredsförhandlingar med 
centralmakterna i Brest-Litovsk, där det tyska överkommandot för östfronten låg belä-
get. Bolsjevikernas intresse i ett vapenstillestånd med centralmakterna var att i lugn och 
ro kunna konsolidera sin makt och bygga upp en egen armé, Röda armén. Centralmak-
ternas intresse låg i att sluta en separatfred på östfronten, för att därigenom kunna fri-
göra trupper till ett avgörande på västfronten. Ett avtal mellan bolsjevikregimen och 
Tyskland/Österrike-Ungern slöts den 3 mars 1918.48  
 
Samtidigt fanns ett intresse hos de allierade att Ryssland inte slöt separatfred med cen-
tralmakterna. I augusti 1918, efter att ha misslyckats att förmå Ryssland att stanna kvar i 
kriget, landsatte England och USA trupper i bland annat Murmansk, Archengelsk och 
Baku. Syftet var inte att störta bolsjevikregimen eller på annat sätt ingripa till förmån 
för bolsjevikernas fiender i det så smått påbörjade ryska inbördeskriget, utan att blåsa 
nytt liv i östfronten. De allierades intentioner missförstods av bolsjevikerna, som istället 
närmade sig Tyskland.49  

4.1.4 Inbördeskrig och terror 

Med det ryska inbördeskriget avses den militära konflikten mellan Röda armén och Vita 
armén, från oktoberkuppen fram till november 1920. Etiketteringen, röda och vita, sat-
tes av bolsjevikerna. Begreppet Vita armén är här lite missvisande; de facto bestod den 
av olika vita armeér, utan inbördes samband och politisk ledning. Röda armén, däremot, 
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stod under ett enda militärt överbefäl under ledning av en liten politisk grupp, bolsjevi-
kerna. Under kriget opererade också andra väpnade grupperingar, fientliga både mot 
röda och vita, bakom fronterna.50 Klas-Göran Karlsson nämner ytterligare en vilsen 
grupp, som inte heller kände sig hemma i vare sig det röda eller vita lägret: de socialist-
revolutionära och mensjevikiska partierna (Mensjevikerna var den större delen av det 
socialdemokratiska parti bolsjevikerna bröt sig ur.). Dessa tenderade genom situationens 
inre dynamik att föras till ettdera av de båda lägren. 51 
 
Kriget fördes på tre olika fronter, under tre olika faser. Under krigets första fas, från 
bolsjevikernas kupp till centralmakternas kapitulation till de allierade i november 1918, 
fördes kriget med små förband på snabbt växlande fronter. Den andra fasen präglades av 
strider med större, reguljära förband. De vita arméerna föreföll ha segern inom räckhåll, 
men stridslyckan vände till Röda arméns fördel. Den tredje fasen var ett antiklimax, ty 
Röda armén hade så gott som redan segrat.52 
 
Lenin hade fruktat att stormakterna, så snart världskriget var slut, skulle begrava sina 
motsättningar och intervenera militärt mot hans regim. Dessa farhågor visade sig vara 
ogrundade; endast britterna sände halvhjärtad hjälp åt de vita trupperna, mest i form av 
materiel och instruktörer.  
 
Med begreppet Röd terror avses den urskillningslösa massterror bolsjevikregimen be-
drev i de områden den kontrollerade under inbördeskriget. Terrorn startade i september 
1918 och avslutades i början av 1919.53 Alla som uppfattades som fientligt inställda till 
den nya regimen var föremål för repression. 54 Oppositionen utgjordes således inte bara 
av anhängare till tsarmakten, provisoriska regeringen och kyrkan, utan också av väns-
tern och breda befolkningsgrupper på landsbygden. 55 Bland offren fanns också 
tsarfamiljen, som avrättades i Jekaterinburg den 17:e juli, i en situation då de vita trup-
perna snabbt närmade sig Uralregionen. 56 Huvudredskapet för terrorn var säkerhetsorga-
net Tjekan, föregångaren till KGB. 57 Om man i begreppet terror inte bara inbegriper det 
fysiska förintandet av ett kollektiv, utan även tvångsdeportationer, fängslingar utan ade-
kvat rättslig prövning och andra förföljelser av människor, skulle terror kunna ses som 
ett permanent inslag i det sovjetiska samhällslivet.58 
 
För saklighetens skull måste nämnas att även de vita grupperna bedrev terror på sitt håll.  

4.1.5 Krigskommunismen och NEP 

Den ekonomiska politik bolsjevikerna bedrev 1918-1921 brukar kallas krigskommu-
nismen. Den var en kommandoekonomi, som avsåg att sätta hela den ryska ekonomin - 
arbetskraften, produktionsmedlen och distributionen – under ledning av staten, eller 
rättare sagt kommunistpartiet. Åtgärderna innefattade bland annat nationalisering av 
produktionsmedel, avskaffande av penningsystemet, avskaffande av privathandeln och 
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ersättandet av denna med ett regeringskontrollerat distributionssystem, införandet av 
tvångsarbete för alla arbetsföra och införandet av en enda plan för hela ekonomin. 
Bakom kommandoekonomin låg tanken att fördela mänskliga och materiella resurser på 
ett nyttomaximerande rationellt sätt, som skulle leda till oanade höjder av effektivitet. 
Det av privat vinstintresse drivna kapitalistiska systemet sågs inte bara som orättvist, 
utan också irrationellt och därför i sig själv improduktivt.59  
 
Krigskommunismen var en katastrof för Rysslands ekonomi, vilket ledde till protester 
och uppror. Bolsjevikerna svarade med en kombination av förtryck och kompromiss; 
upproren slogs brutalt ner samtidigt som krigskommunismen avskaffades 1920 till för-
mån för NEP, Nya Ekonomiska Politiken. 60 NEP innebar att man övergav kommando-
ekonomin och tillät en liten privat marknad, medan regimen behöll kontrollen över de 
tunga inslagen i ekonomin: den tunga industrin, bankerna, partihandeln, utrikeshandeln 
och kommunikationerna. NEP var inte tänkt som annat än en tillfällig lösning. Följakt-
ligen övergav Stalin, när han konsoliderat sin makt, NEP 1928-29 och iförde på nytt 
kommandoekonomi.61 

4.1.6 Stalins terror 

Lenins död 1924 ledde till en maktkamp inom bolsjevikpartiet, i vilken Josef Stalin 
(1879-1953) slutligen stod som segrare 1928. Sovjetmaktens terror är i hög grad för-
knippad med denne man. Detta faktum, terrorn och Stalins ansvar, förnekas av få, där-
emot är siffrorna över antalet människor som försvann i terrorn omstridda. En tillförlit-
lig siffra för det totala antalet dödsoffer för den stalinistiska terrorn har alltså visat sig 
oerhört svår att fastställa: siffrorna pendlar mellan 20 och 50 miljoner. De så kallade re-
visionistiska forskarna har härvidlag kommit fram till mycket lägre resultat. Förutom 
rent statistiska svårigheter och svårigheter att skilja ut de som dog av andra orsaker än 
sovjetmaktens direkta terror - exempelvis världskrig och skördekatastrofer med medföl-
jande hungersnöd och farsoter -, hamnar också historieskrivningen fortfarande nära den 
politiska och ideologiska sfären. Motståndare till socialism, kommunism och Sovjet-
unionen har härvidlag tenderat att presentera höga siffror, medan socialister, kommu-
nister och sovjetvänner har presenterat lägre. 62 En siffra som är intressant för denna 
uppsats vidkommande är denna: av de sjuhundra ledamöterna i det sovjetiska författar-
förbundets första kongress 1934 fanns bara femtio kvar som kunde delta i den andra 
kongressen året efter Stalins död.63 Många av dem kan naturligtvis ha dött av andra 
orsaker än stalinistisk terror – jag nämnde tidigare orsaker såsom världskrig, hunger och 
sjukdomar - under dessa 20 år, men siffran ger ändå en antydan om den enorma åderlåt-
ningen av sovjetiska författare under Stalins maktinnehav. 

4.2 Sovjetkommunismen 

Det sovjetiska kommunistpartiets ideologiska bas var den så kallade marxism-leninis-
men, som ansågs vara Lenins utformning av marxismen. Termen skapades efter Lenins 
död och kodifierades av Stalin på 30-talet64. Lenins partiteori utgör kärnan i hans lära. 
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Enligt Lenin skulle kommunistpartiet företräda proletariatet genom att utgöra ett avant-
garde. Den socialistiska revolutionen måste ledas och organiseras av partiet, enär arbe-
tarklassen saknade både teori och handlingsprogram. Målet var att först, under ett över-
gångskede kallat proletariatets diktatur, beröva den härskande borgarklassen dess herra-
välde och hindra den från att återta det, för att sedan skapa det klasslösa kommunistiska 
samhället (eller socialistiska samhället; kommunism/socialism får i denna ytliga redogö-
relse betraktas som rena synonymer).65 Under övergångsskedet mellan kapitalism och 
socialism ansåg Lenin att kommunistpartiet kunde stå fri från alla hävdvunna samhälle-
liga värderingar och att våld och förtryck kunde rättfärdigas utifrån en ”proletär” rättvi-
sedefinition. När kommunismen blivit etablerad skulle, enligt Lenins prerevolutionära 
ideologiska övertygelse, den proletära diktaturen vittra sönder. Denna söndervittring 
skedde aldrig, och har heller aldrig skett i något kommunistiskt styrt land.66 

4.3  Den sovjetiska kulturpolitiken   

För att beskriva den kulturpolitiska utvecklingen i Sovjetunionen kommer jag främst att 
använda mig av Kristian Gerners text att skapa en ny människa. Gerner definierar här 
kulturpolitik som ”de statliga åtgärder och ingrepp som syftar till att påverka männi-
skors andliga liv och identitet”67. Hans begrepp omfattar såväl konstarterna – skönlit-
teratur, måleri, skulptur, musik, dans, teater och film – som alfabetiseringsampanjer och 
utbildningsprogram. Jag kommer att fokusera på litteraturlivet.  
 
Gerner delar in den sovjetiska kulturpolitiken i tre perioder, 1917-1932, 1932-1985, och 
1985-1991. Den första perioden präglades av kaos, mångfald och kamp mellan kultur-
uppfattningar, den andra av central kontroll och konformism och den tredje av ideolo-
gisk upplösning och kulturell mångfald. Den tredje perioden  - glasnostperioden under 
Gorbatjov, som ändade i sovjetväldets fall 1991 - kommer jag inte att beröra, emedan 
mitt källmaterial härrör från slutet av den andra perioden. 

4.3.1 Period 1: 1917-1932 

Det Ryssland bolsjevikerna tog över var ett mångnationellt land med stora ekonomiska, 
religiösa, sociala och kulturella olikheter. Tsarryssland var ett bondeland, men i början 
av 1900-talet samtidigt ett dynamiskt land. Städerna industrialiserades, arbetarna orga-
niserade sig och medelklassen växte. Läskunnigheten ökade och ett skolväsende växte 
fram. Tsarens hov stödde det sköna konsterna, exempelvis opera och balett. Det fanns 
ett avantgarde inom litteratur, konst och musik, som var i kontakt med motsvarande 
grupper i Europa. När tsarmakten störtades ökade pluralismen inom kulturområdet ännu 
mer. Kulturella motsatspar samexisterade; kulturkonservatism och kulturradikalism, 
finkultur och masskultur, sekularisering och kyrksamhet. Det var under dessa omstän-
digheter inte givet vilken kulturpolitik de nya makthavarna skulle föra.68  
 
Det är lätt att blanda samman konstnärlig och politisk radikalism i Sovjetunionen - att 
de vänsterradikala bolsjevikerna också stod för en konstnärlig och estetisk radikalism. 
Åtminstone levde jag i den vantron innan jag påbörjade arbetet med denna uppsats. 
Gerner påpekar att Lenin och de andra ledarnas syn på kultur var formad av 1800-talets 
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högborgerliga estetik och ideal. ”…Borgarens slips framför bohemens halsduk”69. 
Omedelbart efter kuppen i oktober bildade några vänsterradikala organisationen Prolet-
kult (Proletärkultur), som erkände bolsjevikregimens legitimitet, och runt vilken det 
konstnärliga avantgardet, futuristerna, samlades. Organisationen ansåg att man skulle 
bryta med kulturarvet och skapa en helt ny kultur, fri från ”borgerliga” traditioner. 
Denna syn krockade med bolsjevikregimens kulturpolitiska mål. Regimens utbildnings- 
och kulturministerium, Narkompros, drev en traditionalistisk folkbildningslinje, ägnad 
att passa de breda befolkningslagren. Lenin avfärdade tanken på en speciell proletär-
kultur. Kulturpolitikens uppgift skulle, enligt Lenin, vara att organisera proletariatet för 
samhällsnyttig verksamhet. Proletkult ställdes efter beslut 1919 under Narkompros 
kontroll och förde därefter en tynande tillvaro.70  
 
Efter 1920, när regimen segrat i inbördeskriget och befäst sin politiska kontroll över 
samhällslivet, blev ett av staten oberoende kulturliv omöjligt. Staten kontrollerade kul-
turen; från vad som fick publiceras på förlag och i massmedia, till vad som fick sättas 
upp på teatrar och visas på museer. Konstnärliga produkter var underkastade censur. 
Men i den nationella samlingens anda accepterade man fortfarande de kulturskapare 
som visserligen inte var kommunister, men som erkände bolsjevikregimen, vilket ska-
pade en viss mångfald i kulturlivet. Centrallyriker som Boris Pasternak och intellektu-
ellt och stilistiskt avancerade poeter som Osip Mandelsjtam och Anna Achmatova sam-
sades med de partitrogna författare som skrev produktionsromaner i stil med vad som 
senare kom att kallas socialistisk realism.71   
 
Efter 1928, när Stalin slutligtgiltigt vunnit den maktkamp som startade i och med Le-
nins död 1924, hårdnade attityden till den relativa kulturella mångfalden. Åren 1928-
1931 rasade en så kallad kulturrevolution, ledd av RAPP, Rysslands Proletärförfattar-
förbund, som hade sin bas i bolsjevikernas ungdomsförbund Komsomol. RAPP, som 
agerade med partiledningens goda minne snarare än på dess direkta order, mono-
poliserade bok- och tidskriftsmarknaden och trängde genom hätska kampanjer ut de 
apolitiska ”borgerliga” författarna ur kulturlivet. Under den här tiden påbörjade Stalin 
sin våldsamma revolution von oben. I en grym masskollektivisering av jordbruket kros-
sades den gamla bondeklassen, en ny arbetarklass formades i nya industricentra och en 
ny intelligentsia utbildades för att ersätta den gamla. De sovjetiska massorna skulle nu 
mobiliseras med hjälp av patriotism och allusioner på den ryska kulturtraditionen; inom 
kulturlivet fanns det ingen plats för ”proletära” ikonoklaster.72 I och med Stalins 
makttillträde ändrade alltså kulturlivet kurs från relativ mångfald till central kontroll och 
uniformism. 

4.3.2 Period 2: 1932-1985 

1932 upplöstes RAPP och en av partiets centralkommitté beslutad ombildning av 
kulturlivet tog sin början. Alla författare och konstnärer organiserades från 1934 i olika 
förbund. Partiet kontrollerade allt; att utöva författar- och konstnärsyrket innebar därför 
att vara en av partiet godkänd yrkesman eller yrkeskvinna, och därtill medlem i ett för-
fattar- eller konstnärsförbund. På författarförbundets första kongress 1934 proklamerade 
Maksim Gorkij (1868-1936) - en författare som ironiskt nog tvingats gå i exil 1921 efter 
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att ha varit kritisk mot regimen, men som tillåtits återvända 1931- en ny doktrin, den om 
socialistisk realism som enda tillåtna konstnärliga genre.73 Socialistisk realism innebar 
att ett verk delades upp i två delar; formen skulle vara realistisk, det vill säga förestäl-
lande och berättande, medan innehållet skulle vara socialistiskt, det vill säga ge uttryck 
för den revolutionära arbetarklassens mål74. Konstnärliga produkter blev nu alltså inte 
bara censurerade i efterhand, utan också innehållsmässigt föreskrivna. Denna sovjet-
kultur var estetiskt och stilmässigt realistisk och klassicistisk, med avstamp i 1700- och 
1800-talens europeiska aristokratiska och borgerliga högkultur. Modernismen förkas-
tades helt och Sovjetkulturen isolerades från det internationella kulturlivet.75  
 
Det tsaristiska väldet, med dess många nationella minoriteter, hade bland annat präglats 
av en förryskningspolitik inom utbildningsväsendet och en rysk dominans i kulturlivet. 
Efter oktoberkuppen förde bolsjevikerna en politik som innebar större frihet för 
minoritetsfolkens språk och kultur. Med Stalin återinfördes en förryskningspolitik; det 
ryska språket sattes över alla andra språk, regimen återknöt till den ryska historien och, 
som jag tidigare nämnt, på den ryska kulturtraditionen. Under 1930-talet växte också en 
partikult fram, med dess Lenin- och Stalinstatyer et cetera. 
 
Frågan är om den förda politiken de facto kan kallas kulturpolitik: ”För perioden efter 
1934 är det egentligen absurt att tala om kulturpolitik, om man med kultur menar något 
som har med humanism, humanitet, spontanitet och kreativitet att göra”. 76 
 
Period 2 kan delas upp ytterligare faser, baserat på de sovjetiska ledarna: Stalins dikta-
tur, Chrusjtjovs töväder och stagnationen under Bresjnev. Under tövädret (ca 1953-
1964) blev det kulturella svängrummet större - men inte mindre kontrollerat av partiet – 
för att åter stramas upp och bli mer repressivt under Bresjnev. Tövädrets regim bröt det 
sovjetiska kulturlivets internationella isolering. För litteraturens del innebar det att 
författare kunde skriva om ämnen som tidigare varit tabubelagda. Författare från väst 
som inte var beundrare av sovjetsystemet bjöds att framträda i Sovjetunionen och sov-
jetiska författare kunde uppträda i väst som författare, inte som propagandister.  
 
I slutet av tövädret stiftades en lag om inre förvisning av ”samhällsfarligt och parasitiskt 
leverne”, som under Bresjneveran (1964-1982) blev ett kulturpolitiskt instrument. De 
två mest namnkunniga författare som drabbades av denna lag torde vara nobelpris-
tagarna Josef Brodsky och Alexander Solsjenitsyn. Det nya under Bresjnev var att de 
förvisade kunde eller, som i Solsjenitsyns fall, tvingades att utvandra. Tövädret satte 
dock sina spår; en förbjuden underjordisk förlagsverksamhet, kallad samizdat (själv-
utgivning) utvecklades och levde parallellt med den officiella kulturen77. Här vill jag 
påpeka att samizdat växte ut från böcker som regimen ansåg vara subversiva till att även 
omfatta av regimen okontrollerad icke-officiell information. Det existerade också en 
svart bokmarknad, inriktad mot en faktisk efterfrågan, där det handlades med exempel-
vis rysk litteratur från 1800-tal och tidigt 1900-tal, rysksovjetisk litteratur av döda för-
fattare såsom Anna Achmatova och Osip Mandelsjtam, verk av utländska författare, 
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religiösa böcker såsom Bibeln, Koranen och Talmud, och utländsk litteratur inom filo-
sofi och psykologi. 78  

                                                 
78 Stelmakh, Valeria D 2001. Reading in the Context of Censorship in the Soviet Union, s. 146f. 



5 Diskursens utseende 
Detta kapitel kan ses som en liten förberedelse för den analys som sker i nästa kapitel. 
Jag avser här att analysera det element som jag betraktar som diskursens nod, kultur-
revolutionen. Jag går också igenom hur jag funnit de element som konstituerar diskur-
sen. Vidare går jag igenom begreppet kritik/självkritik, som jag ser utgör en viktig 
ingrediens i encyklopedins sätt att beskriva världen. Den speciella position Lenincitaten 
har i BSEs praktik gås också igenom.  

