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Inledning "
Это роман-ребус, загадка, игра, это сатира и пародия, фантастика и лирика, издевка и отчаяние, 
это беспощадный диагноз, безжалостное выворачивание наизнанку – изобличение –
национальной истории, национальных мифов, национальной культуры, включая сердцевину ее, 
ее сокровенное нутро, последнее прибежище нашей культурной идентичности и наших 
упований – литературу во главе с «нашим всем» Пушкиным (Galina Rebel i Internettidskriften 
Filolog 2012). "

Tatiana Tolstajas första roman Кысь (2000)  utspelar sig i det som en gång var Moskva, efter ett 1

atomkrig som nära nog raderat ut hela historien. Det rör sig om ett komplicerat romanbygge, som 
kan läsas på flera nivåer. Just därför valdes romanen som tema för internettidskriften Filologs 
jubileumsnummer 2012, varifrån jag har hämtat det inledande citatet. Rebel kallar här (den ryska) 
litteraturen och dess portalgestalt Pusjkin för ”vår kulturella identitets och våra förhoppningars sista 
tillflykt”. I romanen Кысь blir denna sista tillflykt, förstår vi, brutalt avslöjad. Men hur går det till? 
Vilka nationella myter är det Rebel talar om, och hur uppträder dessa i Кысь? 
"
I denna uppsats inledande avsnitt kommer jag att undersöka några centrala myter om litteraturen, 
vilka jag anser är särskilt relevanta för temat litteratur och läsande i Кысь. Vissa av dem återfinns 
också i Sverige, andra är mer specifikt ryska. Därefter kommer jag att presentera själva romanen, 
dess innehåll och litet om dess tillkomsthistoria. I uppsatsens huvuddel kommer jag att undersöka 
temat litteratur och läsande i Кысь på två plan. Det första är handlingsplanet, eftersom 
huvudpersonen Benedikts omåttliga läsning är det som främst driver romanens handling framåt. Jag 
kommer företrädelsevis att följa huvudpersonen Benedikts utveckling, men också att diskutera 
porträttet av en annan viktig person — Benedikts ”fadder” Nikita Ivanovitj, som i romanen kan 
sägas representera intelligentsian.  
"
Det andra planet jag kommer att behandla är det intertextuella. Intertextualitet handlar om hur olika 
texter förhåller sig till varandra. Det kan röra sig om rena citat, men också om anspelningar och 
behandling av vissa återkommande motiv. Кысь är intertextuellt sett oerhört rik, och jag gör inte 
anspråk på att klarlägga, eller på att ens ha uppfattat, alla intertextuella samband som finns i 
romanen. Jag kommer istället att begränsa mig till att undersöka hur Кысь förhåller sig till Pusjkin, 
som spelar en central roll för historien, och särskilt till den (egentligen titellösa) dikt som är känd 
som Памятник. Går det att dra några slutsatser av hur Памятник används i Кысь, och hur 
förhåller sig i så fall de till det vi kan utläsa av huvudpersonen Benedikts öde? 
"
"
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 Кысь utkom första gången 2000. I detta arbete har jag dock använt mig av 2003 års utgåva. Romanen 1

utkom på svenska 2003 under titeln Därv, i översättning av Staffan Skott och Maria Nikolajeva.



Myter om litteratur och läsande "
Vad är en myt? Magnus Persson (2012), som undersökt föreställningar om litteratur och läsning i 
Sverige, definierar myten som ”ett särskilt slags språk som bland annat kännetecknas av att det 
blandar samman historia och natur, och av att det arbetar med en avpolitiserad retorik som försöker 
dölja sina egna utgångspunkter.” Myter behöver alltså inte per definition vara osanna (s.11). Det 
som förenar dem är snarare att de fyller en funktion i samhället och därför sällan ifrågasätts, oavsett 
sanningshalt. Litteraturen, verkar det som, är omgiven av en hel radda sådana myter. Kanske gäller 
detta alldeles särskilt för Ryssland. 
"
Kathleen Parthé undersöker i boken Russia’s dangerous texts: Politics between the lines (2004) det 
historiska förhållandet mellan litteratur och politik i Ryssland. Orsaken till de många myterna om 
litteraturen står enligt henne att finna i författarnas relation till statsmakten: ”Since Pushkin’s time, 
the hypertrophied literary-political nexus in Russia has generated powerful myths that served as 
articles of faith and thresholds for the analysis of both literature and politics” (s. 2). En central 
sådan myt återspeglas i själva titeln till hennes bok Russias dangerous texts, nämligen 
föreställningen om att litteraturen är ”farlig”, att den har kraften att utmana eller underminera 
statsmakten. Återigen: poängen är inte huruvida makthavarna själva trodde på detta. Det avgörande 
är att de handlade som om de trodde det, vilket i sin tur bidrog till att upprätthålla myten: ”Whatever 
pre- and post-Revolutionary leaders actually believed, they behaved as if certain texts were 
potential sources of danger to the state, and everyone involved in the publishing process acted 
accordingly. […] All sides took literature seriously” (Parthé 2004, s. 173). 
"
Enligt Parthé sammanföll den moderna ryska litteraturens födelse och intelligentsians intåg på 
scenen med skapandet av en modern rysk nationell identitet under slutet av 1700-talet (2004, s. 4). 
Dessa företeelser kom att bli intimt sammankopplade med varandra: litteraturen ansågs uttrycka den 
ryska identiteten, och författarna såg sig som talesmän för folket. Aleksandr Sergejevitj Pusjkin 
(1799-1837) blev här en central gestalt: ”He helped to establish literature as the focal point of 
expression of Russian national identity, and one aspect of his monumental legacy is that more than 
any other author, Russians have felt that to read Pushkin’s verse is to read the nation” (Parthé 2004, 
s. 5). Denna sammankoppling mellan litteratur och nationell identitet skulle visa sig långlivad: ”One 
could say without exaggeration that well into the 1990s, many Russians saw themselves as a people 
whose character was largely defined by their greatest authors” (Parthé 2004, s. 9). 
"
På ryska talar man i detta sammanhang om литературоцентризм, ett begrepp som jag i arbetet 
med den här uppsatsen har stött på ett flertal gånger. Benevolenskaja (2008, s. 122) kallar till och 
med Кысь för ”попытка написать, в духе поэтики тезиса, идеологический роман, 
изобличающий, в полном соответствии с модными веяниями, многострадальный 
отечественный литературоцентризм”. Desto svårare är det att hitta någon riktigt användbar 
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definition av begreppet. Så här formulerar sig Igor Kondakov i en artikel med underrubriken 
Кризис литературоцентризма в России XX—XXI веков (2008): 
"