5.1 Kulturrevolution  

I detta avsnitt ska vi titta närmare på den så kallade kulturevolution bolsjevikerna 
startade efter sitt maktövertagande. Jag låter begreppet kulturevolution vara ett av 
elementen i min diskurs, där det har en positiv relation. De facto kan elementet sägas 
vara noden i min diskurs; dess funktion liknar elementet ’juden’ i den diskurs som jag 
exemplifierade med i kapitel 2.4. ’Juden’ kan sägas vara förutsättningen för en 
uppkomsten av en nazistisk diskurs. I mitt fall utgör inte elementet kulturevolution en 
förutsättning för diskursens uppkomst, men jag anser att den teoretiska ramen för 
elementet ifråga i många avseenden styr BSEs hållning till de andra elementen i 
diskursen. De andra elementen i diskursen utgörs av litterära rörelser och strömningar 
som är aktuella 1917-1932. 
 
 Vi börjar med en beskrivning av vad en kulturrevolution är i stora drag, när en sådan 
kan äga rum och när den startade i vårt fall: 

… (socialist), the revolutionary process of the spiritual transformation of 
society[…] The cultural revolution aims at making all working People socially 
active participants in the cultural-historical process and shaping the new man.79 

The cultural revolution begins after the working class wins power, and it is carried 
out by the working people under the leadership of the communist party. 80 

Lenin set forth the program of the cultural revolution immediately after the October 
Socialist Revolution. 81 

Av det första utdraget ovan får vi veta att en kulturevolution ska aktivera alla arbetande 
människor i en kulturhistorisk process och forma en ny människa. Med kultur avser BSE, 
det framgår av artikeln som helhet, inte bara konstarterna, utan ger begreppet en mycket 
bredare betydelse: en kulturrevolution berör utbildning, vetenskap, teknologi, sedvänjor, 
religion, moral et cetera. Det andra utdraget klargör att det är partiet ensamt som leder 
kulturrevolutionen, även om den utförs av det arbetande folket. Som vi kommer att se 
finns under min undersökningsperiod andra sammanslutningar än partiet som vill axla 
rollen att leda kulturrevolutionen på den litterära arenan, vilket leder till konflikter med 
partiet. 
 
Kulturevolutionen kräver inte bara individens medverkan i samhällsutvecklingen, 
den kräver en total likriktning ideologiskt; en läpparnas bekännelse räcker inte - 
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 28 

den marxist- leninistiska ideologin ska genomsyra hela samhället, ända in till varje 
individs personliga övertygelser: 

Its [kulturrevolutionen, min anm.] most important aim is to make the principles of 
Marxist-Leninist ideology the personal conviction of everyone and to develop in 
him the ability to use these principles in his practical activity and to fight uncom-
promisingly against survivals of the past and against bourgeois and revisionist 
views.82 

Kulturrevolutionens mål, att forma en helt ny människa, innebär i sin tur den gamla kul-
turens förstörande, men inte med automatik hela kulturarvets förkastande:  

All instruments of cultural activity become means of disseminating the new 
socialist culture. Destroying and rejecting whatever is reactionary, constrictive and 
obsolete in culture, the cultural revolution retains for the new socie ty all of the best 
values that mankind has created throughout its history – that is, all that is progres-
sive in man’s cultural heritage.83 

Vilka är de “best values” ur det kulturella arvet som ska behållas för det nya samhällets 
fromma? Vad är "reactionary, constrictive and absolute” och därför ska förstöras? Är det 
inte nödvändigt att förstöra allt? Frågan om kulturarvet, det kommer min analys att visa, 
är ett tvisteämne under perioden 1917-1932.  
 
Frågan om kulturarvet är så viktigt för BSE att den ser sig tvungen att fjärma begreppet 
kulturrevolution från sin namne i Kina: 

The political campaign conducted in China in the second half of the 1960’s under 
the name of the “cultural revolution” has nothing in common with the cultural 
revolution. In China masterpieces were destroyed, anti-intellectualism and nihilistic 
attitude toward world culture were instilled in the people, and the intelligentsia was 
persecuted.84 

5.2 Kulturkamp 

Syftet med denna uppsats är att studera hur ryskspråkliga författare beskrivs under peri-
oden 1917-1932. Mitt intresse för perioden bygger på att modern västerländsk forskning 
uppfattar den som ett öppet historiskt läge med en kamp mellan olika kulturyttringar. 
Därför är det av intresse att redovisa om även BSE beskriver perioden som en kultur-
kamp, innan jag påbörjar min analys. Av de följande två utdragen kan jag utläsa att BSE 
uppfattar perioden på det sättet:  

The complexity of the class struggle during the transitional period was reflected in 
a literary and aesthetic conflict. The realist and modernist trends were in opposi-
tion, and various literary organisation and factions engaged in disputes.85 

The acute class struggle and the revolutionary social upheaval were vividly re-
flected in the literature works written soon after the Revolution and during the 
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1920’s. Many literary trends and groups clashed dramatically in an ideological and 
literary conflict.86 

5.3 Begreppet kritik/självkritik 

Begreppet kritik/självkritik är intimt förknippat med kulturrevolutionen, men också med 
hela det kommunistiska projektet. Jag låter BSE förklara begreppet: 
 

… a method of exposing the contradictions of social development; indispensable 
aspect of material and intellectual activity; one of the fundamental principles of the 
revolutionary transforming activity of Marxist-Leninism political parties and, in 
socialist society, of the entire people; one of the moving forces of development in 
socialist society; and a principle of the moral upbringing, self-education, and 
spiritual development of people. The essence of criticism and self-criticism con-
sists in the recognition and exposure, in one form or another, of the contradictions, 
errors, or shortcomings that arise for objective or subjective reason in the course of 
social practice, in order to overcome them.87 

 
Den sista meningen i utdraget förklarar vad som är själva målet med ”metoden”: ett 
medel att övervinna ideologiska fel och brister. Metoden tar sig olika uttryck i olika 
sammanhang: "In some instances criticism functions as a means of struggle, and in others 
it is a form of aid”. 88 
 
BSE berättar i den aktuella artikeln hur metoden ska används korrekt i olika situationer; 
om hur enskilda kan kritisera kommunistpartiet, hur kommunistpartiet kritiserar enskilda, 
hur kritiken fungerar i länder styrda av bourgeoisien et cetera. I vårt fall är det viktigt hur 
encyklopedin ser på kritik och självkritik under ett socialistiskt styre:  

Under socialism, criticism is a method of educating. Criticism that takes the form 
of “faultfinding,” like criticism in which people attempt to substitute harshness, 
labelling, and abuse for argument or in which they juggle facts and make conjec-
tures, plays a negative role.89  

The distinguishes feature of criticism based on principles is its constructive charac-
ter. It is more effective not only when errors and shortcomings are criticized, but 
when their causes are explained, their roots uncovered, and concrete proposals 
made of way to overcome them.90 

I ett socialistiskt land är det alltså metodens undervisande karaktär som står i fokus. 
BSE pekar också på att kritiken skall vara väl underbyggd och förklarande; den får inte 
ha karaktären av rent felfinnande. Som jag kommer att visa i analysen kritiserar BSE 
hur vissa enskilda personer och litterära grupper använder metoden på fel sätt. Denna 
fokus på förklarande kritik kan jag se att encyklopedin själv lägger sig vinn om att an-
vända i det empiriska materialet - metoden är alltså högst närvarande i BSE egen prak-
tik. Den kritik som bolsjevikerna gav andra grupperingar under min aktuella undersök-
ningsperiod är också beskriven av BSE. Däremot riktar encyklopedin, så vitt jag kan se 
av det empiriska materialet, aldrig sin kritik mot kommunistpartiet. 
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5.4 Lenincitaten 

Klas-Göran Karlsson skriver så här i metodavsnittet till Historia som vapen: 

Tills för bara några år sedan kunde en empiriskt lagd Sovjet- och öststatsforskare 
hushålla väl med med sin forskningstid. Vid läsning av idétidskriften Kommunist, 
partitidningen Pravda eller historieläroboken Istorija SSSR kunde man, med 
utgångspunkt från några inledande rader, som alltid inkluderade Marx- eller Lenin-
citat, utan problem förutse hela texten intill enskilda formuleringar.91 

Jag kan känna igen mig i Karlsson utsaga. I det empiriska materialet förekommer stän-
digt underbyggande citat och hänvisningar till vad främst Marx, Engels och Lenin skri-
vit eller, i Lenins fall, agerat i något sammanhang. Även andra auktoriteter, såsom 
Lunatjarskij och Gorkij, citeras på samma sätt. Skillnaden mellan Marx, Engels och 
Lenin å ena sidan och Lunatjarskij och Gorkij å andra sidan är att de förra framstår som 
absolut felfria auktoriteter, medan de senare i respektive biografier kritiseras av BSE för 
en rad fel. På basis av detta, att Lenin står över all kritik, ser jag en logik där ett Lenin-
citat och/eller en beskrivning av Lenins påstådda handlande är ekvivalenta med BSEs 
åsikter. I vissa fall har det varit nödvändigt att utgå från detta vid tolkning av materialet.  

5.5 Elementen 

Samtliga i den brokiga samling av element som jag tar upp i diskursanalysen (Kapitel. 
6.) har jag hämtat från det empiriska materialet. Jag har börjat med att studera två av 
BSEs litteraturhistoriska översikter (band 22 och 31) och utifrån de begrepp jag funnit 
där har jag med hjälp av encyklopedins index letat mig fram till artiklar som i sin tur 
genererat nya begrepp o.s.v. 92 Det är alltså encyklopedins egen berättelse som ligger till 
grund för valet av element, de har s.a.s. inte tillförts utifrån några bakgrundskunskaper. 
Elementen utgörs av olika litterära rörelser och strömningar som förekom under perio-
den 1917-1932. Många av grupperna bedrev andra kulturella verksamheter förutom de 
rent litterära, men min analys omfattar enbart den litterära verksamheten.  
 
En del av grupperingarna försvinner eller förlorar i betydelse redan ett par år innan 
revolutionen (Akmeismen och symbolismen) eller innan 1920-talets början (futurismen 
och Proletkult) Men det innebär inte att dessa rörelser skulle vara överspelade, ty de 
författare som organiserade sig i dem fortsätter sina författarskap under min tidsperiod 
och rörelserna är således av intresse för analys.  

5.6 Sammanfattning 

Det positiva elementet kulturrevolution utgör noden i diskursen. Kulturrevolutionen är 
en kulturhistorisk process i vilket ett helt folk, efter ett socialistiskt maktövertagande 
och under kommunistpartiets ledning, deltar i formandet av en helt ny socialistisk män-
niska. BSE anlägger här ett brett kulturbegrepp: utbildning, vetenskap, teknologi, sed-
vänjor, religion, moral et cetera. Man betonar också att kulturrevolutionen inte är ett 
totalt förkastande av kulturarvet – kulturrevolutionen överför de ”bästa värdena”, det 
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”progressiva”, som mänskligheten skapat genom historien till den nya världen. Kultur-
revolutionen kräver också fullt ut ett ställningstagande för den marxist- leninistiska ideo-
login. Förstår man kulturrevolutionens logik förstår man, anser jag, också inställningen 
till de andra elementen. Således använder jag denna logik vid analyserandet av de 
övriga elementen i diskursen. 
 
Begreppet kritik/självkritik är enligt BSE en metod att övervinna ideologiska brister. 
Efter ett kommunistiskt maktövertagande har metoden en undervisande karaktär, där 
vikt läggs vid att kritiken ska vara väl underbyggd och förklarande och inte ha karak-
tären av felfinnande. Jag har funnit att metoden används, i större eller mindre utsträck-
ning, av BSE självt i de artiklar jag tagit del av.  
 
De element jag ska analysera i nästa kapitel har jag plockat ur encyklopedins egna 
litteraturhistoriska översikter, och dessa element har i sin tur hänvisat mig vidare till 
andra element. Det har också varit nödvändigt att utgå från att Lenins åsikter i olika 
frågor är ekvivalenta med encyklopedins 
.



6 Positiva och negativa element 
Elementen som ska analyseras här har delats upp i två huvudgrupper: de som har en 
positiv relation respektive negativ relation i diskursen. I det empiriska materialet har jag 
kunnat urskilja vissa teman såsom återkommande och viktiga i BSEs bedömning av de 
olika elementen. De flesta av dessa teman kan direkt härledas till viktiga inslag i diskur-
sens nod, kulturrevolutionen. Jag har valt att analysera utefter dessa teman och således 
organiserat analysavsnittet därefter. Mina teman är: kommunistpartiets primat, sam-
hällsengagemang, dekadenta tendenser, kulturarvet och kriser och kontradiktioner. Två 
av diskursen element, realism och socialistisk realism, de enda som har en positiv rela-
tion i diskursen, har jag analyserat utan att använda teman. Anledningen till detta är helt 
enkelt att mina teman inte kan appliceras på dem; BSE talar om realism och socialistisk 
realism på ett helt annat sätt än den gör om de element som har en negativ relation i dis-
kursen. Däremot har det varit möjligt att ställa den socialistiska realismen i relief till 
några teman. Mina teman passar inte heller riktigt för analysen av de negativa elemen-
ten Smithy, Pereval och konstruktivismen. Därför har dessa placerats under rubriken 
’övrigt’. 

6.1 Realism och socialistisk realism 

Realism är: 

…in literature and art, the truthful, objective reflection of reality by specific means 
characteristic of various types of artistic creativity. 93 

BSE artikel om realismen är ganska omfattande (5 sidor, varav de delar som behandlar 
realismen allmänt och inom litteratur utgör 1,5 sidor) och behandlar noggrant det 
marxist- leninistiska sättet att se på fenomenet. Jag redovisar här ett citatblock som, en-
ligt mitt förmenande, kan sägas utgöra en rekapitulation av innehållet i artikeln: 

All forms of realism inevitably prove to be historically limited because they are 
receptive primarily to definite aspects of reality and sensitive to the ideological and 
psychological facets of a particular period. The historical quality of realism is 
always manifested as an inherent one-sidedness. Thus, the art of the high Renais-
sance was, on the one hand, “blind” to social antagonism but, on the other hand, 
unusually enthusiastic in its grasp of the utopian dreams of social harmony that 
were characteristic of the period. Although the novels of 19th-century critical real-
ism penetrate objectively into the life of bourgeois society, they are incomparable 
examples of the artistic study of social antagonism and the complex dialectic of the 
human character. Thus, the task of analyzing realistic art does not consist in 
mechanically delimiting it from an abstract “antirealism”. This is a crude, dogmatic 
understanding of the problem. The dialectic of studying realism requires the reve-
lation of the inner content of realism, in which the cognitive conquests of reality 
are inextricably connected with historically determined limitations. On this level it 
is possible to show that the logic of “artistic progress” ultimately leads to socialist 
realism. 94  
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Alla former av realism, menar alltså BSE, från renässansen och framåt, har begräns-
ningar såtillvida att de bara uppfattar begränsade aspekter av verkligheten och en aktuell 
periods ideologiska och psykologiska sammansättning. Varje tids realistiska konst 
måste då analyseras utifrån den historiska kontext som determinerade vad som kunde 
göras, inte med så enkla medel som att avgränsa den gentemot en abstrakt ”antirealism”. 
Det finns en logik i detta synsätt som öppnar för, som jag ser det, en välvillig inställning 
inte bara till äldre tiders realistiska verk utan också till realistiska verk som kan anses 
begränsas av de olika förhållanden som råder utanför Sovjetunionen och andra socialis-
tiska länders sfär. Men det öppnar också för en strängare syn på realistisk litteratur som 
inte begränsas av de utomsovjetiska förhållandena, det vill säga litteraturen tillkommen 
inom Sovjetunionen.  
   
Av den sista meningen i utdraget ovan kan den starka kopplingen mellan den realistiska 
genren och socialistisk realism utläsas: socialistisk realism är frukten av en lagbunden 
historisk process. Detta är, för övrigt, något som BSE återkommer till i sin artikel om 
socialistisk realism. 
 
I en två sidor lång artikel hyllar BSE den litterära ”metod” som kallas socialistisk rea-
lism. Att BSE är ytterst positiv till socialistisk realism är föga förvånande: 1932 pro-
klamerades den som bekant som den enda tillåtna litterära doktrinen. Som jag tidigare 
nämnt går inte de teman som jag använder i analysen av elementen att applicera på 
encyklopedins artikel om socialistisk realism; BSE använder helt enkelt inte i de be-
grepp som temana utgörs av här. Däremot har jag kunnat ställa en del av materialet i 
artikeln i relief till några av elementen i kapitel 6.3 och kapitel 6.6. Men jag vill ändå ge 
läsaren möjlighet att ta del av hur BSE definierar socialistisk realism: 

…the method of literature and art that expresses in aesthetic terms a consciously 
socialist concept of man and the world. Socialist realism arose in the era for strug-
gle for the establishment and building of a socialist society. Both the content and 
the artistic and structural principles of socialist realist art serve to depict life in the 
light of socialist ideals. The rise and development of socialist realism are linked 
with the expansion of socialist ideas in various countries and with the growth of the 
revolutionary working-class movement.95 

Vi sammanfattar. BSE menar, att vid bedömningen av realistiska verk, måste hänsyn tas 
till den kontext i vilken de tillkommit. Som jag ser det öppnar ett sådant sätt att se på 
genren möjligheter till en positiv bedömning av realistiska verk som inte kan betraktas 
som ideologiskt renläriga, men också till kritik av desamma. Den realistiska genren är 
som helhet ändå ett positivt element i diskursen. Socialistisk realism - den litterära me-
tod som BSE hävdar är på väg att bli ”the foremost literary method of the modern 
age”96 - betraktas av BSE som följden av en lagbunden historisk utvecklingsgång. 
Socialistisk realism är självklart ett positivt element i diskursen. 

6.2 Kommunistpartiets primat 

Ett av kulturrevolutionens viktigaste inslag är att den ska ledas av kommunistpartiet. 
Några av kulturkampens rörelser har, enligt BSE, problem att acceptera bolsjevikernas 
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ledarroll: Proletkult, RAPP, futurismen och imaginismen. I nedanstående utdrag kriti-
seras de för sina ambitioner till självständighet från staten och partiet: 

Proletkul’t’s tendencies toward separatism and autonomy contradicted Lenins prin-
ciples concerning the building of a socialist society. The question of the organiza-
tion’s independence from the state and party was the subject of serious discussion 
in the press. On Oct. 8, 1920, in connection with the proletkul’t congress, at which 
the organisation’s need for autonomy was again emphasized, Lenin drafted the 
resolution “On Proletarian Culture”.97 

The party supported proletarian literary organisations, viewing them as instrument 
of cultural revolution. However, from the very first years of VAPP’s [VAPP är den 
sovjetiska huvudorganisationen och RAPP dess ryska avdelning, min 
anm.]existence, such organisations were criticized by the party for their sectarian-
ism and arrogance and for their retention of vestiges of Proletkul´t ideology. The 
party also attacked their intolerance toward Soviet writers from the intelligentsia 
and their efforts to attain hegemony over proletarian literature by administrative 
means. These criticism was formulated in a Resolution of the Central Committee of 
the RCP(B) June 18, 1925, On the Party Policy in Literature. Interpreting the reso-
lution as a program document, RAPP condemned nihilistic attitudes toward the 
cultural heritage of the past, advanced the slogan “study the classics”, and assem-
bled the forces of proletarian literature and criticism. 98 

Most of the futurists subscribed to the establishment of Soviet power and actively 
participated in its early work of political agitation, Mayakovsky being the out-
standing example. On the other hand, the claims advanced by some of the futurists 
on the behalf of a “state art” and the nihilistic attitude toward the culture of the past 
– an attitude that had grown more intense during the period of revolution – were 
condemned in the letter of the central committee of the RCP (B) “On the Prolet-
kul’t Organisations “… 99 

The announcement of intention by the leaders of imaginism propagated antagonism 
between art and the state.100 

Som synes i utdragen beskriver BSE rörelsernas ambitioner att stå fria från partiet lite 
olika. I Proletkults fall talas om separatism och autonomi, och i RAPPs fall om sekte-
rism och hegemoni. Futuristerna ställer krav på att deras egna konstnärliga ideal borde 
få speciell status som en statens officiella konstriktning (min tolkning av uttrycket ”state 
art”). Imaginisterna propagerar för antagonism mellan staten och konsten, som, oavsett 
om begreppet antagonism betecknar fiendskap, motstånd eller motverkan, inte passar 
med partiets syn på konsten som en självklar angelägenhet för staten och dess ledning. 
Men kritiken mot Proletkult, RAPP, futurismen och imaginismen är de facto densamma: 
implicit ifrågasätter de att det är partiet som har primat i formandet av kulturpolitiken,  
vilket den teoretiska ramen för kulturrevolutionen säger att partiet ska ha.  
 
I kapitel 5.3 angav jag kritik/självkritik som ett viktigt ideologiskt instrument i diskur-
sen. Jag ber läsaren återigen titta på det utdrag ovan som gäller RAPP. Av utdragets 
sista rader framgår att RAPP idkar självkritik; organisationen lyssnar på partiets kritik 
och ändrar vissa av sina ståndpunkter (Men en rad fel kvarstår i RAPPs teoretiska ram 
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och BSE redogör för dem i artikeln; ord såsom ”oversimplification”, ”political labe-
ling”, vulgar sociologism”, ”dogmatism” och ”pseudophilosophic” kan ge läsaren en 
antydan om att kritiken inte är nådig.). Ståndpunkterna ifråga är sådana som RAPP vid 
organisationens bildande tagit över från Proletkult, bland annat en felaktig syn på kul-
turarvet. Proletkults ledargarnityr, däremot, vägrar - även efter att regimens utbildnings-
kommissariat infogat organisationen i sin egen 1920 och den ”was to follow guidelines 
developed by the RCP(B) [Russian Communist Party (Bolshevik),min anm] for the 
commissariat”101 - att ändra sina felaktiga ståndpunkter: 

However the Proletkul´t leadership maintained its earlier position, as evidenced by 
V. Pletnev’s article “On the Ideological Front” (Pravda, sept. 27, 1922); this article 
was sharply criticized by Lenin…102 

Proletkult proklamerade som sitt mål ”the formation of a proletarian culture by devel-
oping the proletariat’s creative abilitys.”103 RAPP var en sammanslutning av proletära 
författare (Akronymen blir på engelska Russian Association of Proletarian Writers, för 
övrigt) med liknande ambitioner att forma en proletär kultur. Den stora skillnaden mel-
lan de båda är, att medan Proletkult är så halsstarrigt att partiet tvingats neutralisera 
organisationen så är RAPP mer medgörlig gentemot partiet och därigenom användbar 
”as instrument of cultural revolution.”104  
 
Sammanfattningsvis utmanar alltså Proletkult, RAPP, futurismen och imaginismen, på 
olika sätt bolsjevikernas ledande roll i kulturrevolutionen. De tre första organisatio-
nernas agerande kritiseras i två olika partiresolutioner. Bara RAPP visar på följsamhet 
gentemot partiets diktat. 

6.3 Samhällsengagemang 

Förutom kommunistpartiets ledarroll under kulturrevolutionen är den enskilda indi-
videns aktiva medverkan viktig. Som jag visade i kapitel 5.1 är inte en läpparnas bekän-
nelse nog, kulturrevolutionen kräver av den nya socialistiska människan att hennes 
personliga övertygelser ska vara den marxist- leninistiska ideologins och att dessa över-
tygelser ska visa sig i praktisk handling. I det socialistiska samhället har konsten inget 
egenvärde, utan är underkastad den ideologiska nyttan. Av Bland annat dessa skäl är 
BSE negativt inställd till organisationer och strömningar som har tendenser till sam-
hällsfrånvändhet eller som betraktar sin konst som oavhängig den sociala verkligheten. 
Av samma skäl är BSE också fientligt inställd till formalistisk konst, det vill säga konst 
där formen är viktigare än innehållet, även om encyklopedin ser form som en viktig del 
i ett konstnärligt verk. Och, i och med att encyklopedin ser det som ett självklart för-
hållningssätt att vara tendentiös, blir en opolitisk eller icke- ideologisk attityd inget annat 
än en anomali. Hur BSE förhåller sig negativ till formalism och en opolitisk attityd och 
positiv till tendens visas i nedanstående citatblock: 

Marxist-Leninism aesthetics and literary and art criticism place a high value on the 
importance of form in art but at the same time have always waged a struggle 
against all manifestations of formalism, including aestheticism and the theory and 
practice of art for art’s sake. Marxist-Leninist aesthetics has shown that the for-
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malist neglect of content undermines the social usefulness of art and art’s ability to 
participate in the social struggle and in education. Marxist-Leninism aesthetics has 
also emphasized that formalism has a destructive effect on the aesthetic values of 
art itself.105 

Troughout the world Communists struggle resolutely against the apolitical attitude 
and lack of ideals in all spheres of culture and life.106 

Marxist criticism has always defended tendency in its broad sense, especially in the 
struggle against formalism and against art for art’s sake.107 

Några utdrag nedan visar hur akmeismen, imaginismen och Serapionbröderna på olika 
sätt ställer sig utanför kulturrevolutionens krav på samhällsengagemang: 

Even though they declared their preference for reel, earthly life and called for the 
return of poetry to the forces of nature, the acmeists perceived life as being outside 
of society and history; man was excluded from the reality of the society.108 

The group lacked artistic unity: alongside tendencies toward formalism and toward 
apolitical and nonideological literature, represented by Lunts, was an interest in 
realism , characteristic of several members, including Fedin, Vs Ivanov, and 
Nikitin. In the groups public statements, active opposition to primitivism and slo-
ganizing literature became a rejection of “all tendentiousness in literature” and an 
emphatic rejection of politics in general.109 

The imaginist program strowe toward the creation of form and art for art’s sake.110 

In imaginist poetry itself there was expressed first and foremost an attitude of dis-
agreement with social reality – decadence, loneliness, melancholy, and at the same 
time bohemian buffoonery and even scandalousness and the perception (for 
Mariengof) of revolution as bloody anarchy.111  

Serapionbröderna ändrar med tiden sina formalistiska och opolitiska tendenser, vilket 
ses med välvilja av BSE: 

However, in the literary works of the group’s members, this apolitical stance was 
much less apperent and was gradually overcome. Many of the Serapion Brothers, 
rising above formalistic tendencies, became great masters of Soviet literature.112 

Hos vänsterrörelser som Proletkult, RAPP och futurismen fanns redan från början ett 
starkt samhällsengagemang, vilket torde framgå av citatblocken i kapitel 6.2. Hos en 
annan vänsterorganisation, LEF, finner BSE också ett samhällsengagemang, men sam-
tidigt en tendens till formalistiskt experimenterande: 

LEF theoreticians advanced the theory of art as one of “life construction” and the 
theory of the “social commission” (the artist is only an “artisan” carrying out the 
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assignment of his class). They also called for “revolution in form”, which led to 
negation of the artistic -cognitive functions of art, to an underestimation of the clas-
sic legacy, and to formalistic experimentation. LEF demanded the creation of 
utilitarian works with specific purposes. Their program of production art facilitated 
the genesis of Soviet artistic construction.113 

LEF förefaller alltså både som samhällstillvända och ändå inte. Motsägelser av denna 
typ är vanliga i encyklopedins beskrivning av de negativa elementen, vilket jag tar upp i 
kapitel 6.6. 
 
I den litterära ”metoden” socialistisk realism finns samhällsengagemanget inbyggt: 
”Both the content and the artistic and structural principles of socialist realist art serve to 
depict life in the light of socialist ideals.”114 I den socialistiska realismen finner vi också 
den motsägelsefulla sammansmältningen av att vara objektiv och subjektiv på samma 
gång: 

Finally, Lenin emphasized the partiinost’ inherent in the new literature’s[det vill 
säga socialistisk realism, min anm.] evaluation of periods of conflict – the fact that 
the artist consciously and openly sides with the progressive tendencies of historical 
development. True creative freedom does not consist in individual whim but in 
conscious individual action corresponding to the requirements of an actual his-
torical development. The more profound, comprehensive, and objective one’s 
understanding of the world, the broader and more significant are one’s subjective 
potentialities and the boundaries of one’s creative freedom. This is what Leninist 
principles of partiinost’ demand in art – the unity of profound objective cognit ion 
and intense subjective activism. When an individual’s subjective aspirations coin-
cide with the objective course of history, the individual acquires a perspective and 
a confidence.115 

Kulturrevolutionen kräver, som sagt, allas aktiva medverkan inte bara under kommu-
nistpartiets ledning, utan också under dess diktat. Men detta hindrar, som första utdraget 
nedan visar, inte ett politiskt samarbete med författare som har, som det heter, moder-
nistiska fördomar. Av det andra utdraget nedan nämner BSE futurismen som en moder-
nistisk strömning. Det intressanta här är att Lenin föredrog samarbete med författare 
som inte var fullt så revolutionsentusiastiska framför de så starkt engagerade futuris-
terna.  

…the existence of modernist prejudices in the consciousness of the artistic intel-
ligentsia is not an obstacle to political alliance with the artistic intelligentsia.116 

If disillusionment with capitalism leads to the artist to participate in the struggle of 
the popular masses, then there is hope that his modernist prejudices will be con-
quered in the rising wave of democracy and socialism. However, anarchic rebel-
liousness alone never rises beyond the bourgeois horizon. For this reason, the 
feverish activity of the futurists and other avant-garde movements at the beginning 
of the Great October Socialist Revolution met with Lenins strong displeasure. He 
tried to force this stratum out of the educational institutions of soviet power, re-
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placing it with a higher level of the intelligentsia that had been no more than neu-
tral the day before.117 

Kulturrevolutionen kräver alltså människornas aktiva medverkan. Akmeismen, imagi-
nismen och Serapionbröderna ställer sig på olika sätt utanför ett sådant samhälls-
engagemang. Serapionbröderna blev med tiden mer samhällstillvända. Hos vänster-
organisationer som Proletkult, RAPP, futurismen och LEF finns ända från start ett sam-
hällsengagemang, dock har dessa organisationer andra inslag som BSE har anledning att 
vara kritisk mot. De facto föredrog Lenin ett samarbete med mindre revolutionsentusi-
astisk litterär intelligentsia, framför de starkt engagerade futuristerna. 
 
Inbäddat i den socialistiska realismen finns samhällsengagemanget, uttryckt i den para-
doxala sammansmältningen att en författare skall ha en objektiv världsbild och samt i-
digt ta parti för den marxist- leninistiska ideologins syn på världen. För encyklopedins 
del finns inget motsägelse i detta, medan den gärna redogör för motsägelser i de olika 
litterära rörelserna, vilket jag kommer till i kapitel 6.6. 

6.4 Dekadenta tendenser 

Dekadens är: 

…the general name for crises phenomena of bourgeois culture in the late 19th and 
early 20th century, marked by individualism and by attitudes of hopelessness and 
aversion to life. A number of features of the decadent attitude also distinguish 
certain currents in art that are unified under the term “modernism”. A complex and 
contradictory phenomenon, decadence originated in the crises of bourgeois con-
sciousness, reflected in the confusion of many artists in the face of the sharp 
antagonism of social reality and in the face of revolution, which they regarded only 
as destructive force in history. The decadents felt that any conception of social pro-
gress, any form of class struggle, had blatantly utilitarian purposes and was there-
fore to be rejected. “The greatest historical movements of mankind appear to them 
deeply ‘philistine’ by there very nature” (G.V. Plekhanov, Literatura I  estetika, 
vol 2, 1958, p 475 ). […], and their worship of beauty as the highest value was fre-
quently pervaded by amoralism. 118  

I föregående avsnitt behandlade jag kulturevolutionens krav på ett aktivt samhälls-
engagemang. Som citatblocket ovan visar skulle temat dekadens mycket väl kunna 
inordnas under det nämnda avsnittet, enär många av de uttryck BSE tillskriver feno-
menet dekadens de facto är uttryck för samhällsfrånvändhet, exempelvis i uttryck som 
”attitudes of hopelessness” och ”aversion to life”. I det empiriska materialet finner jag 
emellertid att begreppet är så flitigt använt, och har så många fler bottnar, att det bör 
utgöra ett tema.  
 
I utdraget ovan tillskriver BSE den dekadenta hållningen en syn på revolutionen som en 
enbart destruktiv kraft. De dekadenta avfärdar till yttermera visso socialt framåt-
skridande och klasskampen. En sådan attityd är skäl nog att förstå att encyklopedin 
finner en dekadent hållning oförenlig med marxism-leninismen, men nedan återger jag 
ett utdrag som explicit klargör att så är fallet. Det utdraget visar också att dekadensen är 
oförenlig med det positiva elementet socialistisk realism: 
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Many motifs of the decadent frame of mind have become the property of various 
modernist artistic currents. Progressive realist art, and above all the art of socialist 
realism, develops in a constant struggle against them. In criticising various mani-
festations in art and literature of the attitudes of decay or decline, Marxist-Leninist 
aesthetics proceeds from the principles of high ideological content, identification 
with the people, and party-mindedness in art.119 

 Akmeism, imaginism, och symbolism förknippas med dekadens, vilket visas här: 

Acmeism, an early 20th-century movement in Russian poetry which evolved 
because of the crises of bourgeois culture and expressed a decadent world view.120     

In imaginist poetry itself there was expressed first and foremost an attitude of dis-
agreement with social reality – decadence, loneliness, melancholy, and at the same 
time bohemian buffoonery and even scandalousness and the perception (for 
Mariengof) of revolution as bloody anarchy.121  

The emergency of the “new poets” in the late 1880’s and 1890’s (N. S Minskii, D. 
S Merezhkovskii, and Z. Hippius) reflected the general decadent tendencies stem-
ming from the crises of liberal and Narodnik (populist ideas). However, with the 
work of V. Ia Briusov (the collections Russian Symbolists, 1894-95, including his 
poems), K. D. Bal’mont, and F. Sologub, who introduced symbolist poetics, sym-
bolism was transformed into an independent literary and philosophical school and 
an important factor in Russian cultural and spiritual life, the ideological and artistic 
meaning of which could not be equated with decadence. Of particular significance 
in bringing about this transformation was the “third wave” of Russian symbolism, 
which emerged in the early 20th century …122 

Som synes i det sista av de tre utdragen ovan kan symbolismens yttringar i sin helhet 
inte jämställas som dekadens; symbolismen utvecklas under tidigt 1900-tal ideologiskt 
och artistiskt bort från dekadensen. Längre fram i min uppsats, i analysen av några en-
skilda författare, fungerar dekadensen som en vattendelare som skiljer de enskilda 
symbolisterna åt; symbolister som har en negativ inställning till oktoberrevolutionen 
beskrivs av BSE som dekadenta, medan de till oktoberrevolutionen positivt inställda 
symbolisterna inte får en sådan stämpel. Det empiriska materialet visar att även realister 
kan tillskrivas dekadenta drag. 
 
Den här tudelningen av den symbolistiska rörelsen orsakar, enligt BSE, till slut dess 
upplösning: 

The symbolist interpreted the Revolution of 1905-07 as the beginning of the reali-
zation of their own eschatological premonitions and their foreboding of catas-
trophe. As the understanding of the revolution improved, a different attitude toward 
the “old” culture emerged in 1909-10, as well as diametrically opposed ideological 
sympathies and conceptions of Russia´s historical development. These factors pre-
determined the crises and disintegration of the symbolist movement in the years 
after 1910.123 
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Vi summerar. Dekadens framstår i det empiriska materialet såsom ett mångbottnat feno-
men; i begreppet kan bland annat ingå ett avfärdande av socialt framåtskridande och 
klasskamp, hopplöshet, aversion till livet, och eskatologiska föreställningar. Eftersom 
kulturrevolutionen kräver ett aktivt samhällsengagemang är en dekadent attityd ofören-
lig med denna. Akmeism, imaginism, och symbolism förknippas med dekadens, men 
BSE menar att symbolismen som helhet inte kan jämställas med fenomenet. I det 
sammanhanget kan dekadens sägas vara en vattendelare för symbolister som är positiva 
till oktoberrevolutionen och de som inte är det, där de sistnämnda betraktas som deka-
denta 

6.5 Kulturarvet 

En kulturrevolution innebär enligt BSE inte en totalt förkastande av kulturarvet, tvärtom 
betonas att det progressiva ur människosläktets arv ska behållas. Hos de litterära rörel-
serna på vänsterkanten finns tendenser till ett förringande eller förkastande av kultur-
arvet:  

The Communist party resolutely condemned and rejected Proletkul’ts nihilistic atti-
tude toward past progressive culture, which was of great importance in forming a 
new socialist culture.124 

They [LEF, min anm.] also called for “revolution in form”, which led to negation 
of the artistic -cognitive functions of art, to an underestimation of the classic legacy, 
and to formalistic  experimentation.125 

Members of LEF rejected many traditional forms of artistic creativity, including 
easel painting in the fine arts and artistic intent in literature. (This rejection was 
contradicted by the creative efforts of LEF poets, particularly Mayakovsky.)126 

On the other hand, the claims advanced by some of the futurists on the behalf of a 
“state art” and the nihilistic attitude toward the culture of the past – an attitude that 
had grown more intense during the period of revolution – were condemned in the 
letter of the central committee of the RCP (B) “on the proletkul’t organisations 
“…127 

I kap 6.2 såg vi hur RAPP idkade självkritik efter att bolsjevikerna släppt resolutionen 
On the Party Policy in Literature (Jag återger delar från ett längre citatblock, som läsa-
ren kan finna i sin helhet i kapitel 6.2.): 

Interpreting the resolution as a program document, RAPP condemned nihilistic 
attitudes toward the cultural heritage of the past, advanced the slogan “study the 
classics”, and assembled the forces of proletarian literature and criticism. 128 

BSE uttrycker inte explicit att RAPP hade en felaktig syn på kulturarvet innan reso-
lutionen, men vi antar att partiets kritik av deras ”retention of vestiges of Proletkul´t 
ideology” innebär att de bland annat haft Proletkults nihilistiska syn på kulturarvet.129 
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Jag sammanfattar. Kulturrevolutionen slår vakt om det progressiva inslagen i förgången 
tids litteratur. Vänsterrörelser såsom Proletkult, LEF och futurismen kritiseras av sin 
samtid för att negligera kulturarvet eller för att helt vilja förkasta det, vilket är helt 
oförenligt med kulturrevolutionens principer. En annan vänsterrörelse, RAPP, ändrar 
sin ståndpunkt efter partiets diktat och fördömer därefter nihilistiska attityder gentemot 
kulturarvet. 