Взаимосвязь литературы и культуры в целом в России очень глубока — может быть, глубже, 
чем в других странах. История словесности в России наиболее непосредственно связана с 
развитием духовной жизни в ее различных культурных формах (и наоборот). Можно говорить о 
таком метаисторическом свойстве русской культуры как литературоцентризм — упорное 
тяготение культуры в целом к литературно-словесным формам саморепрезентации.@

Литературоцентризм  — hos Parthé ”text-centeredness” (2004, s. 10)— beskrivs i allmänhet som 
något som kännetecknat det ryska samhället genom historien, men som nu har råkat in i en kris. 
Parthé (2004, s. 2) behandlar bland annat föreställningen om ryssarna som ”самый читающий в 
мире народ”, en slogan som skapades i Sovjetunionen under 1930-talet och som snart blev en del 
av den nationella självbilden. Denna föreställning har dock kommit att urholkas på senare år. Under 
1980-talet innebar censurlättnader en ökad översättning och publicering av böcker. Efterhand 
började emellertid denna våg ebba ut: @

By the 1990s, this post-totalitarian reading frenzy seemed to have subsided. The nostalgia that 
surfaced during this decade included a sense that Russia’s great attachment to reading had 
vanished, perhaps forever. Critics lamented that ’we were always a literature-centered society, 
and now we are not’ (Parthé 2004, s. 4). @

Tatiana Tolstaja uttrycker själv en liknande tankegång, då hon intervjuas av Kristina Rotkirch 
(2008, s. 165): @

When it [the Soviet union] began to draw to an end and break up, a lot of people had the 
illusion that all problems would be solved now — good books, good texts, and the people 
would immediately become intelligent and better, because all this had been concealed from 
them and now everything would be accessible. But what happened was exactly the opposite. 
[…] So where have they all gone, all these people who wanted to read?! They don’t want it 
anymore; it means nothing to them.@

Oron för läsandet och litteraturens framtid är ingalunda begränsad till Ryssland. Under det senaste 
året — särskilt efter den så kallade PISA-chocken i december 2013 — har de svenska tidningarna 
fyllts med larmrapporter om att barn och ungdomar läser allt mindre och att deras läsförståelse blir 
allt sämre.  Detta är naturligtvis bekymrande, eftersom en god läsförståelse är en nödvändig 2

förutsättning för att uppnå goda resultat i andra skolämnen (Läsa för livet 2013, s. 10). I ett vidare 
perspektiv är det också en demokratisk fråga att medborgarna förmår läsa och förstå 
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 Den svenska litteraturutredning som genomfördes 2012 visar att bokläsningen bland ungdomar förvisso har 2

minskat sedan 1980-talet, medan andelen regelbundna läsare i befolkningen som helhet däremot har ökat 
(Läsa för livet 2013, s. 8). Samtidigt har den digitala läsningen ökat betydligt, inte minst bland ungdomar (s. 
9). Frågan om läsningen minskar kan alltså inte besvaras med ett enkelt ja eller nej. Den ryska oron för 
läsningen och litteraturens framtid är antagligen inte helt ogrundad, men frågan är för komplex för att utredas  
denna uppsats.



myndighetsinformation och ta aktiv del i samhällsdebatten. Men är det läsning av just skönlitteratur 
som krävs för att uppnå detta, eller borde alla skolelever snarare gnuggas ordentligt i sakprosa? @