6.6 Kriser och kontradiktioner 

Det positiva elementet socialistisk realism beskrivs av BSE som en metod som förenar 
det heterogena till en enhet; den förenar olika nationella litteraturer och olika konst-
närliga uttryck. Och denna enighet bevaras trots att metoden ständ igt utvecklas. Jag 
exemplifierar med nedanstående utdrag:  

Socialist realism is an international and unified literary movement in the era of 
socialist transformation of the world.130 

In the USSR, socialist realism is the unifying principle of Soviet literature as a 
whole, despite the variety of national literatures with their own historical traditions 
and other individual traits.131 

Socialist realism has continued to acquire new forms and stylistic expressions. It is 
born anew again and again while preserving its unity and basic principles.132 

Socialist realism must be understood historically as an evolving but inwardly uni-
fied creative process.133 

Proletkult, futurismen, akmeismen, symbolismen och Serapionbröderna beskrivs där-
emot som kontradiktoriska fenomen och/eller som resultat av kriser i bourgeoisiens 
kultur. (I Serapionbrödernas fall talas om brist på artistisk enighet), vilket nedanstående 
utdrag visar: 

Proletkul’t’s work was marked by profound contradictions.134 

Like the other avant-gardist currents, futur ism represented a subjectively anarchic 
reaction to the crises of bourgeois culture, to decadence, and to the bankruptcy of 
the illusory liberal ethics of the 19th century…135  

The period between the two revolutions was one of increasingly democratic atti-
tudes and simultaneous spiritual disorder among the intelligentsia; developing at 
this time, Russian futurism was a mixture of contradictory elements – combining, 
on the one hand, a spontaneous reaction against bourgeois reality and a protest 
against the suppression of the individual by machine civilisation and, on the other, 
anarchic revolt for the sake of revolt and nihilistic rejection of all the cultural and 
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moral values of the “old world”. […] These contradictionary aspects of Russian 
futurism were also reflected in its practical manifestations. 136   

Acmeism, an early 20th-century movement in Russian poetry which evolved 
because of the crises of bourgeois culture and expressed a decadent world view.137     

The symbolist movement grew out of the general crises in bourgeois humanitarian 
culture and the positivist compromising of the realist principles of the artistic 
image in the works of the Parnassians and naturalists and in the novels of the 
second half of the 19th century.138 

The group [serapionbröderna, min anm.] lacked artistic unity: alongside tendencies 
toward formalism and toward apolitical and nonideological literature, represented 
by Lunts, was an interest in realism , characteristic of several members, including 
Fedin, Vs Ivanov, and Nikitin. In the groups public statements, active opposition to 
primitivism and sloganizing literature became a rejection of “all tendentiousness in 
literature” and an emphatic rejection of politics in general. 139 

Även de andra negativa elementen beskrivs implicit som kontradiktoriska, vilket läsaren 
för övrigt kan lägga märke till i många av de olika utdragen i detta analyskapitel.(hela 
kapitel 6) Konjunktionen ”however” (emellertid, dock) är en viktig beståndsdel i impli-
cita utsagor om de negativa elementens kontradiktioner; en positiv utsaga om ett 
element – sådana utsagor finns, BSE försöker inte dölja sådant de finner positivt hos 
elementen – binds påfallande ofta samman med negativa omdömen med ett ”however”. 
Dock inte hos det positiva elementet socialistisk realism. Detta användande av however 
är också framträdande i många författarbiografier, vilket läsaren kan se i min senare 
analys av några författare. 
 
Koncist uttryckt: de negativa elementen beskrivs explicit eller implicit som kontra-
diktoriska, och i vissa fall som frukter av kriser i bourgeoisiens kultur, medan socialis-
tisk realism beskrivs som en metod som är enig, och bevarar denna enighet samtidigt 
som den utvecklas. 

6.7 Övrigt 

Här ämnar jag ta upp tre negativa element, Smithy, Pereval och konstruktivismen, vars 
teoretiska brister hamnar utanför de teman jag valt att ta upp. Förutom att BSE ser 
negativt på de tre organisationerna kan sägas att de inte förefaller särskilt hårt kriti-
serade eller på något annat sätt viktiga i diskursen, vilket visas inte minst i det lilla 
utrymme de får i encyklopedin i förhållande till de andra elementen. Det empiriska 
materialet visar – detta kan redan nu avslöjas - att BSE i vissa fall rationaliserar den 
diskrepans som kan finns mellan dess beskrivning av en litterär strömning, rörelse eller 
organisation och beskrivningen av vissa av de enskilda författare som kopplas till den. I 
analysen av några enskilda författare har jag inte funnit anledning att ta upp någon 
författare med koppling till Smithy, Pereval och konstruktivismen med anledning att 
denna diskrepans eller av något annat av de skäl jag anger i kap 7. Det kan emellertid 
vara av intresse att ta upp dem något i denna analys. 
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Enligt utdraget nedan tillkom Smithy som en reaktion på det negativa elementet Prolet-
kults dogmatism, men Smithy höll sig ändå inom dess teoretiska ram. Här kan läsaren 
lägga märke till hur konjuktionen ”however” används för att påvisa det kontradiktoriska 
hos Smithy : 

The groups theoretical platform developed through polemics with the dogmatic 
pronouncements of Proletkul’t which restricted the development of poetry. In gen-
eral, however, the group’s theoretical principles remained within the framework of 
proletkul’t, with its oversimplified sociological ideas concerning the development 
of post-October culture.140 

Det är min uppfattning att Pereval här nedan implicit kritiseras för sina ”idealistic ten-
dencies”. Men jag har inte med hjälp av det empiriska materialet kunna finna exakt vad 
en idealistisk tendens skulle kunna innebära i detta fall - begreppet är alldeles för 
mångtydigt. Utdraget innehåller för övrigt också kritik av RAPP, LEF och konstrukti-
vismen. 

The idealistic tendencies in Pereval’s theory and practice reflected the ideological 
instability of some intellectual circles of the 1920’s At the same time these tenden-
cies were a reaction against the oversimplifications and distortions of the members 
of RAPP (Russian Association of Proletarian Writers) and the ”rationalism” of 
LEF (Left front of the Arts) and of the constructivists. Sharp criticism of Pereval, 
intensified early in the 1930´s, caused the group’s gradual disbandment.141 

Konstruktivismen är en mångkonstnärlig rörelse (Arkitektur, design, affischkonst, bok-
illustration och litteratur). Citatet nedan visar att konstruktivismen hade felaktiga teore-
tiska mål. Rörelsen härbärgerade visserligen talangfulla poeter som efterlämnade ett rikt 
poetiskt arv, men detta skedde uppenbarligen inte tack vare dess teoretiska mål, utan, så 
tolkar jag citatet, trots dem. 
 

The role of LTsK [Literary Center of Constructivists, min anm.] in Soviet poetry 
was determined not by its erroneous theoretical aims but by the creative work of its 
talented poets, who left behind them a rich legacy of poetry.142  

De enskilda Smithypoeternas poesi får också godkänt av BSE, trots deras felaktiga teo-
retiska ram: 

The poetry of the Smithygroup is an outstanding example of proletarian romantic 
lyricism of the first years of the Soviet era.143 

Smithy, Pereval och konstruktivismen framstår som negativa element i diskursen. 
Smithy och konstruktivismen på grund av sina felaktiga teoretiska ramar och Pereval 
för sina ”idealistic tendencies”. Smithy och Pereval förefaller, om man tar ledning av 
artiklarnas korta längd, inte särskilt viktiga i diskursen. Artikeln om konstruktivismen är 
längre, men det beror snarare på att BSE går igenom konstruktivismens alla skiftande 
konstnärliga aktiviteter. I det empiriska materialet framstår de författare som kan 

                                                 
140 Smithy 1977. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd. 14, s. 744. 
141 Pereval 1978. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd. 19, s. 421. 
142 Constructivism 1976. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd. 13, s. 101. 
143 Smithy 1977. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd. 14, s. 744. 
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kopplas till de tre organisationerna som relativt okomplicerade, varför de tre organisa-
tionerna inte heller finner sin plats i min senare analys av några enskilda författare. 

6.8 Sammanfattning och resultat 

Här sammanfattar jag det som jag kom fram till i kapitel 6. Som framgick av metod-
kapitlet är diskursanalysen en delanalys, vars slutsatser kommer att användas i den 
senare analysen av några författare. Men resultatet kan ändå vara av intresse i sig, varför 
denna sammanfattning också är ett resultatavsnitt med ett svar på delfråga 1.  
 
För att få en överblick börjar vi med att redogöra för vilka element som har en positiv 
respektive negativ relation till diskursen: 
 

• Det positiva elementet kulturrevolution kan sägas utgöra noden i diskursen. 
• Positiva element i diskursen är realism och socialistisk realism 
• Negativa element i diskursen är Proletkult, RAPP, LEF, futurism, akmeism, 

imaginism, symbolism, Smithy, Serapionbröderna, konstruktivismen och Pere-
val. 

 
Att socialistisk realism har en positiv relation i diskursen förvånar knappast. Partiet har 
nu en gång påbjudit denna så kallade metod som enda tillåtna, och aldrig omprövat det 
beslutet, enär den är en produkt av en objektiv historisk utvecklingsgång. Hur den rea-
lism som hamnar utanför den socialistiska realismens ram ska utvärderas determineras 
av de ideologiska och psykologiska begränsningar som rådde när verken tillkom, vilket 
öppnar för en välvillig inställning till realistiska verk tillkomna utanför såväl Sovjet-
unionen som den litterära dogmen socialistisk realism.  
 
Proletkult, futurism, akmeism, symbolism och Serapionbröderna beskrivs av BSE som 
kontradiktoriska och/eller som frukter av kriser i det borgerliga samhället. Här är det 
intressant att jämföra med socialistisk realism, som BSE hävdar har en enande karaktär. 
BSE är självklart inte emot dessa fenomen (här undantas Serapionbröderna och Prolet-
kult) för att de på olika sätt reagerar på eller revolterar mot det kapitalistiska samhället. 
Problemet ligger i att de reagerar på ett negativt och icke-konstruktivt sätt: eskato-
logiska föreställningar, individualism, verklighetsflykt, hopplöshet, bristande tilltro till 
socialt framåtskridande, negligerande av kulturella arv et cetera.  
 
Akmeismen, imaginismen och Serapionbröderna ställer sig på olika sätt utanför det 
samhällsengagemang kulturrevolutionens teori kräver av de enskilda människorna 
under en kulturevolution. Akmeister och imaginister beskrivs till yttermera visso som 
dekadenta, det vill säga de omfattas av den speciella samhällsfrånvändhet som bland 
annat kan visa sig som individualism, hopplöshet, misstro mot socialt framåtskridande, 
revolution och klasskamp.  
 
Hos delar av symbolismen finns också dekadenta attityder representerade. Här finner 
jag att dekadens används som vattendelare i encyklopedins syn på symbolisterna. Jag 
får intrycket att en symbolists eventuella dekadens avgörs av, eller möjligtvis avgör, 
dennes inställning till bolsjevikernas oktoberkupp. 
 
Till den politiska vänsterkanten hänför BSE kulturorganisationerna Proletkult, RAPP, 
LEF och Smithy. Den avantgardistiska och modernistiska futurismen placeras också till 
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vänster på den politiska skalan, även om den inte är ’proletär’ på samma sätt som de 
andra här nämnda. BSE är ytterst kritisk till alla dem alla, utom Smithy. Ett av skälet till 
det är, som jag uppfattar det, att de konkurrerar med bolsjevikerna på deras egen plan-
halva. Det vill säga deras ideér om vad som kan tänkas vara, i det här fallet, socialistisk 
konst eller socialistisk kulturpolitik utmanar bolsjevikpartiets uppfattning att deras ver-
sion av marxismen är den korrekta. I det sammanhanget ser sig både Proletkult och 
RAPP som företrädare för en ren proletär kultur och de brännmärker andra litterära 
organisationer och enskilda författare. Partiet – som mycket väl kan tänka sig att samar-
beta med revolutionsentusiastiska modernistiska författare eller likaväl ersätta desamma 
med intelligentsia ”that had been no more than neutral the day before” (se kapitel 6.3) - 
anser att de båda organisationernas förenklingar och politiska etikettering strider mot 
några av de viktiga principerna för kritik/självkritik, det vill säga mot dess förklarande 
och undervisande karaktär. 
 
En annan brist hos Proletkult, RAPP, LEF och futurismen är en negativ syn på kultur-
arvet. BSE har gjort fullständigt klart vikten av att inte slänga hela kulturarvet överbord 
vid en kulturrevolution. I det sammanhanget lyssnar RAPP på partiet och omprövar sin 
tidigare negativa syn på kulturarvet. De idkar alltså självkritik i enlighet med metoden, 
vilket Proletkult vägrat göra och därför ställts direkt under bolsjevikernas kontroll. 
 
Min analys av de negativa elementen tenderar att fokusera på encyklopedins kritik av 
dem. Detta är naturligt, emedan de, i sin helhet, har en negativ relation i diskursen. Men 
BSE är inte enögd i sin bedömning av de negativa elementen, såtillvida att den har 
något positivt att säga om dem alla – om än så litet -, dock sällan utan reservationer; vi 
har sett hur BSE påfallande ofta väger upp positiva utsagor med anmärkningar och 
klander. Denna tendens återfinns också i författarbiografierna, vilka är det huvudsakliga 
föremålen för min analys i nästa kapitel. 



7 Några författare 
I detta kapitel sker analysen av några enskilda författare. Resultatet av den förgående 
analysen, diskursanalysen, kommer att användas på det sätt jag redogjorde för i kapitel 
2.5; jag har redan i diskursanalysen lite kort nämnt att det i vissa fall föreligger en 
diskrepans mellan encyklopedins beskrivning elementen och dess beskrivning förfat-
tare. 
 
För att identifiera lämpliga författarbiografier jag har utgått från encyklopedins rysk-
sovjetiska litteraturhistoriska översikt i band 22. Jag gick igenom tidsperioden från 
sekelskiftet till tidigt 1930-tal för att identifiera de författare BSE tar upp som aktiva 
under min tidsperiod 1917-1932 och fann biografierna till ett drygt åttiotal författare 
(Utöver dessa författare nämndes författare i översikten som saknade biografi, men 
dessa var få).144 Alla biografier har lästs igenom noggrant och gjorts anteckningar kring, 
varefter jag valde ut ett hanterbart antal att presentera här. De bortvalda författar-
biografierna utgör dock en del av det ”empiriska material” jag ibland hänvisar till.  
 
Ett urval av författare från det empiriska materialet måste alltså med nödvändighet 
göras, eftersom deras antal annars blir för stort. Min utgångspunkt är inte att presentera 
något slags representativt tvärsnitt av författare med koppling till diskursanalysens 
element. Jag har istället främst valt ut biografier där jag funnit att kritik/självkritik, 
alltså den marxist- leninistiska metoden att övervinna ideologiska felaktigheter, är starkt 
närvarande. Encyklopedins tal om kontradiktioner och kriser är härvidlag en del av den 
ideologiska kritiken. Som jag kunde konstatera i kapitel 5.3 är kritik/självkritik ett vik-
tigt och, som det verkar, naturligt inslag i encyklopedins berättelse. Ur ett västerländskt 
perspektiv betraktas ideologisk bias mer som en egenhet än som ett naturligt eller ens 
önskvärt inslag i en encyklopedi, men den sovjetiska ståndpunkten är en helt annan: 
 

In addition to reflecting the level of science and culture of a given age, an encyclo-
pedia carries a definite ideological charge, which expresses the interests of the 
class on whose behalf the work is published and to which its authors belong. 145 

Den moderna västerländska synen att encyklopedier inte ska vara partsinlagor betraktas 
sålunda av BSE, med ledning av citatblocket ovan, som en chimär. Men encyklopedin 
betraktar inte vetenskap som underställd ideologin, det vill säga som socialistisk veten-
skap. Istället beskrivs den kommunistiska ideologin som en objektiv vetenskap i sig 
själv, därav det i BSE flitigt förekommande begreppet ”scientific socialism”. 146 Jag 
finner det alltså intressant att lyfta fram det här ideologiskt kritiserande och under-
visande draget hos BSE för att det är en så tydlig egenhet jämfört med hur encyklo-
pedier i allmänhet uppfattas i väst. 
 
Jag har också valt att titta närmare på ett antal författare, verksamma under 1917-1932, 
som föll offer för Stalins utrensningar och några av de ryska författare som emigrerade i 
samband med oktoberrevolutionen (I kapitel 1.3 för jag ett resonemang om varför de 
ryska emigrantförfattarna kan sägas vara en del av sovjetlitteraturen). Här har jag i ett 

                                                 
144 Russian Soviet Federated Socialist Republic: Literature 1979. Ingår i  Great Soviet Encyclopedia, bd. 
22, s. 457-461. 
145 Encyclopedia 1982. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd 30, s.220 
146 Ideology 1976. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd 10, s.120 
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par fall frångått principen om påtaglig förekomst av ideologisk kritik som ett kriterium 
för de biografier jag presenterar i uppsatsen.  
 
Jag har alltså valt bort de biografier som har en okomplicerad eller deskriptiv karaktär. 
Biografier som visserligen har inslag av kritik/självkritik, men av ringa art, har jag 
också valt bort. Några få författare, som skulle kunna ha kommit ifråga för analys, har 
dessutom valts bort för att de är okända för en svensk läsekrets. Härvidlag betraktar jag 
förekomst i Nationalencyklopedin som en indikation på att en författare är känd i Sve-
rige. Majoriteten av de författare som jag valt bort tillhör en eller flera av rörelserna 
Proletkult, RAPP, LEF, Smithy, Pereval, Serapionbröderna och konstruktivismen. En 
minoritet av de bortvalda författarna står utanför de sovjetiska litterära rörelserna, de 
flesta beskrivna av BSE såsom tillhörande den realistiska fållan. 
 
En risk med att göra urvalet av författare på det sätt som jag gjort är att de slutsatser jag 
kan dra från analysen kan bli snedvriden. Å andra sidan tror jag att en approach med 
någon form av representativt urval skulle leda till att många intressanta tendenser gick 
förlorade. 
 
Organiseringen av kapitlet har skett utefter likheter jag funnit mellan författarna.  
 

7.1 Blomman av den ryska litteraturen 

BSE beskriver Gorkij, Majakovskij, Blok, Brjusov och Bunin som ”a group of talented 
writers, rightfully called the pride of russian literature.”147 Jag har valt att föra samman 
alla de nämnda utom Bunin i detta kapitel (Bunin återfinns i kapitel 7.4.). Intressantast i 
detta fyrspann är Majakovskij och Gorkij. En av anledningarna till det är att BSE 
kopplar bägge två till utvecklandet av socialistisk realism.148 En annan att är de används 
som litteraturhistoriska förebilder; deras synpunkter på andra författare citeras ofta i det 
empiriska materialet, där Gorkijs synpunkter används oftare än Majakovskijs dito.  

7.1.1 Majakovskij och Gorkij 

Det finns alltså i mitt tycke många likheter mellan Majakovskij och Gorkij. Men det 
finns också en stor skillnad mellan dem, nämligen att de har sitt ursprung i två helt olika 
litterära traditioner. Majakovskij startade sin författargärning inom den modernistiska 
och avantgardistiska futurismen. Sedermera blev han medlem av LEF och redaktör för 
dess tidskrift Lef. Gorkij, däremot, tillbringade hela sitt författarliv inom den realistiska 
fållan. Vi minns från diskursanalysen att BSE förhöll sig negativ till futurismen, LEF 
och RAPP och positiv till realismen, särskilt i sitt högsta stadium i form av socialistisk 
realism. BSE förnekar inte på något sätt att V. V. Majakovskij (1893-1930) var futurist, 
att han var medlem i LEF och senare medlem i RAPP. Enligt BSE var det futuristernas 
protest mot det borgerliga samhällets grundvalar som attraherade Majakovskij: 
 

                                                 
147  Russian Soviet Federated Socialist Republic: Literature 1979. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd. 
22, s. 457. 
148 Socialist Realism 1980. Ingår I Great Soviet Encyclopedia , bd 24, s.244ff. 
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The year 1912 saw his first poetical experiments connected with the theory and 
practice of the cubo-futurists, a group that attracted him by its protest against the 
foundation of bourgeois society. 149 

Men Majakovskij anses som mycket större än den rörelse inom vilkens ram han ver-
kade. Han tolkade futuristernas estetik på sitt eget vis och hans poesi passade de facto 
inte in i futuristernas ramverk :  

But while the antiaestheticism of the futurists manifested itself chiefly in the area 
of “pure form”, Mayakovsky interpreted it in his own way, as an approach to the 
solution to the problem of creating a new democratic of poetry. He would speak of 
this in his long revolutionary poem, A Cloud in Pants (1915): “the tongueless street 
writhes for lack of means of conversing and shouting” (ibid., vol. 1, p.181).150 

Owing to its concern with social issues, Mayakovsky’s poetry did not fit into the 
framework of futurism; this became especially clear in his tragedy Vladimir 
Mayakovsky (staged 1913).151 

Majakovskij fjärmas alltså från futuristernas idéer, idéer som bolsjevikerna, som vi såg 
i diskursanalysen, inte gillar. Majakovskij ledde också LEF, en litterär organisation 
vars teoretiska ram bolsjevikerna också ogillade. BSE fjärmar Majakovskij från LEF, 
men inte genom att hävda att hans verk utgör ett undantag från ett teoretiskt ramverk, 
som i fallet med futurismen, utan genom att Majakovskij idkar självkritik och lämnar 
organisationen efter att ha upptäckts dess fel: 
 

Mayakovsky headed the literary groups LEF (Left Front of the Arts) and later REF 
(Revolutionary Front of the Arts). He also edited the journals LEF (1923-25)and 
Novvyi LEF (New LEF), 1927-28); but he came to the conclusion that closed 
groups hinder normal creative communications among soviet writers, and in Feb-
ruary 1930 he joined RAPP (Russian Association of Proletarian Writers), which he 
viewed as a mass literary organisation.152 

In mid-1928, Mayakovsky, recognizing the errors of LEF, left the association; it 
continued to exist until 1929, when on Mayakovsky´s initiative it was transformed 
into REF (Revolutionay Front of the Arts).153 

Majakovskij lämnar alltså LEF till förmån för RAPP, ett annat negativt element. Det kan 
synas som att Majakovskij här går ur askan in i elden. Men, som jag kunde konstatera i 
diskursanalysen, var RAPP mer följsam mot kommunistpartiet, även om en del av dess 
brister kvartstod till dess upplösning 1932. Det jag vill peka på här är BSEs beskrivning 
av den personliga utveckling hos Majakovskij som får honom att inse felen hos LEF och 
också ta konsekvenserna av en sådan upptäckt.  
 
Den Majakovskij jag tycker mig se i det empiriska materialet är en talangfull poet och 
konstnär som är väldigt följsam gentemot det parti som han, enligt BSE, blev medlem av 
redan 1908.154 Enligt den marxist- leninistiska teorin ska en kulturrevolution, ledd av 
kommunistpartiet, aktivera alla arbetande människor i en kulturhistorisk process och 
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forma en ny människa efter arbetarklassens maktövertagande. I det marxist- leninistiska 
konceptet ingår också kritik och självkritik som en viktig metod för att forma ett socia-
listiskt samhälle. Majakovskij följer denna mall i allra högsta grad; han framstår som en 
hängiven kommunist, beredd att lyssna på partiet och under dess ledning övervinna sina 
modernistiska förvillelser: 
 

Until October, Mayakovsky had no clear social outlook. Certain dogmas of the 
futurist group left their imprint on his idiosyncratic verse forms and on his social 
and aesthetic views. After October, Mayakovsky’s social and aesthetic ideas 
changed, determined by his struggle for the ideals of communism (on a positive as 
well as a satirical level).155 

Bilden av Majakovskij som hängiven revolutionen följer med även i omständigheterna 
kring hans självmord. Det är egentligen inte encyklopedins utsaga om självmordets orsa-
ker som fångar mitt intresse, utan utsagan om innehållet i poemet At the Top of My 
Voice; Majakovskij känner en djup tillförsikt inför kommunismens seger, trots att de 
svåra sista åren av hans liv leder till en depression som utmynnar i självmord: 
 

The complex situation of the last years of his personal life and literary struggle led 
Mayakovsky to depression and suicide. The long poem At the Top of My Voice 
(1930) is taken as the poet’s literary testament; it is full of profound faith in the 
victory of communism.156 

BSE är mycket väl medveten om existensen av en annan historieskrivning runt Maja-
kovskij än den jag redogjort för här, därför - så tyder jag följande utdrag - varnar man för 
så kallade ”sovietologists” förvanskade syn på Majakovskij och hans verk: 
 

Mayakovsky’s works are widely studied both in the USSR and abroad; in the 
USSR, a whole series of important research monographs have been written. How-
ever, his poetry has been the object of subjectivist interpretation by so called Sovie -
tologists, who seek to distort Mayakovsky’s image as a poet and empty his poetry 
of revolutionary content.157 

I följande utdrag har M. Gorkij (1868-1936) uppmärksammat Majakovskijs talang och 
knyter honom till sig: 
 

These works [The Spinal Flute, War and Universe och Man. Alla tre verken 
tillkomna innan oktoberrvolutionen; Min anm.] attracted the attention of M. Gorky, 
who singled Mayakovsky out from the milieu of the futurists and drafted him to 
work on the journal Letopis’ (The Chronicle).158  

Gorkijs handlande gentemot någon och citat från Gorkij används en masse i det empi-
riska materialet för att påtala något, oftast något positivt, hos andra författare. Det kan, 
som i ovanstående utdrag, röra sig om att Gorkij knyter en författare till sig på något 
sätt, att han hyllar en författare eller ett speciellt verk, att en författare influerades av 
honom eller att en författare helt enkelt träffade honom vid ett eller flera tillfällen.  
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BSE har alltså givit Gorkij en viktig position som litteraturkritiker och som en av grun-
darna till socialistisk realism (Encyklopedin skriver att spår av socialistisk realism till 
och med återfinns i Gorkijs romaner och pjäser redan vid sekelskiftet.159). Sett till hur 
Gorkij används som auktoritet i encyklopedins texter verkar hans författarskap oantast-
ligt, men hans litterära och politiska arv har i själva verket en del skönhetsfläckar. Låt 
oss titta närmare på de två följande utdragen: 
 

His mistaken attraction to bogostroitel’stvo (god-building) is apperent in the 
novella Confession (1908). In letters to Gorky, Lenin sharply criticized this “god-
building” and helped the writer to find his way back to solid Marxist positions.160 

During the October Socialist Revolution and the period of preparation for it, Gorky 
underestimated the organizing power of the party and the revolutionary proletariat 
and the possibilities for an alliance with the peasantry. He feared the pressure of 
the anarchistic and individualistic chaotic mass of petty property owners, an atti-
tude reflected in his series of topical essays Untimely Thoughts, published in 1917 
and 1918 in the semi-Menshevik newspaper Novaia zhizn’ (which he edited). 
Gorky’s stand was criticized emphatically by Lenin, who helped Gorky find the 
way to overcome these errors in his appreciation of revolutionary reality, and 
Gorky subsequently acknowledged a number of times that Lenin had been cor-
rect.161 

Som utdragen visar kritiseras Gorkij vid två tillfällen - ett före och ett i samband med 
oktoberrevolutionen - av Lenin för sina ideologiska respektive taktiska politiska felaktig-
heter. Under den första perioden avfaller Gorkij till ”god-building”, som enligt BSE är en 
marxistisk riktning med religiösa inslag. 162 Under den andra perioden uttrycker Gorkij 
ogrundade farhågor angående partiets och proletariatets organisatoriska kraft och deras 
alliansbildande med bönderna inför och under oktoberrevolutionen. Det som är intressant 
här är encyklopedins beskrivning hur Lenin hjälper Gorkij övervinna dessa felaktigheter 
och för honom tillbaka till, som det heter, ”solid Marxist positions”.  Jag tror att väster-
ländska läsare av de två utdragen lätt finner en bessewisserton i Lenins kritik och hjälp-
samhet, men de ligger helt i linje med den marxist-leninistiska ideologins metod med 
kritik och självkritik.   
 
BSE anger att Gorkij blev uppmanad av Lenin att åka utomlands för att kurera sin 
tuberkulos. När han återvände 1931 var det explicit för att delta i litterära och officiella 
aktiviteter. Gorkijs biografi avslutas med ett par långa stycken där BSE betonar vikten 
av arvet efter Gorkij, både i Sovjetunionen och utomlands. 

7.1.2 Blok och Brjusov 

Symbolisten A. A. Bloks (1880-1921) biografi är rakt igenom en hyllning till förfat-
taren. Det faktum att han är symbolist nämns närmast lite i förbigående, på ett enda 
ställe, i den långa biografin (nästan en hel sida): 
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In 1904 he published the collection Verses About the Beautiful Lady, where he 
appered as a lyricist and symbolist, having been under the influence of the mystical 
poetry of V. Solove´v since 1901.163 

Hos de flesta andra symbolister i mitt empiriska material är revolutionen 1905-07 en 
händelse som, ur BSEs perspektiv, påverkar dem negativt. I Bloks fall får händelserna 
implicit en positiv inverkan på författaren: 
 

The revolution of 1905-07 opened for the poet, in his words, ”the face of an 
awaked life.” From this time on, the theme of the homeland was always present in 
Blok´s poetry. His works became tragic and very deep, pervaded with a sense of 
catastrophic nature of the epoch and a forbidding of the gathering, purifying storm 
(the cycle The fields of Kulikovo, 1908, sections of the cycle Free Thoughts, 1907, 
and Iambs, 1907-14).164 

Det intressanta är den sista meningen i utdraget. Beskrivningen hur Bloks verk föränd-
rades, hur de genomsyrades av en katastrofkänsla och föraningar, stämmer i grunden väl 
överens med hur många andra symbolister reagerade på revolutionshändelserna 1905-
07. I deras fall är BSE kritisk till en sådan reaktion, emedan den anses vara ett uttryck 
för dekadens, men hos Blok går samma reaktion tydligen an.  
 
Enligt BSE välkomnar Blok störtandet av tsaren. Efter oktoberrevolutionen ska förfat-
tarens kreativitet ha ökat. BSE går så långt att man hävdar att ”The Great Socialist 
Revolution caused [min kursivering] an increase in Blok´s creative powers”. 165 
Encyklopedin räknar i detta sammanhang upp en rad artiklar och poem från hans penna, 
samt romanerna The Twelve och The Scythians och hans medverkan i ett antal statliga 
kommissioner och andra samhälleliga institutioner som exempel på detta. 
 
Enligt BSE välkomnade symbolisten V. I. Brjusov (1873-1924) förutsättningslöst 
oktoberrevolutionen och, precis som Blok, engagerade han sig i några av bolsjevik-
regimens institutioner. Men åren mellan revolutionshändelserna 1905-07 och oktober-
revolutionen gick Brjusov vid två tillfällen i polemik med Lenin. Ett spörsmål gällde 
synen på revolutionen; Brjusov kände att “the revolution´s only task was the ruthless 
destruction of the old”, en syn BSE brukar kalla dekadent och som, av det empiriska 
materialet att döma, är en sjuka som främst drabbar symbolister.166 Ett annat spörsmål 
gällde konstnärens förhållande till ett borgerligt samhälle; Brjusov hävdar att ”the sub-
jectively honest artist can be independent of bourgeois society”. 167 I Gorkijs biografi har 
vi sett hur Lenin vinner alla ideologiska diskussioner och hur författaren gör avbön och 
anpassar sig. I Brjusovs fall kan jag däremot inte se att han uttryckligen ändrar sin 
ståndpunkt innan oktoberrevolutionen, men encyklopedins formulering att författaren 
”accepted the October Revolution without qualifications”, tolkar jag som att Lenin 
avgår som segrare i diskussionen. 168  
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Efter oktoberrevolutionen verkar Brjusov anpassa sig väl till den nya verkligheten. 
Mannen som Lenin innan revolutionen kallade ”anarchist poet” får av BSE ett helt 
annat epitet: 
 

The verses on the revolution and on the death of V. I. Lenin in these books [fem 
poesisamlingar publicerade 1920-24] permit us to see Briusov as one of the first 
Soviet poets.169 

Precis som Majakovskij fjärmar BSE Brjusov från ett negativt element, från symbolis-
men: 

Briusov became the leader of symbolism, did much organizational work, directed 
the publications of Skorpion Publishing House, and edited the Journal Vesy. But 
Briusov´s philosophical-social positions and his rationalist poetics contradicted the 
Neoplatonic theory and artistic practice of Russian symbolism.170 

7.1.3 Sammanfattning 

Majakovskij framstår i encyklopedins beskrivning som en ytterst hängiven kommunist. 
Den förnekar inte hans engagemang i futurismen och i LEF. Däremot fjärmar den 
honom från de negativa element han förknippades med, på så sätt att den hävdar att han 
aldrig passade in i futurismens teoretiska ramverk och att han trädde ur LEF efter att ha 
insett dess fel. Brjusov fjärmas från sitt engagemang i symbolistkretsar på ett sätt som 
liknar fjärmandet av Majakovskij från futurismen: hans egna idéer kontradikterade 
symbolismens. BSE riktar en del kritik mot några ståndpunkter Brjusov skulle ha haft 
innan oktoberrevolutionen. Efter oktoberrevolutionen framstår han dock som engagerad 
i regimens institutioner, helt i kulturrevolutionens anda. 
 
I Bloks fall nämns hans symbolistiska bakgrund lite i förbigående och encyklopedin 
lyfter fram hans samhälleliga arbete och entusiasm för revolutionen. Hans kreativitet 
sägs de facto ha ökat i och med oktoberrevolutionen. 
 
Gorkij har både som författare och litteraturkritiker en stark position i det empiriska 
materialet; han används ofta som auktoritet i kritiken av andra författare. Inte desto 
mindre kritiserar encyklopedin Gorkij för en del ideologiska felaktigheter, felaktigheter 
som författaren med hjälp av Lenin kunde övervinna. Han framstår i sin biografi som 
följsam gentemot sovjetmakten. 

7.2 Kriser och kontradiktioner  

Under denna rubrik har jag samlat några författare som hade svårt att anpassa sig till 
kulturevolutionens krav. BSE har ett speciellt språkbruk för författarnas anpassnings-
svårigheter; de drabbas av kriser och/eller kontradiktioner. Begreppen kris och kontra-
diktion känner vi igen som ett av diskursanalysens teman. Jag måste tillägga att andra 
författare, vars litterära arv beskrivs som kontradiktoriskt, återfinns under andra rubriker 
i denna analys. 
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7.2.1 Pasternak 

Det som är mest intressant i nobelpristagaren B. L. Pasternaks (1890-1960) biografi är 
att hans 1920-tal, kulturstridens år, inte innehåller några anpassningssvårigheter för den 
f.d. futuristen, utan att dessa uppkommer under en period i början av 1930-talet respek-
tive en period på 1950-talet. Den sistnämnda perioden faller egentligen utanför denna 
uppsats tidsramar, men jag kan inte negligera den utan att BSEs beskrivning av en så 
pass internationellt känd författare som Pasternak blir missvisande.  
 
 På 1930-talet uppkom kontradiktioner hos Pasternak: 
  

As evidenced I Pasternak’s books of the early 1930´s, contradictions in the poet´s 
world view arose as he was finding his way in the new reality. In his autobio-
graphical sketch Safe Conduct and in his unfinished novel in verse Spektorskii, 
both of which were published in 1931, Pasternak expressed his conviction that the 
revolution was morally correct and that it developed from highly moral sources and 
goals. However, when opposing proletarian humanism, Pasternak rejected violence 
as a means of attaining revolutionary goals. At the same time, his book of verses 
Second Birth, which appeared in 1932, essentially tried to examine the life of the 
country: “without blinders” and to understand what lay ahead: “You are near, 
distant day of socialism.”171 

Som ovanstående utdrag visar slår BSE alltså först fast, med hjälp av två av Pasternaks 
verk från 1931, att han inte motsatte sig revolutionen. Tvärtom, Pasternak är övertygad 
om att revolutionen är korrekt i moraliskt hänseende. Felet hos honom ligger i att han 
avvisar våld som medel att uppnå revolutionära mål. Den sista meningen i utdraget ska 
då, så tolkar jag encyklopedins upplägg, redogöra för Pasternaks försök att förstå den 
verklighet som föreligger vid tidpunkten i fråga. Pasternaks kontraktioner under 30-talet 
är dock bara en västanfläkt jämfört med de ”profound crises”, som BSE berättar att 
Pasternak genomgår under en period på 1950-talet. 
 