Enligt Magnus Persson ”tenderar frågan om litteraturläsningens syfte och värden att ställas på sin 
spets i tider av intensiva kulturella, medieteknologiska och samhälleliga förändringar” — såsom 
den tid vi lever i just nu (Persson 2007, s. 6). I Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen 
efter den kulturella vändningen (2007) undersöker han vilka motiveringar eller legitimeringar för 
läsning av skönlitteratur som uppträder i svenska kursplaner. I flera fall finner han föreställningar 
som är ytterst svåra att bevisa, och som har antagit en närmast mytisk karaktär. Eftersom skolans 
styrdokument i sista hand är politiska texter som avspeglar sin tids värderingar, så menar jag att de 
kan användas också för att diskutera bredare tankemönster i samhället. I följande avsnitt kommer 
jag därför att fördjupa mig litet i de ryska kursplanerna för litteraturämnet, med hjälp av en artikel 
av Karin Sarsenov.@

I Varför läsa litteratur — i Ryssland? (2010) undersöker Sarsenov legitimeringarna för 
litteraturämnets plats i den ryska skolan. Kanske som en konsekvens av den vikt litteraturen 
traditionellt har tillskrivits i Ryssland utgör den sedan 1931 ett eget ämne, fristående från 
modersmålet. Sarsenov begränsar sig till de kursplaner för litteraturämnet som utkommit efter 
Sovjetunionens fall (det vill säga de från 1997, 2004 och 2010). Hon identifierar där tre olika typer 
av legitimeringar: @

a) de samhällscentrerade, vilka vill befrämja vissa typer av normer och värderingar,  
b) de individcentrerade, vilka handlar om personlig utveckling, och  
c) de litteraturcentrerade, där målet med läsningen helt enkelt är att bli en bättre läsare. 

"
I 2010 års kursplan (allt i Sarsenovs översättning) heter det bland annat att litteraturen:  
"

1. fostrar en humanistisk världsbild, ett nationellt medvetande och ett allryskt medborgerligt 
medvetande, patriotisk känsla, kärlek till vårt mångnationella fosterland, respekt för den ryska 
litteraturen och andra nationers kultur, "
2. ger tillgång till den ryska litteraturens och kulturens andliga, etiska och humanistiska värden, och 
möjlighet att jämföra dem med andra nationers värden, ger tillgång till allmänmänskliga värden och 
till den ryska nationens andliga erfarenhet, det mångnationella Rysslands andliga och etiska potential, "
3. formar en allsidigt utvecklad, harmonisk, känslomässigt rik personlighet, förbättrar personlighetens 
andliga och etiska egenskaper, utvecklar elevens intellektuella och skapande förmågor, formar hans 
estetiska smak, "
4. hjälper eleven att förstå, kommentera, analysera och tolka mästerverken inom rysk litteratur och 
världslitteraturen, att formulera sitt eget förhållande till och sin bedömning av ett litterärt verk, att 
förstå författarpositionen och sitt eget förhållningssätt till denna position. 

De två första motiveringarna kategoriserar Sarsenov som samhällscentrerade, det tredje som 
individcentrerat och det fjärde som litteraturcentrerat. Lägg särskilt märke till formuleringen ”den 
ryska litteraturens och kulturens andliga, etiska och humanistiska värden”, under punkt 2. En snarlik 
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ordalydelse återfinns under punkt 3 där det heter att: ”[litteraturläsningen] förbättrar personlighetens 
andliga och etiska egenskaper”. Sarsenov (2010, s. 141-142) skriver:  

Att den ryska kulturen i särskild hög grad utmärks av andlighet är en hörnsten i slavofilernas tänkande, 
den kulturella nationalismens främsta förespråkare i rysk historia. Tanken om det ryska folkets 
andlighet uttrycktes exempelvis av Fjodor Dostojevskij i hans tal i samband med avtäckandet av 
Pusjkinmonumentet 1880. […] Att klassisk rysk litteratur beskrivs med värdeladdade begrepp från 
kulturnationalistisk diskurs kan tolkas som att man föreställer sig att läsning av denna litteratur skall 
skapa motsvarande värderingar hos eleverna. 

I de flesta europeiska länder uppstod litteraturämnet som skolämne just i samband med de 
kulturnationalistiska strömningarna på 1800-talet. De kulturnationalistiska tankegångarna lever idag 
i högsta grad kvar, inte minst i föreställningen om en nationell kanon, bestående av särskilt 
framstående verk och författare. Den nationella kanon förekommer i den ryska skolan på ett fysiskt 
mycket påtagligt sätt, i form av listor med påbjuden läsning. Kanontanken och kvalitetsbegreppet 
har på senare tid problematiserats, inte minst av feministiska och postmoderna forskare. I de ryska 
kursplanerna finner man dock inga spår av denna kritik:  

Kursplanen uppvisar alltså en essentialistisk syn på litterär kvalité som inte problematiserar en 
kanoniseringsprocess där olika grupper och individers symboliska, sociala och reella kapital spelats ut 
mot varandra (Sarsenov 2010, s. 142). 

I Magnus Perssons undersökning av svenska läroplaner finner även han rester av kulturnationella 
tankegångar. De svenska kursplanerna är dock mer luddigt framställda och till skillnad från de ryska 
innehåller de inte någon uttalad kanon, med gemensamma verk som alla elever skall läsa. Trots 
detta framhålls i kursplanerna litteraturens betydelse för (i det här fallet det svenska) kulturarvet. 
Skönlitteraturen ses som ett medel för att skapa sammanhållning och gemensamma referensramar 
för en i övrigt heterogen befolkning (Persson, 2007, s. 8). I praktiken kan frågan om 
skönlitteraturens legitimeringar idag alltså inte helt och hållet särskiljas från frågeställningen om 
vad som utgör kulturarvet, och vilket värde det kan antas ha i samtiden. 
"
De läsarorienterade teorierna som utvecklats inom litteraturvetenskapen verkar inte heller ha fått 
något riktigt fäste i kursplanerna, även om de ibland kan skymtas i vissa formuleringar. I Sarsenovs 
kommentar till 2010 års ryska kursplan skriver hon (s. 144):  
"

De post-sovjetiska kursplanerna redovisar en förståelse av litteraturämnet som i mycket påminner om 
den sovjetiska: det ses som ett verktyg för moralisk, social och patriotisk fostran. […] Tron på 
litteraturens förmåga att överföra moraliska egenskaper till sina läsare är orubbad, trots att empiriska 
bevis saknas. 

  
Denna populära föreställning finner även Magnus Persson (2007) i sin undersökning av svenska 
kursplaner. Den bygger enligt honom på två premisser, vilka alltså bägge starkt kan ifrågasättas: 1) 
att litteraturen är ”god”, och 2) att litteraturen så att säga ”tolkar sig själv”. Tillsammans utgör de ett 
bärande element i vad han kallar ”myten om den goda litteraturen” (Persson 2007, s. 133). @
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För att sammanfatta detta avsnitt har jag gjort en sammanställning av de myter eller föreställningar 
om litteratur som jag finner särskilt relevanta för läsningen av Кысь. Jag kommer att komma in på 
dem alla, fastän i varierande grad, och inte nödvändigtvis i denna ordning:@

- föreställningen om litteraturens fostrande verkan och förmåga att främja åtråvärda personliga 
egenskaper, såsom exempelvis empati, @

- föreställningen om att litteraturen är självtolkande,@

- föreställningen om den ryska litteraturen såsom särskilt ”andlig”,@

- föreställningen om ”den farliga litteraturen”, eller att litteraturen besitter kraften att utmana 
makten,@

- föreställningar om intelligentsians särskilda roll i samhället och historien,@

- upphöjandet av författaren, och inte minst dyrkandet av Pusjkin såsom nationell symbol,@

- föreställningen om en nationell kanon, som fungerar som en behållare för kulturarvet, eller för att 
uttrycka det annorlunda, som en länk mellan generationerna,@

- föreställningen om litteraturens och litteraturläsningens kris.@

"
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Кысь — romanens innehåll och tillkomsthistoria "
Tatiana Tolstaja är en av Rysslands mer kända samtida novellförfattare. Hon debuterade redan på 
80-talet, men Кысь som utkom år 2001 är Tatiana Tolstajas första och hittills enda roman. 
Romanen, som hon arbetade på 1986-2000, föregicks av många rykten och spekulationer. Då den 
väl kommit ut fick den dock ett blandat mottagande (Benevolenskaja 2008, s. 98). Vad för slags bok 
är då Кысь? Det finns många saker att undersöka i romanen, men jag skall i detta avsnitt försöka 
begränsa mig till något slags genrebestämning, och till att sätta in romanen i sitt tidsmässiga 
sammanhang. 
"
Mattias Ågren behandlar i sin avhandling (2014) bland annat Кысь, som han ser som ett exempel på 
en antiutopisk roman. Medan begreppet dystopi är mer känt i Väst, är antiutopi det som främst 
använts för att beteckna denna genre i Ryssland. Ågren föredrar också benämningen antiutopi. 
Orsaken är att begreppet antiutopi tydligare anger genrens dialogiska förhållande till utopin, eller i 
vidare mening till föreställningar om vad som utgör ett gott samhälle (Ågren 2014, s. 36). Enligt 
Ågren har antiutopin som genre fått ett förnyat liv efter Sovjetunionens fall, och ännu mer så på 
denna sida millennieskiftet. Han relaterar antiutopins genomslag till avskaffandet av censuren under 
perestrojkan, vilket ledde till att vid det här laget klassiska romaner som Orwells 1984 (1949), 
Huxleys Du sköna nya värld (1932) och Zamjatins Мы (1920) fick spridning i Ryssland (Ågren 
2014, s. 2). Dessutom påtalar han det faktum att Sovjetunionens fall tidsmässigt sammanfaller med 
postmodernismens genomslag i Ryssland, med dess ifrågasättande av vad som brukar kallas ”de 
stora berättelserna” (grand narratives). De antiutopiska romanerna har enligt Ågren sysselsatt sig 
med att satirisera det sovjetiska förflutna, försöka förstå det närvarande och att undersöka den 
möjliga framtiden (2014, s. 4). 
"
Alla dessa tre frågor är relevanta för Tatiana Tolstajas Кысь. Den utspelas i ett Moskva som efter 
atomkriget har slungats tillbaka till ett slags förvriden karikatyr av en mörk medeltid. De som fötts 
efter Smällen  (Взрыв) har i stort sett alla drabbats av något slags mutation eller Påföljd 3