Mellan Pasternaks krisperioder hittar vi andra världskriget - the Great Patriotic war, som 
det heter med encyklopedins språkbruk - vilket Pasternak deltar i genom att skriva pat-
riotiska dikter. Av mitt empiriska material att döma är patriotiska skrifter, tillsammans 
med krigskorrespondentfunktionen, den vanligaste aktiviteten bland de sovjetiska för-
fattarna under kriget. På 1950-talet inträffar de välkända och tragiska händelser runt 
publiceringen utomlands av Pasternaks i Sovjetunionen censurerade verk Dr Zhivago 
och tilldelningen av Nobelpriset i litteratur till författaren. Historien är väl känd i väster-
landet: Pasternak tvingas efter en hetskampanj i sovjetisk press avsäga sig priset. Här 
ges encyklopedins version av händelsen i sin helhet: 
 

In the 1950’s, Pasternak underwent a profound crises. His novel Doctor Zhivago 
expressed a negative attitude toward the revolution and a lack of faith in social 
transformation. In 1955, Pasternak admitted that while working on the novel his 
“own sense of alienation … began to lead [him] more and more astray” (see Isto-
riia Russkoi sovetskoi literature, vol 3, 1968, p. 377). The publication of this novel 
abroad in 1957 and the decision to award Pasternak a Nobel Prize in 1958 aroused 
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sharp criticism in the soviet press: Pasternak was expelled from the writers Union 
and subsequently declined to accept the Nobel Prize.172 

Berättelsen följer mönstret med kritik/självkritik; Pasternak inser själv att han är på ide-
ologiska villovägar. De ideologiska fel BSE kritiserar Pasternak för hamnar, om jag 
återvänder till ett tema från diskursanalysen, i kategorin bristande samhällsengagemang.  
 
Pudelns kärna i det marxist- leninistiska begreppet kritik och självkritik är ju att kritiken 
ska vara en hjälp att övervinna eventuella fel och brister. I BSEs berättelse visar Paster-
naks sista dikter på ny kreativ kraft och försök att övervinna alienationen: 
 

His last cycle of verses, When the Skies Clear, appeared between 1956 and 1959; 
here sense a new surge of the poet’s creative powers and his striving to overcome 
tragic loneliness.173 

Pasternaks ursprung i futurismen förnekas inte i hans biografi, även om man väljer att 
lyfta fram hans medlemskap i Centrifug, en litterär grupp som BSE hävdar innehade en 
intermediär position mellan symbolisterna och futuristerna, snarare än att rätt och slätt 
säga att han var futurist. Det kan tilläggas att Centrifug anges som futuristisk i encyklo-
pedins futuristartikel.  
 
Den mycket vanliga hyllningen från Gorkij i form att ett par citat saknas inte heller i 
Pasternaks biografi. Men en ytterst vanlig ingrediens saknas: BSE anger inte huruvida 
Pasternak mottagit några statliga ordnar, medaljer eller priser. Detta är anmärkningsvärt 
av den anledningen att alla rysksovjetiska författare i mitt empiriska material som över-
levt andra världskriget, utom just Pasternak och även Achmatova, alla mottagit åtmin-
stone en orden, en medalj eller ett pris; det vanliga är att författarna mottagit flera ord-
nar, medaljer och priser av den sovjetiska staten (hur många och eventuellt vilka står 
alltid angivet i slutet av varje biografi). Jag utgår från att BSE, och dess översättning, är 
ett så pass noggrant utfört verk att en frånvaro av dessa fakta måste vara medveten. Det 
i sin tur innebär att Pasternak antingen har blivit lottlös eller så vill inte BSE redogöra 
för saken. Den mest troliga bedömningen är, enligt mitt förmenande, att Pasternak ald-
rig fick en enda orden, medalj eller pris. Varför Pasternak inte fått mottaga denna typ av 
hedersbetygelser kan jag däremot inte bedöma  

7.2.2 Achmatova 

Akmeisten A. A. Achmatova (1889-1966) var, som tidigare sagts, heller ingen motta-
gare av någon orden, medalj eller något pris. Hennes krisperiod finner vi på 1920-talet:  
 

In the course of a number of years, with difficulties and contradictions, new traits 
formed in Akhmatova’s poetic work; she transcended the enclosed world of re-
fined, aesthetic experiences. Beginning in the 1930’s, Akhmatova’s poetic range 
widened somewhat; themes of the motherland sounded more strongly, as well as 
vocation of the poet (“Mayakovsky in 1913,” “Dante”, and the cycle Secrets of the 
Craft). A stream of historicism appeared in her creative work, a sarcastic farewell 
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to the prerevolutionary epoch – for exemple, “At the Smolensk Cementary,” “Pre-
history,” “Ode to Tsarskoe Selo” and “St. Petersburg in 1913.”174  

Jag tolkar utdraget som att hon efter en svår och kontradiktorisk tid på 1920-talet höjde 
sig över en samhällsfrånvändhet mot en mer samhällstillvänd poesi. Vidare i biografin 
framhåller BSE hennes patriotiska dikter under andra världskriget och anger höjdpunk-
ten i hennes produktion till verket Poem Without a Hero (1940-1962).  
 
Sett till biografiens inre kronologi försöker BSE redan tidigare i biografin framhålla en 
mer samhällstillvänd Achmatova (alltså innan hennes kris på 1920-talet). I denna for-
mulering kontrasteras Achmatovas mer verklighetsbaserade poesi med symbolisternas 
verklighetsfrämmande dito: 
 

Akhmatova was a member of the Acmeistgroup. In contrast to the symbolists, with 
their attraction to otherwordly , vague elements, the lyric poetry of Akhmatova was 
based on real life, drawing motifs of “great earthly love” from it.175 

I en formulering framhävs ett patriotiskt drag hos Achmatova och ett latent ställningsta-
gande för revolutionen: 
 

After the October Revolution, though Akhmatova was far removed from revolu-
tionary activity, she nonetheless sharply condemned the White émigrés, people 
who had broken with their motherland (“I am not with those who have forsaken 
their motherland”).176 

7.2.3 Jesenin 

Encyklopedins version av imaginisten  S. A. Jesenin (1895-1925) förefaller vara en be-
rättelse om en man som slits mellan en romantisk syn på det gamla bonderyssland och 
det nya Ryssland revolutionen börjat forma. Hans syn på oktoberrevolutionen är entusi-
astisk, men med – här hänvisar BSE till hans egna ord – ”a peasant´s bias”177. BSE 
finner hos Jesenin en entusiasm för oktoberrevolutionen, parat med vissa utopiska för-
villelser, som han själv upptäcker; hans syfte i en poemcykel 1917-18 sägs vara ” to 
carry the ’light’ of art into a life renewed by the revolutionary whirlwind”, men han blev 
snart varse att ”the real social and historical changes were incompatible with his peasant 
utopia in Otherland, a land where the rivers flow ‘with milk and honey’”. 178. Åren 
1924-25 blir en vändpunkt, i det att Jesenin i olika poem försöker förstå den nya verk-
ligheten. Försöket misslyckas dock och leder till Jesenins självmord: 
 

However, in spite of his sincere desire to cope artistically with ”the different vil-
lage life” and his respect to the new, international Russia, Esenin continued to 
feel himself to be the poet of “disappearing Russia,” of the “golden log izba. “ In 
a state of severe mental depression, he committed suicide.179 

 
Hans medlemskap åren 1919-23 i imaginistgruppen är enligt BSE också en bidragande 
orsak till självmordet. I understående citatblock påvisar BSE implicit att imaginisterna 
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livsstil bidrog till att hans liv ändades med ett självmord, samtidigt som den fjärmar ho-
nom från imaginismen genom att hävda att hans relation till imaginistgruppen var ”ex-
ternal”, samt att det var omöjligt för honom att leva i den samhällsfrånvändhet som jag 
tidigare visat tillskrivs imaginismen: 
 

The link between the already established original artist and imaginism was purely 
external, but the life-style of imaginist Bohemia played no small role in his des-
tiny. Their pessimistic, decadent moods were reflected in the series Tavern Mos-
cow (1921-24) and in the poem The black man (1925). However, Esenin could 
not live alienated from society, from the present, and from Russia (this became 
particularly clear to him during his travels abroad during 1922-23).180 
 

I biografins sista stycke hyllar BSE poeten, och på sedvanligt manér används bland an-
nat ett Gorkijcitat för ändamålet: 

 
Esenin, whose poetry expressed the “inexhaustible ‘sorrow of the fields, ‘love for 
everything living on earth, and charity” (M. Gorky, Sobr. Soch., vol 17,1952, p. 
64), is one of the most widely read Russian lyric poets and an outstanding reno-
vator of poetic figurativness.181 

7.2.4 Korolenko 

Encyklopedins berättelse om den realistiske författaren V. G. Korolenko (1853-1921) är 
en historia om en, sedan sin studenttid, svuren motståndare till tsarregimen, vars aktivi-
teter gentemot regimen flera gånger renderade honom fängelsevistelser och perioder i 
inre exil. Följande utdrag kan sägas vara en rekapitulation av ett, som det framstår, 
oantastligt litterärt och socialt arv, där Gorkijs uppskattning inte saknas: 

The literary and social activity of Korolenko – a democrat and humanist who hated 
autocracy and struggled against the abuses of tsarist authorities and a defender of 
the oppressed – had a significant revolutionary influence on the progressive strata 
of Russian society. In a speech entitled From My Recollections of V.G. Korolenko 
(1918), M. Gorky expressed his belief that “in the great work of building a new 
Russia, the brilliant work of that most upright of Russian writers, V.G. Korolenko, 
a man with a great and strong heart, will be properly appreciated” (Sobr. Soch., vol 
14, p. 245).182 

Men det finns en hake – Korolenkos kontradiktoriska inställning till revolutionen, som 
vi ska titta närmare på: 
 

Korolenko’s attitude toward the Great October Socialist Revolution was complex 
and contradictory. Proclaiming himself a “non-party socialist,” he did not subscribe 
to the ideas of the Bolshevik Party, but he opposed the counterrevolutionaries and 
their arbitrary executions and pogroms. Although he esteemed Korolenko’s literary 
and public activity as a whole, V.I. Lenin criticized him in 1919 for his failure to 
understand the goals and task of the revolution and of the dictatorship of the prole -
tariat (Letter to M. Gorky, Poln. Sobr. Soch., vol. 51, p. 48). 
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Det är självaste Lenin som kritiserar Korolenko, i ett brev till Gorkij. Som vi minns från 
Gorkijs biografi, reagerade Gorkij på Lenins kritik gentemot sin egen person genom att, 
om än inte omedelbart, ge honom rätt och därefter ändra sina ideologiska ståndpunkter. 
däremot finns i Korolenkos biografi inga tecken på att han skulle ha ändrat sin inställ-
ning till revolutionen, något som BSE knappast skulle ha underlåtit att påpeka för sina 
läsare. I sammanhanget bör dock en detalj påtalas, vilket den påpasslige läsaren redan 
uppmärksammat, nämligen att Korolenko dog 1921, 68 år gammal, långt innan partiet 
stramat upp kulturlivet och klart deklarerat färdriktningen. Jag kan inte låta bli att ställa 
frågan: hur hade Korolenkos vidare öde gestaltat sig om han inte avlidit redan i början 
av 1920-talets kulturkamp? En fråga som naturligtvis måste få bli obesvarad, då det inte 
är denna uppsats uppgift att spekulera i sådana frågor.  

7.2.5 Sammanfattning 

Under 1920-talets kulturkamp uppvisar akmeisten Achmatova, imaginisten Jesenin och 
realisten Korolenko krissymptom. Korolenko får beröm för sitt progressiva författar-
skap och sitt motstånd mot kontrarevolutionära krafter, men kritiseras för sin egen be-
teckning som partilös socialist och oförmåga att förstå revolutionens mål. Achmatovas 
och Jesenins kriser består i världsfrånvändhet. Encyklopedin försöker härvidlag lyfta 
fram att de båda försöker föra fram en mer samhällstillvänd attityd i sin författargärning, 
vilket lyckas för Achmatova, men inte för Jenesin; Achmatova sägs bli (mer) samhälls-
tillvänd på 1930-talet medan Jesenin, trots en vilja till att anamma det nya, inte förmår 
hantera den nya verkligheten och därför begår självmord. Jesenin fjärmas från imagi-
nismen genom att hans relation till den sägs vara ”external”, han var redan en ”establi-
shed original artist ” innan samröret med imaginisterna. Imaginisternas inflytande på 
honom verkar dock ha påverkat hans öde, det vill säga implicit vara en av anledningarna 
till hans självmord 1925.  
 
Pasternaks två kriser, som han båda övervinner, inträffar inte under kulturkampen utan 
senare; dels en period på 1930-talet, dels under tövädersperioden på 1950-talet. Paster-
naks första kris är kopplad till hans motstånd mot en av revolutionens medel, det revo-
lutionära våldet. Härvidlag betonar BSE att författaren dock finner revolutionen mora-
liskt korrekt. Under sin andra kris, som kretsar runt hans censurerade roman Dr. Zhi-
vago, känner sig Pasternak alienerad från samhället.  

7.3 De utrensade 

10 av författarna i mitt empiriska material har ett gemensamt: de föll offer för Stalins ut-
rensningar. Detta antagande, som jag i några fall har lyckats verifiera, bygger på starka 
indicier. De berörda författarna dog, enligt BSE, under andra halvan av 1930-talet eller 
början av 1940-talet, vilket tidsmässigt stämmer överens med Stalins första utrens-
ningsvåg. Vidare uppger BSE inte orten för deras död, vilket föranlett ytterliggare 
misstänksamhet från min sida. Om man ser till de övriga författarbiografierna i mitt 
empiriska material, är det brukligt att dödsort uppges. Det finns förvisso tre författare 
till i mitt material som heller inte har dödsort angiven i sina biografier. Men detta fak-
tum stärker de facto mitt antagande, ty encyklopedins uppgift att de dog på östfronten 
under andra världskriget ger implicit förklaringen till varför de saknar dödsort – den kan 
helt enkelt inte fastställas. Ytterligare ett indicium är att de tio författarnas levnadstid 
spänner från 37 till 59 år med en medianålder på 48,5 år, vilket innebär att orsaken till 
deras död inte kan förklaras som en naturlig följd av hög ålder. BSE ger inte i något fall 
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en förklaring till deras förtidiga död, såsom sjukdom eller självmord, vilket sker i andra 
biografier. 
 
På basis av indicierna ovan har gjort antagandet att mina 10 författare var offer för Sta-
lins utrensningar; det vill säga de dog i fångenskap, varvid BSE inte kunnat, eller velat, 
uppge platsen för deras död. I fyra fall, Babel, Mandelsjtam, Pilnjak och Kljujev, har jag 
med hjälp av Nationalencyklopedin kunnat verifiera mitt antagande. Det återstår alltså 
sex författare vilkas status som Stalinoffer jag inte kunnat bekräfta, trots ivrigt letande i 
olika författarlexikon och encyklopedier (Deras namn stod inte ens att finna). Med 
ovanstående resonemang måste det ändå ses som en kvalificerad gissning att de är Sta-
lins rov. Hursomhelst väljer jag ur denna redogörelse bort de vars status som utrensade 
jag inte kunnat verifiera 
 
En annan författare, Gumiljov, avrättades enligt BSE 1921 av bolsjevikerna, vilket för 
övrigt bekräftas av Nationalencyklopedin. Han är alltså inte utrensad under Stalintiden,  
men jag tar även upp honom här. De facto är det faktum att hans avrättning inte förtigs, 
såsom den stalinistiska terrorn förtigs, som motiverar att jag överhuvudtaget tar upp 
Stalins utrensningar på 1930-talet. 
 

7.3.1 Babel, Mandelsjtam, Pilnjak, Kljujev 

Enligt BSE var samtiden kritisk till I. E. Babel (1894-1941):  
 

Although the critics of those years recognized the talent of Babel and the impor-
tance of his work, they reproached him for his naturalism and his vindication of 
primitive forces.183 

Men BSE erkänner alltså Babels artistiska talang och har ingen ytterligare kritik 
mot författaren. Miljöerna och karaktärerna i många av hans verk är de rätta, och 
tillika hans egen politiska bakgrund: 
 

Then, upon M. Gorky’s advice, “he went to make a living” and changed his profes-
sion several times. In 1920 he was a soldier and a political worker in the Red Cav-
alry. […] In his narrations of soldiers and commanders of the Red cavalry, he por-
trays, along with true defenders of the revolution, anarchist Cossack freebooters; 
the narrator and main character, a young intellectual for whom the Civil War is a 
school of courage and revolutionary consciousness, appears as a stranger in this 
milieu. 184 

Av de författare som jag lyfter fram här är akmeisten O. E. Mandelsjtam (1891-1938) 
den som BSE är mest kritisk emot. I nedanstående utdrag framgår att Mandelsjtam vis-
serligen accepterar oktoberrevolutionen, men på ett felaktigt sätt. De personliga teman 
han framför i sin poesi på 1920-talet leder till en social och litterär isolation.  Han försö-
ker bryta sig ur denna isolation på 1930-talet genom att anamma teman som ligger mer 
rätt i tiden, men BSE menar att hans poetiska språk inte håller måttet: 
 

Mandel’shtam’s postrevolutionary verse contains, alongside his acceptance of the 
Revolution in a general democratic spirit (“Januari 1, 1924”), the ever-loader per-
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sonal theme of “withdrawal,” the “ailing son of the age,” and so on, which brought 
about the gradual social and literary isolation of the poet. Attempts to draw closer 
to the “age” in his poems of the 1930’s gave rise to themes that were new for 
Mandel’shtam (“Chernozem” and “verses on the Uknown Soldier”), but 
Mandel’shtam’s poetic language became increasingly irrational, and there were 
signs that his precise verse structure was disintegrating. 185 

Liksom Mandelsjtam förstår inte heller B. A. Pilnjak (1894-1937) oktoberrevolutionen; 
som framgår av detta citatblock kritiseras han för en felaktig syn på revolutionen: 
  

Pil’niak was one of the first to depict conditions of life during and after the October 
Revolution of 1917. Not understanding the Revolution, he portrayed it as an out-
burst of anarchist elemental forces. A “snowstorm” or “flood”. The stagnant patri-
archal way of life, which opposed the revolution, and the multiform Russian man 
in the street were both included by Pil’niak in this “stream of life” in The Naked 
Years (1921), The Snowstorm and Ivan and Maria (both in 1922), and Machines 
and Wolves (1925).186 

Men vid ungefär samma tid som Mandelsjtam gör misslyckade försök att övervinna 
sina ideologiska brister övervinner Pilnjak sina: 
 

Pil’niak’s ideological confusion led him into serious errors in ”The Tale of the Un-
extinguished Moon” (1927) and in the novella Mahogany, published abroad in 
1929. Later overcoming these errors, Pil’niak contributed to the establishment of 
the “production” novel with The Volga Flows Into the Caspian Sea (1930), as well 
as of the genre of the Soviet sketch.187 

Enligt BSE var N.A. Kljujev (1887-1937), precis som Jesenin, en representant för den 
bondetrend inom poesin som startade i 1910-talets Ryssland. Kljujev verkar dela en 
utopisk landsbygsdromantik med Jesenin, men delar däremot inte sin kollegas försök att 
förena utopi och revolutionär verklighet:  
 

Kliuev was an original poet, although his poetry, archaic in form, was permeated 
by patriarchal and religious moods. This attitude is also in evidence in his percep-
tion of revolutionary reality, which he treated in the spirit of a reactionary peasant 
utopia.188 

Om vi i Jesenins biografi kunde se försök att artistiskt anpassa sig till det nya sovjetiska 
samhället verkar Kljujev behålla sin, som BSE säger ”reactionary peasant utopia”. I 
många av de biografier jag tar upp i denna uppsats har BSE en tendens att påtala att för-
fattaren utvecklats eller försökt utveckla sig från en felaktig ideologisk attityd till ett 
korrekt synsätt (Jesenin är ett exempel på detta.). Alternativt påtalar man att författaren 
ifråga frångått en korrekt ideologiskt inställning och förfallit till en felaktig, det vill säga 
hamnat i en kris. Kljujev framstår i sin biografi som en inte så oäven författare som 
dock stampade på samma fläck.  