(Последствие) — någon har svans, en annan klor och en tredje har tuppkammar i ansiktet. Dessa 
så kallade голубчики bor i små dragiga stugor, där de livnär sig på möss som de fångar under 
golvet. Staden styrs av en envåldshärskare som uppkallat den efter sig själv till Fjodor Kuzmitjsk. 
Denne Fjodor Kuzmitj ser också till att ta åt sig äran för de enstaka teknologiska och kulturella 
landvinningar som överlevt in i den nya tidsåldern — däribland upptäckten av elden. De få personer 
som överlevt smällen har till gengäld undsluppit åldrande och har evigt liv såvida de inte dör av 
yttre påverkan. Dessa så kallade Прежние ser det som sin uppgift att bibringa de stackars 
голубчики kultur och upplysning — en uppgift som är mycket otacksam. 
"
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 För läsbarhetens skull använder jag i vissa fall svenska översättningar av Tolstajas termer. Samtliga är 3

hämtade från Staffan Skotts och Maria Nikolajevas översättning Därv (2003).



De satiriska dragen är framträdande i Кысь, och de historiska referenserna är täta. Många av dem 
pekar mot Sovjettiden, medan andra går ännu längre tillbaka. Jag kommer att nöja mig med att ge 
några exempel, där jag lutar mig mot Olga Solovjovas analys (2012). Inom en sovjetisk referensram 
kan Den stora Smällen (Взрыв) sägas motsvara revolutionen. Голубчики utgör i så fall de vanliga 
Sovjetmedborgarna. Dessa är fullt upptagna med att klara sig igenom vardagen. Bland annat köar de 
i timmar utanför en lagerbyggnad i hopp om att tilldelas mat och förbrukningsvaror, medan 
nomenklaturan (мурзы) har fri tillgång till allt som produceras. Den specialstyrka, санитары, som 
genomför husrannsakningar i människors hem på jakt efter förbjudna böcker motsvarar GPU 
(Solovjova, 2012). Men med tanke på att Tatiana Tolstaja skall ha arbetat på romanen under åren 
1984-2000 är det svårt att inte också koppla samman Den stora Smällen med Tjernobylolyckan, och 
kanske även med de stora samhällsomvandlingarna i samband med Sovjetunionens upplösning. 
"
Envåldshärskaren Fjodor Kuzmitj utgör ett konkret exempel på hur referenser till flera olika 
generationers makthavare kan rymmas inom en och samma gestalt. Namnet Fjodor Kuzmitj 
figurerar i vissa versioner av den legend som påstår att tsar Alexander I inte alls avled på vägen till 
Taganrog, utan istället levde vidare i en starets gestalt. Hans titel Набольший Мурза, Секлетарь и 
Академик и Герой и Мореплаватель и Плотник innehåller en rad olika referenser: 
”Cеклетарь” (felskrivningen är högst medveten!) alluderar till Sovjettiden, medan ”то академик, 
то герой, то мореплаватель, то плотник” ursprungligen är Pusjkins ord om tsar Peter I (ur 
Стансы 1826). Liksom Peter I styr också Fjodor Kuzmitj per dekret (Solovjova 2012). Titeln 
мурза användes i sin tur inom de tatariska khanaten. Föreställningen om hur Fjodor Kuzmitj natt 
och dag vakar över sina undersåtars väl och ve, samtidigt som han framställs som något slags 
universalgeni (Tolstaja 2003, s. 19) påminner om kulten kring Stalin (Ågren 2014, s. 50). På 
liknande sätt innehåller övriga egennamn och titlar, liksom andra företeelser i romanen, en mängd 
historiska eller litterära anspelningar — kanske är det därför Galina Rebel (2012) i det citat som 
inleder denna uppsats bland annat ger romanen epitetet ”rebus”. 
"
Romanen skulle alltså kunna sägas avbilda ett slags tidlöst ryskt tillstånd. Såsom Ågren påpekar har 
historien i romanen upphört och tiden stannat av. Allt som finns kvar är historiska lämningar (Ågren 
2014, s. 44). Språket innehåller visserligen en del nybildningar, men kanske ännu fler arkaismer. 
Tolstaja uppger själv att hon här bland annat har inspirerats av brevväxlingen mellan Ivan den 
förskräcklige och prins Kurbskij (Rotkirch 2008, s. 163). Detta faktum, tillsammans med den 
viktiga roll som element från folksagor spelar i romanen, pekar bortom de visserligen tydliga 
Sovjetreferenserna och visar på en auktoritär politisk kultur som varken föddes eller dog med 
Sovjetunionen. Denna politiska kultur kommer kanske tydligast till uttryck i skildringarna av den 
självklara arrogans med vilken murzorna bemöter de vanliga medborgarna. Denna 
государственный подход framstår för romanens huvudperson Benedikt som något outgrundligt 
raffinerat och djupt fascinerande. Olika makthavare avlöser varandra, namnen byts ut, men 
företeelserna är desamma: 
"
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А зовется наш город, родная сторонка, — Федор-Кузмичск, а до того, говорит матушка, звался 
Иван-Порфирьичск, а еще до того - Сергей-Сергеичск, а прежде имя ему было Южные Склады, 
а совсем прежде — Москва (Tolstaja 2003, s.18). 

"
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Temat litteratur och läsande i Кысь !"
1. Benedikts utveckling "
Romanens huvudperson Benedikt är född efter Smällen, men har drabbats jämförelsevis lindrigt av 
mutationerna — han har en liten svans, vilken han inte ens inser är en mutation förrän någon talar 
om det för honom. Benedikt urskiljer sig också från de andra genom att hans mor, Polina, tillhörde 
den generation som överlevt katastrofen. Han har därför vuxit upp med berättelser om hur världen 
såg ut tidigare, även om han har ett mycket dimmigt begrepp om den. Kanske är det därför en av de 
få ännu levande Прежние, Nikita Ivanovitj, försöker ta honom under sina vingar. Benedikt urskiljer 
sig också genom att han, trots all sin naivitet, ibland är hemfallen åt vad man måste kalla 
existensiella funderingar. Han nöjer sig inte med att äta mussoppa framför brasan, utan söker efter 
något obestämt Annat — och kanske är det därför han vänder sig till litteraturen. 
"
Benedikt arbetar med att för hand kopiera texter, vilka samtliga tillskrivs stadens härskare Fjodor 
Kuzmitj:  
"

А списывает Бенедикт то, что Федор Кузьмич, слава ему, сочинил: сказки, или поучения, а то 
стихи. Уж такие у Федора Кузьмича, слава ему, стихи ладные выходят, что иной раз рука 
задрожит, глаза затуманятся и будто весь враз ослабеешь и поплывешь куда-то, а не то словно 
как ком в горле встанет и сглотнуть не можешь. Которые стихи ясные, каждое слово понятно, а 
которые — только головой покрутишь (Tolstaja 2003, s. 22). "

Därpå följer en avskrift av Lermontovs tolkning av Goethes Wandrers Nachtlied, följd av dikter av i 
tur och ordning Mandelsjtam, Pusjkin och Blok. Fjodor Kuzmitj gör alltså inte bara anspråk på att 
ha upptäckt elden, utan också på hela litteraturhistorien.  
"
Värt att uppmärksamma är att Benedikt har samma arbetsuppgifter — kopiering — som Akakij 
Akakijevitj i Gogols Kappan. Det ger honom också rikliga tillfällen att läsa. Citatet ovan ger också 
en vink om Benedikts läsning: även om han inte alltid förstår det han läser slår det ofta an en sträng 
inom honom, och han blir uppenbart berörd. Dikterna är för honom inte bara en sammansättning av 
ord och bokstäver, de griper honom på djupet. Däremot förmår han inte ta till sig abstrakta begrepp, 
företeelser som inte direkt kan härledas till sådant han ser i världen omkring sig, eller ord i överförd 
betydelse. Allt tolkas bokstavligt, vilket ger upphov till många komiska effekter, då vi som läsare 
får ta del av hans (miss)tolkningar av kända verk ur Rysslands litterära historia.  
"
De handkopierade skrifterna säljs på marknaden i Fjodor Kuzmitjsk för ett knippe möss, och 
Benedikt köper allt han kommer över. Boktryckarkonsten har gått förlorad, och det är strängt 
förbjudet att förvara så kallade ”gammaltryckta” böcker hemma hos sig. Förbudet motiveras med att 
den som rör vid en gammaltryckt bok kan drabbas av Sjukdom — något som antagligen har sin 
upprinnelse i att böckerna tidigare bar spår av radioaktivt nedfall. Nu, ett antal hundra år efter 
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katastrofen, måste förbudet i första hand förklaras med att den som får syn på en gammaltryckt bok 
har goda skäl att misstänka att det inte är Fjodor Kuzmitj som har författat dem. Det är dock inte 
Sjukdomen som skrämmer Benedikt så mycket som dess konsekvenser. Den som belagts med 
innehav av böcker uppsöks snart av Vårdarna (Cанитары)— en specialstyrka som genomför 
husrannsakningar där de beslagtar förbjuda böcker. Vid tillslagen misshandlar de och för bort husets 
invånare, vilka aldrig ses till igen. 
"
Cанитары kan såsom tidigare nämnts läsas som en referens till GPU (eller NKVD), och 
beslagtagandet av förbjudna böcker kan ses som en variant på temat om ”den farliga litteraturen”. I 
det avseendet kan санитары jämföras med exempelvis brandmännen i Ray Bradburys Fahrenheit 
451 (1953). Men det finns en viktig skillnad. I Кысь är det inte texterna i sig som uppfattas som 
farliga — tvärtom anses läsningen av dem i form av kopierade häften vara ett oskyldigt nöje. Faran 
med de gammaltryckta böckerna är istället att de skulle kunna avslöja Fjodor Kuzmitj som en bluff. 
Här ser jag två olika tolkningsmöjligheter: vi skulle kunna förstå detta som ett underkännande av 
föreställningen om ”den farliga litteraturen” — litteraturen i sig förmår inte utgöra något som helst 
hot emot makten, tvärtom inordnar den sig lydigt bland allt annat som Fjodor Kuzmitj gör anspråk 
på att ha skapat. Men det är också möjligt att Fjodor Kuzmitj själv inte förmår uppfatta den 
potentiella faran. Då han en dag oförhappandes dyker upp på Benedikts arbetsplats och kopisterna 
har möjlighet att ställa frågor till honom, visar sig hans förståelse av litteratur vara lika begränsad 
som Benedikts (Tolstaja 2003, s. 66-67). 
"
Genom giftermålet med kollegan Olga upptas Benedikt i en familj som tillhör den samhälleliga 
nomenklaturan. Svärfadern, Kudejar Kudjarovitj, är en högt uppsats Vårdare, och har som sådan 
tillgång till ett privat bibliotek, fullt med gammaltryckta böcker. Benedikt läser glupskt, och listan 
över avverkade böcker är talande:  
"