                                                 
185 Mandel’shtam, Leonid Isakovich 1977. Ingår i Great Soviet Encyclopedia , bd. 15, s. 411. 
186 Ibid., s. 411. 
187 Pil’niak, Boris Andreevich 1978. Ingår i Great Soviet Encyclopedia, bd. 19, s. 535. 
188 Kliuev,Nikolai Alekseevich 1976. Ingår i Great Soviet Encyclopedia , bd. 12, s. 544. 
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7.3.2 Gumiljov 

I de sista raderna i akmeisten N. S. Gumiljovs (1886-1921) biografi uttrycker sig BSE 
kort och koncis om hans slutgiltiga öde: 
 

Gumilev created new rhythms; his verse was colourful and had a proud lofty tone. 
The exotic quality of the poetry, the theme of withdrawal from contemporary real-
ity, and the cult of power and will are the weaknesses of his verse. Gumilev did not 
accept the revolution and took part in a counterrevolutionary conspiracy; he was 
shot with other participants.189 

Som utdraget visar följer encyklopedins omdöme om Gumiljovs litterära kvalitéer en 
välbekant mall för akmeistförfattare: artistiskt talangfull, men med en oförmåga att se 
verkligheten som den är. Det som verkligen är intressant i utdraget ovan är uppgiften att 
Gumiljov blev skjuten. BSE har hemlighållit omständigheterna – arrestering, lägervis-
telser och avrättningar - för de författare som föll offer för Stalins utrensningar, men 
Gumiljovs öde redogörs det öppet för.  
 

7.3.3 Sammanfattning 

Det jag finner mest intressant i detta avsnitt är skillnaden mellan beskrivningen av Gu-
miljovs öde och beskrivningen av Babels, Mandelsjtams, Pilnjaks och Kljujevs. BSE 
berättar helt öppet att Gumiljov avrättades som kontrarevolutionär under ett av kultur-
kampens första år, medan Babels, Mandelsjtams, Pilnjaks och Kljujevs öde, att de dog i 
fångenskap eller avrättades under Stalintiden, förtigs. Alla de här nämnda författarna 
kritiseras i någon mån: kritiken mot Mandelsjtam är hårdast, med ett misslyckat försök 
att bryta sig ur sin sociala och litterära isolation; Pilnjak övervinner de fel hans ”ideolo-
gical confusion” orsakade honom; Kljujev beskrivs som ”an original poet”, utan vare 
sig progressiv eller regressiv utveckling; hos Gumiljov finner BSE de drag av världs-
frånvändhet som vi i min tidigare diskursanalys sett är gängse hos akmeisterna; kritiken 
mot Babel är ringa, relativt sätt (”his naturalism and his vindication of primitive for-
ces”).  

7.4 Några emigrantförfattare 

Jag har funnit det intressant att ta upp hur några av de ryska författare som emigrerade i 
samband med oktoberrevolutionen beskrivs av BSE. Redan i kapitel 1.3 argumenterade 
jag för att även de ryska emigrantförfattarna kan omfattas av begreppet sovjetlitteratur. 
Man skulle lätt kunna anta att BSE förhåller sig kritisk till dem som inte vill delta i det 
sovjetiska projektet, men som analysen kommer att visa är beskrivningen av emigrant-
författarna inte så simpel. Jag har redan antytt detta genom att ange att BSE placerar 
emigranten Bunin som en av de fem under epitetet ”the pride of russian literature”. De 
författare som tas upp här emigrerade alla efter oktoberrevolutionen, vissa direkt efter 
kuppen andra åren fram till 1924. Bara en, Zamjatin, emigrerade så sent som 1932. Två 
av mina emigranter återvände senare till Sovjetunionen: Kuprin och Tsvetajeva.  
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7.4.1 Merezjkovskij och Gippius  

Makarna M. D. Merezjkovskij (1866-1941) och Z. Gippius (1869-1945) är de två för-
fattare som kritiseras i särklass hårdast av alla författare i det empiriska materialet; BSE 
har inget som helst gott att säga om dessa två, vilket framgår i citatblocken nedan. 
Gängse är annars att encyklopedin finner något positivt även hos ideologiskt kritiserade 
författare, exempelvis konstnärlig talang. Båda författarna tog i sina verk upp religions-
filosofiska teman och encyklopedin kopplar dem också till dekadens. De beskrivs också 
som ytterst fientliga till oktoberrevolutionen. Vidare skrev de antisovjetiska artiklar i sin 
exil och Merezjkovskij dristade sig till att kritisera den store Gorkij. 
 

His On the Causes of the decline and on the New Trends in Contemporary Russian 
Literature (1893), hailing symbolism and the “mystical content” of art in opposi-
tion to the realistic literature and civic poetry of the 1880´s, became one of the first 
manifestos of the Russian decadent school. […] Rigid categorization and meta-
physics detract from the trilogy’s [Christs and Antichrist, min anm.] artistic merit. 
The Russian Revolution is portrayed as “the boor that cometh.” His antirealistic 
teachings of “the new religious consciousness ,” which he propagated through the 
Religious-Philosophical Society and in the journal Novi put’ (The New Way, 1903-
04), were sharply criticized by G. V. Plekhanov in “So-called Religious Searchings 
in Russia: The Gospel According to Dekadence” (1909). […] He disparaged the 
works of M. Gorky. Hostile to the October Revolution of 1917, Merezhkovskii 
emigrated in 1920. He wrote novels, religious-philosophical essays, poems, and 
anti-Soviet articles. During world War II, while living in France, he collaborated 
with the Nazi occupation forces. 190  

A typical representative of decadence in Russian litterature, she combined advo-
cacy of sensual love, Nie tzschean motifs of exaltation of the individual, and reli-
gious humility in her poems. […] she greeted the October revolution with extreme 
hostility. An émigrée after 1920, Hippius harshly attacked the Soviet system in her 
articles and Poems.191 

I det första utdraget ovan nämner BSE att Merezjkovskij kollaborerade med de nazis-
tiska ockupationsstyrkorna i Frankrike under andra världskriget. Att ha samarbetat med 
Sovjetunionens fiende under andra världskriget ställer, får vi anta, knappast Merezj-
kovskij i bättre dager i encyklopedins ögon, men det är inte heller säkert att det har stor 
betydelse för encyklopedins bedömning av författarens litterära arv. Kommentaren ger 
mig anledning att ta upp ett annat fall av kollaboration med tyska ockupationstrupper, 
nämligen nobelpristagaren Knut Hamsuns. Visserligen ligger fallet Hamsun utanför min 
uppsats ramar både geografiskt och tidsmässigt, men kan ändå vara intressant att nämna 
och dra någon slutsats av. För det första ska det nämnas att BSE i sin Hamsunbiografi 
ger författaren positiv kritik genom att bland annat hänvisa till ett utlåtande av Gorkij 
och den med Hamsun samtida sovjetiske litteraturkritikern G.V. Plekhanov (Plekhanov 
kritiserade för övrigt, vilket framgår i det första utdraget ovan, Merezjkovskij i dennes 
biografi.). Den senare pekade visserligen ut Hamsuns dekadenta och reaktionära tenden-
ser, men erkände samtidigt hans talang. Hamsunbiografins sista rader lyder: 
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Progressive circles in Norway draw a line between Hamsun’s treasonous conduct 
during the years of the German occupation and his literary accomplishment.192 

Det jag lär mig av detta är att vid tolkning av BSEs inställning till olika författarskap inte 
dra alltför mekaniska slutsatser av något, som i det här fallet samarbete med Sovjetunio-
nens huvudfiende under andra världskriget.  

7.4.2 Bunin, Zamjatin och Kuprin 

Eftersom BSE sorterar in Bunin, Zamjatin och Kuprin under begreppet ”critical rea-
lism” vill jag börja det här avsnittet med att redogöra för begreppet, som har en positiv 
innebörd och tillskrivs Gorkij (Utdraget är artikeln i sin helhet): 

Critical realism, a trend, or method, in realistic literature and art in the 19th and 
20th centuries. The concept of critical realism was adopted by Soviet literary and 
art criticism from M. Gorky, who used the expression “critical realism” in 1934 to 
describe the stress on exposé in realistic literature of the 19th century. However, 
the revelatory themes by no means exclude an element reaffirmation in the realistic 
art of 19th and 20th centuries.193 

Nobelpristagaren I. A. Bunin (1870-1953) emigrerade 1920. Han är en de fem författare 
som beskrivs som ”the pride of russian literature”. Bekantskapen med Gorkij och det 
progressiva förlaget Znanie, som tar sin början 1899, ”facilitated the emergency of de-
mocratic views in the young writer”, men hans indifferenta sociala attityd förändras först 
med 1910-talets intåg. 194 Hans under detta årtionde mer samhällstillvända prosa behand-
lar bland annat degenereringen hos den ryska landägande aristokratin och är genomsyrad 
av en fientlig attityd mot den kapitalistiska civilisationen. Men inte desto mindre berättar 
BSE att Bunin var fientlig till oktoberrevolutionen – ”Bunin was hostile to the October 
Revolution and emigrated to France in 1920” - och att han i sina memoarer (1950) 
attackerar de av BSE hyllade Gorkij, Brjusov och A. N. Tolstoy. 195 Följaktligen bedömer 
BSE Bunins litterära arv som kontradiktoriskt. Men i egenskap av kritisk realist och klas-
sicist har hans författarskap ändå ett stort värde i Sovjetunionen, både estetiskt och mora-
liskt hänseende: 
  

To a large degree Bunin´s contradictionary creative legacy has a great aesthetic and 
moral value. As an inheritor of the traditions of the classical Russian literature, he 
was one of the major representatives of critical realism in Russia. Bunins creative 
art is highly valued and is studied throughout the USSR. His works are published 
extensively.196 

E. I. Zamjatin (1884-1937) deltog i revolutionshändelserna 1905-07 och kritiserade i sina 
böcker den borgerliga civilisationen. 1914 blev han åtalad av tsarregimen för en anti-
militaristisk roman. Efter oktoberrevolutionen var hans böcker märkta av en djup pes-
simism. Han var – detta är en vanlig formelartad formulering – ”unable to accept the rea-
lity of the revolution.”197 Många av hans berättelser uttrycker en förvriden syn på 
inbördeskriget och krigskommunismen som ett återvändande till ett grottstadium och i 
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romanen We uttrycker han sig fientligt om socialismen. 1932 får Zamjatin tillåtelse att 
emigrera. 
 
BSE utrycker sig ytterst positivt om A. I Kuprins (1870-1938, återvänder 1937) verk 
och hans intentioner med dem. Influenserna från Gorkij, Tjekov och speciellt från Leo 
Tolstoj (den sistnämnde författaren hyllar BSE i en nästan fyra sidor lång biografi) 
framhålls, liksom hans deltagande i kretsen runt det progressiva förlaget Znanie. Ingen-
stans framstår det heller som om det i Kuprins samtid skulle finnas invändningar mot 
hans verk.  
 
Ingenstans i biografin ens antyds att ett missnöje med bolsjevikernas maktinnehav 
skulle vara orsak till Kuprins emigration, tvärtom, verkar beslutet att emigrera närmast 
ha sitt ursprung i att olyckliga omständigheter hindrade familjen att återvända till hu-
vudstaden efter en tid på annan ort i Ryssland: 
 

He spent the autumn of 1919 in Gatchina, which was cut of from Petrograd by gen-
eral Iudenich’s White Guard forces. From there he emigrated with his family and 
lived abroad for 17 years, chiefly in Paris. Throughout these years he suffered from 
poverty and from nostalgia for Russia. Gravely ill, he returned to his homeland int 
the spring of 1937. 198 

Kuprins utlandsår förefaller alltså som närmast ofrivilliga och orsakade av olyckliga om-
ständigheter. Detta, tillsammans med encyklopedins positiva syn på hans författarskap 
och hans person och det faktum att under hela sin bortavaro plågades av fattigdom och 
nostalgi för Ryssland, väcker naturligtvis frågan: vad fick honom att tillbringa alla dessa 
år utomlands? Detta är en fråga BSE inte besvarar. 
 
Som vi har sett bedöms de tre kritiska realisterna Bunin, Zamjatin och Kuprin helt olika, 
vilket stämmer överens med hur BSE beskriver det positiva elementet realism; realistisk 
litteratur bedöms utefter de sociala och politiska förhållanden som råder vid dess till-
komst. I ljuset av detta, och att BSE är mycket strängare i sin bedömning av den till soci-
alism fientligt inställde Zamjatin än av Bunin och Kuprin, är det rimligt att anta att BSE 
kräver mer av de författare som ges möjligheten att delta i den socialistiska samhällsupp-
byggnaden i Sovjetunionen än av dem som i bourgeoisiens länder begränsas av den 
rådande ideologin. 

7.4.3 Severjanin och Tsvetajeva 

Futuristen I. Severjanin (1887-1941), ledare för ”the ego-futurists”, hyllade enligt BSE 
störtandet av enväldet, men misslyckades att förstå oktoberrevolutionen. Denna omstän-
dighet anges i biografin inte explicit som orsak till hans emigration 1918. Severjanins 
poesi utmärktes, menar BSE, av extrem varierad och kontradiktorisk kvalitet; i sina bästa 
stunder karaktäriserades hans poem av ”lyricism, musically, and pointed satire”, medan 
andra reflekterade ”a limited outlook and lack of taste; they were mannered and banal 
and dealt primarily with  ‘restaurant’ and ‘boudoir’ themes.”199 1940, ett år innan hans 
död, publicerades hans verser i sovjetiska magasin. Jag ser detta som möjligt för att han 
sent omsider övergivit sitt futuristiska arv och vänt sig till klassicismen, så tolkar jag 
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följande formulering: ”In his last years, Severjanin wrote lucid classicistic poetry.” I 
sammanhanget måste nämnas att BSE uttrycker sig positivt om klassicism: 
 

 “Russian academic scholarship and literary criticism long took a negative view of 
classicism that was overcome only by the work of Soviet scholars.”200 

Severjanin är mest intressant som jämförelse till Majakovskij. BSE fjärmar inte förfat-
taren från hans ursprung i futurismen, såsom vi tidigare sett encyklopedin fjärma Maja-
kovskij. Men så anses han inte heller, till skillnad från Majakovskij, tillhöra ”the pride of 
russian literature”. 
 
BSE redogör inte för M. I. Tsvetajevas (1892-1941, återvänder till Sovjetunionen 1939) 
attityd till revolutionen med den vanliga formeln missförstod/ kunde inte acceptera re-
volutionen. Hennes poesi åren 1917 fram till emigrationen 1922 kritiseras istället för ”a 
complex, contradictory sense of the revolution and a romantic rejection of the use of 
force”. 201 Den uppfattningen om revolutionen, som Tsvetajeva kritiseras för här, liknar 
för övrigt mycket den syn BSE kritiserar hos Pasternak.  
 
BSE försöker visa att en mer politiskt korrekt sida växer fram hos Tsvetajeva under emi-
grationen: 
 

Her narrative poem The Pied Piper (1925) and the poem “Newspaper Readers” 
show her hatred of the bourgeois spirit and philistinism. 202  

Her antifascist cycle Poems to Bohemia was written in 1938 and 1939. 203  

BSE redogör också för omständigheterna runt hennes självmord: 
 

Tsvetaeva returned to the USSR in 1939 and occupied herself with verse transla -
tions: She was evacuated from the war zone and subsequently, distraught because 
of her difficult living conditions, committed suicide.204 

7.4.4 Sammanfattning 

Jag har i detta avsnitt beskrivit BSEs syn på några av de författare som emigrerade i 
samband med oktoberrevolutionen. Symbolisterna Merezjkovskij och Gippius finner 
ingen nåd i encyklopedins ögon - de båda beskrivs som rakt igenom dekadenta och anti-
sovjetiska. Ingen annan författare i det empiriska materialet kritiseras så hårt; även om 
den är kritisk hittar BSE alltid något – om än litet – positivt att säga om varje författare i 
källmaterialet.  
 
Futuristen Severjanin  är intressant som jämförelse till futuristen  Majakovskij. BSE be-
höver inte fjärma Severjanin från det negativa elementet futurism av, synes det mig, det 
skälet att han inte är den store konstnär och förebild – en av grundarna till den socialis-
tiska realismen, en av de som utgör blomman av den ryska litteraturen – som Majakovs-
kij är. 
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Som vi kunde konstatera i kapitel 6.1 skulle det positiva elementet realismen bedömas 
utifrån sin kontext, vilket öppnade för en välvillig inställning till äldre tiders realistiska 
litteratur och realistisk litteratur tillkommen i bourgeoisiens länder. Men samma logik 
öppnar också för motsatsen, det vill säga för realistiska verk tillkomna inom Sovjetunio-
nen ställs strängare krav. Således beskrivs realisterna Bunin, Zamjatin och Kuprin helt 
olika. Nobelpristagaren och den till oktoberrevolutionen fientligt inställde Bunin bedöms 
välvilligt; BSE beskriver visserligen Bunins litterära arv som kontradiktoriskt, men det 
sägs också ha ett stort moraliskt och estetiskt värde och vara studerat i hela Sovjetunio-
nen. Men för Zamjatin, som inte emigrerar förrän 1932, blir det en omöjlighet att vara 
fientlig mot socialismen inom Sovjetunionens gränser.  
 
Mot Kuprins litterära arv har BSE inget att invända. Och hans 17 år långa emigration 
sägs vara resultatet av olyckliga omständigheter. Men encyklopedin förklarar inte varför 
Kuprin valde att stanna i utomlands och återvända döende först 1937. 
 
BSE menar att en mer politiskt korrekt attityd framträder i några av Tsvetajevas verk un-
der hennes emigration. 



8 Resultat 

8.1 Hur några författare beskrivs 

Jag vill börja med att påpeka att BSEs berättelse om de författare jag tagit upp i analy-
sen inte är så simpel att man på grundval av en författares eventuella tillhörighet till en 
viss sammanslutning eller litterär ism eller mekaniskt skulle kunna förutsäga encyklo-
pedins eftermäle. Inte heller kan mekaniska förutsägelser göras angående de som miss-
nöjda med samhällsutvecklingen och emigrerar. Däremot finns en hel del tendenser som 
jag kommer att beskriva här. Alla författare jag tagit upp i analysen är inte individuellt 
med i denna resultatdel, emedan jag här tar upp de stora dragen. 
 