«Литературият Башкортостон»... читал, Тургенев — читал, Якуб Колас — читал, Михалков, 
Петрарка, Попoв, другой Попoв, Попцов, Попеску, «Попка-дурак. Раскрась сам», «Илиада», 
«Электрическая тяга» — читал, «С ветром споря», «Справочник партизана», Сартр, Сартаков, 
«Сортировка бытового мусора», Софокл, «Совморфлоту — 60 лет», «Гуманистические аспекты 
творчества Шолохова», «Русско-японский политехнический словарь» — читал, читал, читал… 
(Tolstaja 2003, s. 206). "

Uppräkningen fortsätter över nästan fyra boksidor. Av detta förstår vi att Benedikt läser helt utan 
urskiljning och utan förståelse för genrer: han läser Iliaden på samma sätt som han läser en japansk-
rysk teknisk ordbok, och efter att ha plöjt ett häfte stickbeskrivningar klagar han över att det är 
”tråkigt”! (Tolstaja 2003, s. 231). "
Trots att svärfaderns bibliotek är enormt, lämnar det Benedikt mer otillfredsställd än någonsin, och 
jakten på böcker får honom till sist att ikläda sig Vårdarens dräkt och slå sig ihop med svärfadern. 
Snart står han honom inte efter i grymhet — alltmedan han förgås av oro för att de fysiska böckerna 
skall bli förstörda, där de ligger nedgrävda i folks trädgårdar eller instoppade i ugnen. Till sist 
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störtar han och svärfadern med gemensamma krafter Fjodor Kuzmitj, men innan mycken tid har 
förflutit efter maktövertagandet uppvisar de en liknande, om inte värre, maktfullkomlighet än den 
förre tyrannen. Benedikts utveckling kan alltså läsas som en skarp kritik av tanken på litteraturens 
fostrande verkan, såsom den kommer till uttryck bland annat i ryska (och svenska!) kursplaner. 
Benedikt läser, men hans karaktär förbättras inte därigenom. Tvärtom bidrar jakten på böcker till 
hans moraliska förfall — kanske utgör det till och med den främsta drivande kraften bakom det. 
Särskilt viktig är här föreställningen om ”книга бытия” (Tolstaja 2003, s. 163), de eviga moraliska 
lagarnas bok, där det står föreskrivet hur vi skall leva. Det är Nikita Ivanovitj som först introducerar 
idén om denna bok för Benedikt, som ser den som en enkel väg ut ur sina existentiella grubblerier. 
Han inleder ett lika rastlöst som fåfängt sökande efter boken — fåfängt, eftersom denna ”bok” 
naturligtvis inte existerar i konkret form. 
"
Intressant nog finns i romanen ett exempel på en annan typ av läsare, Benedikts kollega Varvara 
Lukinisjna. Även Varvara är född efter Smällen och hon har drabbats av en särdeles elakartad 
Påföljd, med utväxter liknande tuppkammar över hela huvudet — ja, till och med utstickande ur ett 
öga. Men Varvara urskiljer sig genom sin eftertänksamhet. Till skillnad från Benedikt läser hon 
uppmärksamt, och lägger märke till nyanserna. I en nyckelscen förklarar hon för Benedikt hur 
Fjodor Kuzmitj liksom ”talar med olika röster” i sina verk. I själva verket har Varvara naturligtvis 
insett att Fjodor Kuzmitj omöjligen kan ha skrivit alla dikter. Hon har till och med delat upp 
dikterna i olika travar och sytt ihop häftena på nytt, sorterade efter författare (Tolstaja 2003, s. 
41-42).Varvara försöker vid detta och fler tillfällen nå Benedikt, som hon betraktar som en möjlig 
själsfrände, men Benedikt är oemottaglig — återigen därför att han inte förmår se bortom ytan: ”А 
у нее, бедняги, гребень петушный из глаза так и прет. Хоть не гляди” (Tolstaja 2003, s. 40). De 
som fötts efter Smällen är alltså inte nödvändigtvis bortom allt hopp — även bland dem finns de 
som förmår läsa ”bortom bokstaven”. "
2. Nikita Ivanovitj och intelligentsians roll "
Кысь skildrar ett samhälle där kunskapsöverföringen mellan generationerna har brutits. Голубчики 
och прежние förstår inte varandra — man skulle nästan kunna säga att de talar olika språk. 
Прежние ser det som sin uppgift att förvalta kulturarvet och det historiska minnet, men de 
misslyckas med att göra det förståeligt och relevant för den nya generationen. Solovjeva (2012) är 
långt ifrån ensam med att identifiera Прежние med intelligentsian, samma tolkning återfinner vi hos 
exempelvis Ågren (2014, s. 56). Som vi har sett har intelligentsian i Ryssland ansetts ha en särskild 
historisk uppgift: ”The intelligentsia is supposed to serve and enlighten the people, and to oppose 
oppression” (2014, s. 57). @