I analysen finns – förutom hos symbolisterna Merezjkovskij och Gippius, vilket jag 
kommer till senare - ingen automatisk koppling mellan ideologiska fel hos författare 
och ett hävdande av brist på konstnärlig talang. Jag kan konstatera att BSE erkänner 
konstnärlig talang, även hos exempelvis Stalinoffret Babel och kontrarevolutionären 
Gumiljov. Inte heller hos dem som valde att emigrera för gott på grund av oktober-
revolutionen förnekar BSE generellt talang, såsom hos realisten, nobelpristagen och re-
volutionsfienden Bunin. Hans litterära arv sägs visserligen vara kontradiktoriskt, men 
inte desto mindre sägs att hans ”legacy has a great aesthetic and moral value” och han 
tillhör dessutom de fem författare som beskrivs som ”the pride of russian literature”.  205 
 
Temat dekadens hittar jag som kritik mot symbolisterna och emigranterna Merezjkovs-
kij och Gippius, vilka i särklass är de författare som BSE går hårdast ut mot; i deras lit-
terära värv finner encyklopedin inte något som helst av värde. Hos symbolister som 
exempelvis Blok och Brjusov, välkomnare av oktoberrevolutionen och aktiva medar-
betare i regimens institutioner, saknas dekadenta drag. Elementet dekadens verkar såle-
des vara en vattendelare som avgör BSE dom över symbolister. 
 
Inte någonstans i det empiriska materialet kan jag se att BSE försöker förneka existen-
sen av en koppling mellan ett negativt element och en författare. Däremot fjärmar BSE 
en del författare från sitt ursprung i ett negativt element. Innan jag i nästa stycke disku-
terar vilka författare som jag ser att BSE främst fjärmar och hur det görs, vill jag nämna 
vilket negativt element BSE aldrig anser sig behöva fjärma en författare från: RAPP. 
Detta kan förefalla förvånande med tanke på den skarpa kritik organisationen får av 
BSE. Men de facto är det hela inte så märkligt, eftersom RAPP tar till sig kommunist-
partiets kritik, och i den meningen blir ett ”instrument of cultural revolution” (Se kapitel 
6.2). Andra litterära organisationer som BSE är negativa till, men vars medlemmar en-
cyklopedin har relativt okomplicerad relation till, är Proletkult, LEF, Smithy, Pereval, 
Serapionbröderna och konstruktivismen. I det empiriska materialet kan jag finna en och 
annan mindre formulering att författaren utvecklats från det negativa elementet ifråga, 
men inte på ett sådant sätt att jag vill kalla det ett fjärmande. När det gäller symbolist-
författare diskuterar, som jag tidigare sagt, BSE istället författarnas eventuella tendenser 
till dekadens. Ett undantag är Brjusov, som helt klart fjärmas från symbolismen.  
 
Allra tydligast fjärmar BSE Majakovskij från hans ursprung. Majakovskijs verk sägs 
inte riktigt passa in i futuristernas konstnärliga ramverk och han lämnade LEF efter att 
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ha insett dess brister. Jesenins fjärmas från imaginismen på ett liknande sätt: hans rela-
tion till imaginisterna sägs vara ”extern”, han var redan en ”established original artist ”. 
Brjusov, som encyklopedin hävdar var ledaren för de prerevolutionära symbolisterna, 
fjärmas från symbolisternas praktik i det att hans egna idéer kontradikterade symbolis-
mens 
 
Som vi har sett krävde en kulturrevolution, diskursens nod, alla medborgares medver-
kan under kommunistpartiets ledning. En del författare hade under kulturstridens år, 
1917-1932, svårt att anpassa sig till kulturrevolutionens krav. I detta sammanhang bru-
kar BSE ofta referera till termerna kriser och kontradiktioner, termer som också 
används i beskrivningen av vissa negativa element. Kriserna/kontradiktionerna är natur-
ligtvis av ideologisk karaktär, men varje författares kris har sin individuella karaktär. En 
vanlig ingrediens är dock en felaktig syn på revolutionen; den vanligaste formuleringen 
är att författaren i fråga accepterar revolutionen, men inte förstår den korrekt. En annan 
vanlig formulering är att författaren isolerar sig från den sociala utvecklingen efter ok-
toberrevolutionen genom sina val av teman eller genom verklighetsfrånvända estetiska 
experiment. Under 1920-talet har exempelvis akmeisten Achmatova, och Pilnjak kriser, 
vilka de lyckas övervinna. Andra författare misslyckas övervinna sina 20-talskriser, 
såsom imaginisten Jesenin (som begår självmord), akmeisten Mandelsjtam (som under 
1930-talet arresteras och dör i läger, vilket BSE förtiger) och realisten Zamjatin (som 
får tillåtelse att emigrera 1932). Inte bara författare som tillhör negativa element kan be-
skrivas i termer av kriser/kontradiktioner; även en realist som Korolenko sägs ha en 
kontradiktorisk inställning till revolutionen. Nobelpristagaren Pasternaks två kriser 
skiljer sig från de andras. Pasternak har sin första kris på 1930-talet och sin andra kris 
under 1950-talets töväder - de andra här nämnda författarna har kriser enbart under 
kulturkampen. 
 
Jag kan konstatera att begreppet kritik/självkritik, alltså den marxist- leninistiska meto-
den att övervinna ideologiska fel, spelar en viktig roll i encyklopedins berättelse om 
kulturstridens författare. En författare anpassar sig snabbt till den kritik han får av sin 
samtid: Majakovskij. I det empiriska materialet framstår Majakovskij som en talangfull 
konstnär som rättar sig efter bolsjevikpartiets diktat, men inte i egenskap av opportunist, 
utan som en hängiven kommunist. När Majakovskij begår självmord 1930, enligt BSE 
på grund av påfrestningarna under kulturkampen, är han i encyklopedins berättelse fort-
farande djupt övertygad om kommunismens seger. Gorkij förefaller mig inte lika 
anpassningsbar i sin biografi som Majakovskij, men han erkänner att kritiken Lenin 
riktade mot honom är befogad. Hur som helst betonar BSE vikten av hans arbete för 
den sovjetiska litteraturen. Symbolisten Brjusov och realisten Korolenko beskrivs av 
BSE som viktiga för utvecklandet av den sovjetiska litteraturen. De får viss ideologisk 
kritik av sin samtid. Det som är anmärkningsvärt i deras fall är att de inte svarar på den 
kritik som gives dem med självkritik. Men detta betyder inte nödvändigtvis att de im-
plicit visar på självständighet gentemot partiet. I Korolenkos fall kan konstateras att han 
dör redan 1921, innan kulturkampen kommit igång på allvar. När det gäller Brjusov 
tolkar jag kommentaren att han accepterade oktoberrevolutionen utan kvalifikationer, 
som att han också accepterar Lenins förrevolutionära kritik gentemot honom som befo-
gad. 
 
Jag har också konstaterat att sättet BSE beskriver det positiva elementet realism på, att 
realistiska verk ska bedömas utefter kontexten de till kommit i, öppnar för att realisten 
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Bunin kan bedömas positivt trots sin fientlighet mot oktoberrevolutionen och den tillika 
regimkritiske realisten Zamjatin negativt.  

8.2 Det ideologiska historiebruket i Stora sovjetencyklopedin 

Under den här rubriken kommer jag att relatera några av slutsatserna i uppsatsen med 
teorikapitlet, i en ton som möjligtvis kan förefalla spekulerande. 
 
Jag ber läsarna begrunda encyklopedins sovjetiska redaktörers förord, vilket jag lagt 
som bilaga till denna uppsats. Krasst uttryckt säger redaktörerna att syftet med BSE är 
att beskriva Sovjetunionens och de andra socialistiska ländernas framgångar inom en 
rad områden och visa på de kapitalistiska ländernas tillkortakommanden inom samma 
områden. BSE syfte är alltså öppet propagandistiskt. Att encyklopedins beskrivning av 
författare som var verksamma under kulturkampen har en ideologisk bias står också 
klart. Beskrivningen är frukten av ett ideologiskt historiebruk, skapat av den elit kom-
munistpartiet utgör, med syfte att, som Karlsson beskriver det ideologiska bruket, 
”…ideologiskt legitimera ett politiskt styre eller rationalisera en förd politik, konstruera 
eller uppfinna ett utarbetat historiskt meningssammanhang”. 206 Fjärmandet av författare 
från negativa element - med Majakovskij som flagrant exempel -, talet om kriser och 
kontradiktioner och uppdelningen av främst symbolister i dekadenta och icke-dekadenta 
tycker jag är en rationalisering av vissa författares historia, i syfte att få dem passa in i 
kulturrevolutionens mall. Och att hävda att den socialistiska realismen är en lagbunden 
fortsättning på äldre tiders litteratur är inget annat än att uppfinna ett historiskt me-
ningssammanhang. 
 
Enligt Karlsson förändrades den sovjetiska synen på historiens roll i och med tövädret 
inte mer än att Stalintidens direkta lögner och förfalskningar ersattes av förtiganden, 
särskilt i fråga om stalinismen. För att helt klart kunna påvisa en sådan förändring i BSE 
skulle jag behöva jämföra Stalinerans två upplagor med Bresjneverans, vilket inte låter 
sig göras (så vitt jag vet finns inga översättningar av de två första upplagorna att tillgå). 
Men i encyklopedins tredje upplaga kan man, utan att behöva jämföra med de två andra 
upplagorna av BSE, se att författare som blev offer för Stalins utrensningar på 1930-ta-
let visserligen finns representerade i verket, men att deras slutgiltiga öde förtigs. Jag 
uppfattar den historieskrivningen som en rationalisering av den förda politiken under 
Stalin, där hans utrensningar måste döljas. Som jämförelse kan vi se hur Gumiljovs öde 
under kulturkampen, hans avrättning 1921, redovisas helt öppet. Av någon anledning 
behöver den inte förtigas eller rationaliseras på annat sätt. Detta väcker en fråga hos 
mig. Det skulle vara intressant att jämföra hur Stalinerans två upplagor av BSE förhåller 
sig till Gumiljov. Redovisades Gumiljovs avrättning på samma öppna sätt som i Bresj-
neverans upplaga? Utan tillgång till äldre upplagor av encyklopedin kan jag inte 
besvara denna intressanta fråga.  
 
Sammanfattningsvis kan jag i encyklopedins beskrivning av kulturpolitiken 1917-32 se 
ett ideologiskt historiebruk. Encyklopedin rationaliserar härvidlag vissa författares hi-
storia för att de bättre ska passa med de teoretiska ramarna för kulturrevolutionen. En 
annan rationalisering av historia är förtigandet av det slutgiltiga ödet för de författare 
som dödades i Stalins utrensningar. Encyklopedin kan också sägas uppfinna ett histo-
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riskt meningssammanhang när den hävdar att den socialistiska realismen är en lagbun-
den utveckling av äldre tiders litteratur. 



9 Om Stora sovjetencyklopedin som kunskapskälla 
I inledningen till denna uppsats talade jag om det bakvända i att först hitta källan, Stora 
sovjetencyklopedin, och sedan finna ett ämne att skriva om. Men är det så bakvänt 
egentligen? Inom samhällsvetenskapen är förvisso det brukliga är att först hitta ämnet 
för en uppsats och sedan leta efter lämpliga källor. Inom de historiska vetenskaperna 
torde dock det bakvända förfarandet vara mer vanligt och inom arkeologin snarare det 
gängse sättet.   
 
När jag nu avfärdat min eget påstående om ett bakvänt förfarande, vill jag redogöra för 
hur jag ser på BSE som kunskapskälla. Verket har i detta avseende en del styrkor, men 
också en rad svagheter; de facto blir encyklopedins styrkor, om de ses ur ett annat per-
spektiv, också dess svagheter. Redan i inledningen kunde jag konstatera att översätt-
ningen var framtagen för att användas av sovjetforskare, som därigenom kunde vinna 
insikt i sovjetmaktens tänkande, mål och värderingar. Jag kunde också konstatera att en-
cyklopedins syn på världen är ekvivalent med sovjetmaktens syn på världen. Detta är 
dess största styrka. I det avseendet skiljer sig BSE avsevärt från moderna västerländska 
encyklopedier, vars kunskapsbas bygger på en vetenskap fri från politisk inblandning, 
och som därför knappast kan sägas vara ekvivalent med en statsmakts världssyn. 
 
En annan styrka är just att verket översatts till engelska. Forskaren behöver alltså inte 
kunna ryska för att ta del av verket. Men i översättningen ligger också en svaghet, näm-
ligen att översättaren rimligtvis, hur noggrann och trogen mot originalet denne än är, 
måste göra en tolkning av den ryska texten. En sådan okommenterad tolkning, om över-
sättningen betraktas som en tolkning, innebär då en begränsning för min uppsats. 
 
Ytterligare en styrka hos BSE är att så många samhällsområden är samlade i ett och 
samma verk. Det går alltså utmärkt att leta efter ett samhällsområde att forska kring, så-
som jag gjort. Men även här kan en styrka vändas till en svaghet; encyklopedin, eller 
delar av den, skulle kunna betraktas som ytlig, emedan verkets begränsade möjlighet att 
behandla samhällsområden fullt ut kan begränsas av platsbrist. Till yttermera visso är 
allmänna encyklopedier inte tillkomna i första hand för intellektuella, utan för att hjälp-
ligt kunna förstås även i breda befolkningslager, vilket också bäddar för ytlighet. 
 
BSEs största styrka är alltså dess propagandism, dess ekvivalens med sovjetmaktens syn 
på världen. Men det föreligger också, om jag ska vara kritisk mot mitt val av källa, ris-
ker för att den berättelse om kulturpolitik jag försöker locka fram ur det väldigt speciella 
verk som den tredje och sista upplagan av Boljsaja sovetskaja entsiklopedija utgör dels 
är en tolkning av en tolkning och dels bygger på ett ytligt material. Det är just den egna  
insikten om risker av den här typen, och reflekterandet över dem, som bland annat skil-
jer det vetenskapliga berättandet från den skönlitterära.  



10 Vidare historiografisk forskning 
Föremålet för Klas-Göran Karlssons intresse i Historia som vapen, ur vilken jag hämtat 
min teori om olika bruk av historia, är Sovjetunionens nedgång och fall 1985-1995 med 
fokus på den sociala och kulturella utvecklingen de åren. Under dessa år öppnades fältet 
upp för nya historiska tolkningar som ersatte sovjetideologins ensidiga och lagbundna 
syn på historien. En sådan radikal omtolkning av historien är ett naturligt föremål för 
historiografin, liksom de omtolkningar som gjordes åren efter ryska revolutionen. Åren 
efter Stalins maktövertagande och tövädersperioden under Chrusjtjov skulle också 
kunna räknas som intressanta brytperioder. Jämfört med de nämnda perioderna bjuder 
min undersökningsperiod, stagnationsåren under Bresjnev, inte på sådana uppenbara 
historiografiska brännpunkter. Likväl skulle fortsatta historiografiska undersökningar i 
Boljsaja sovetskaja entsiklopedija kunna bedrivas på kandidat- och magisternivå. Bresj-
nevåren tillhör visserligen inte de intressantaste i Sovjetunionens historia, men översätt-
ningen av encyklopedin erbjuder fördelar som, även i ljuset av dess nackdelar, skulle 
kunna vara fruktbara i vidare historiografiska kulturstudier. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats diskuterar sovjetisk historieskrivning. Dess syfte är att ge en bild av hur 
sovjetregimen under Bresjnevs regeringsår (1964-1982) såg på den kulturkamp som 
fördes 1917-1932 i Sovjetunionen. Perioden 1917-1932 kan ses som en kaosartad era, 
och ett historiskt öppet läge, där olika aktörer försökte föra fram sin kultursyn. Historie-
skrivningen runt denna era blir då speciellt intressant för en historiografisk studie. Upp-
satsen har avgränsats till att behandla sovjetmaktens officiella syn på några av den 
nämnda undersökningsperiodens rysksovjetiska författare, bl. a. Majakovskij, Gorkij, 
Blok, Mandelsjtam, Babel och Pasternak. Men även några av kulturkampens litterära 
organisationer och ismer tas upp för analys. Som rysksovjetiska författare räknas här 
även de ryska emigrantförfattarna. 
 
Som empiri har jag använt mig av en engelsk översättning av tredje och sista upplagan 
av Boljsaja sovetskaja entsiklopedija, den sovjetiska nationalencyklopedin, utgiven åren 
1969-1978. Översättningen, som fortlöpande är gjord i takt med utgivningen av det 
sovjetiska originalet, har gjorts av ett amerikanskt förlag i syfte att tillhandahållas för 
sovjetforskare. De amerikanska utgivarna framhåller encyklopedins värde som källa till 
kunskap och förståelse rörande Sovjetunionen. De sovjetiska redaktörernas förord visar 
också att encyklopedins syn på världen ska ses som ekvivalent med sovjetmaktens offi-
ciella syn på världen.  
 
I teoriavsnittet tas olika bruk av historia upp, varav en typ av bruk, det ideologiska, är 
aktuellt i mitt fall. Teorin appliceras i kapitlet 8.2 på resultatet av undersökningen. 
 
Metoden kan sägas bestå av två moment. Det första momentet är en form av diskurs-
analys. Diskursanalysen uppmärksammar språket som en social aktivitet, en aktivitet 
som både formar och formas i den sociala världen. I min diskursanalys har jag fritt efter 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes inriktning av diskursanalys skapat en så kallad 
ekvivalenskedja, där olika omtvistade begrepp, element, ges en positiv respektive nega-
tiv betydelse i den sovjetiska diskursen. I mitt fall utgör olika litterära strömningar, 
grupper och organisationer elementen i diskursen.  
 
Det finns synpunkter på att en diskursanalys dåligt fångar upp enskilda aktörer, i mitt 
fall ett antal författare. Därav det andra momentet, där jag analyserar ett antal av encyk-
lopedins författarbiografier och jämför dem med resultatet av diskursanalysen. De för-
fattare jag analyserar har jag plockat från en av encyklopedins egna litteraturhistoriska 
översikter.  
 
Ett av uppsatsens kapitel utgörs av en historisk bakgrund, med syftet att orientera upp-
satsens läsare om det grundläggande skeenden i Sovjetunionens historia. Kapitlet är 
uppdelat i två huvudavsnitt: en allmänhistorisk del, där jag redogör för händelseförlop-
pet åren från 1905 till mitten av 1930-talet och en del som behandlar Sovjetunionens 
kulturpolitik från 1917-1985, där fokus är satt på perioden 1917-1932, enär det är den 
period jag ser på genom encyklopedins lins.  
 
Några resultat är som följer. Encyklopedin använder sig av en speciell metod, som den 
själv kallar kritik/självkritik, för sina ideologiska tillrättavisningar. Den visar tendenser 
till ett ideologiskt historiebruk, där vissa författares historia rationaliseras för att passa 
in i ramen för den så kallade kulturrevolutionen. Encyklopedin rationaliserar också 
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historieskrivningen runt författare som dog i Stalins utrensningar genom att deras 
slutgiltiga öde helt enkelt förtigs i deras biografier.  
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