Den person bland Прежние som vi främst får lära känna är Nikita Ivanovitj. Av någon anledning 
har han ett särskilt intresse för Benedikt — kanske för att han var bekant med dennes framlidna mor 
Polina. Nikita Ivanovitj kämpar oförtrutet vidare med att försöka skingra det skrockfulla mörker 
som härskar i Fjodor Kuzmitjsk. För oss läsare är det till en början oklart vad som i romanens värld 
är verkliga företeelser, och vad som bara är sagor och skrock; verklighet och dikt flyter samman, 
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precis som det gör för romanens голубчики. Här fungerar Nikita Ivanovitj som något av en 
vägvisare. Han avfärdar utan vidare föreställningen om кысь, ett skräckinjagande djur som sägs 
leva i skogen och som med sin klo sliter upp folks kroppspulsåder, så att all vett och sans går ur 
dem. Det har han dock ingenting för. Istället uppfattas han som en kolerisk gammal stolle: @

И Никита Иваныч туда же: ничего не понимает, а говорит. Раз говорит: никакой, говорит, кыси 
нет, а только одно, говорит, людское невежество. Эвона так. А кто людям жилу-то рвет? Кто из 
шеи кровь пьет?! А?! Не знаешь, дак и молчи. Помалкивай в тряпочку. (Tolstaja 2003, s. 27-28)@

Nikita Ivanovitj står alltså ofta för något slags förnuftets röst i romanen. Dessutom får han 
representera moralen. Fjodor Kuzmitjsk tecknas genomgående som ett häpnadsväckande empatilöst 
samhälle, vars invånare — även Benedikt — finner nöje i aktiviteter såsom Stora Hoppleken. Leken 
inleds med att alla samlas i köket där man släcker alla ljus. Därpå klättrar en person upp på den 
höga ugnen och hoppar ner under skrik och skratt:  
"

А потом свечки зажжем да и смотрим, кто как повредился. Ну, тут, конечно, еще больше хохоту: 
вот ведь только что был у Зиновия глаз — ан и нетути! А вон у Гурьяна рука надломивши, 
плетью висит, какой теперь с него работник? Конешно, ясное дело, ежели мне кто член какой 
повредит, урон тулову причинит, это не смешно, это я осерчаю, спору нет. Тут и рассуждать 
нечего. Но это если мне. А если другому — тогда смешно. А почему? — потому что я — это я, а 
он — это уж не я, это он (Tolstaja 2003, s. 146). "

Den sista meningen skulle rentav kunna ses som ett slags empatilöshetens credo. De enda som 
protesterar mot den sortens lekar är just Прежние, vilka ser sig som försvarare av moralen och de 
högre värdena. Men även Nikita Ivanovitj blir i romanen föremål för ironi. Hos Прежние blir 
vördnaden för historien och det skrivna ordet närmast till en besatthet; vid en gammal kvinnas 
begravning läggs en bruksanvisning till en köttkvarn tillsammans med den avlidna (Tolstaja 2003, s. 
129). Många av Nikita Ivanovitjs projekt framstår som meningslösa, eftersom ingen annan förstår 
vitsen med dem. Bland annat sätter han upp stolpar runtom i staden för att märka ut gatunamn och 
historiska platser (Tolstaja 2003, s. 27-28). Hans meningsutbyten med vännen ”den ständige 
dissidenten” Lev Lvovitj, vilka ekar av motsättningarna mellan ”slavofiler” och ”västerlänningar” 
under 1800-talet, har inte mycket bäring till den verklighet de nu lever i (Tolstaja 2003, s. 227-229). 
Прежние framstår som en intelligentsia som har förlorat sin funktion, eftersom den inte förmår 
fullgöra sin historiska uppgift: ”Ironically, the Oldeners do nothing with their cultural knowledge. 
They neither oppose the authorities nor serve the people. As a symbol of the intelligentsia, they 
have indeed lost their meaning” (Ågren 2014, s. 57). 
"
"
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3. Pusjkinfiguren "
Lyudmila Parts skriver i sin artikel Pushkin and Company — from myth to text in today’s Russia 
(2002), att intertextualiteten i den så kallade postmoderna litteraturen tyder på en ökad betydelse för 
vad hon benämner det kulturella minnet (cultural memory). Enligt Parts har den klassiska ryska 
litteraturen, och särskilt den som skapades under den så kallade ”guldåldern” (1800-1830) fått status 
av en nationell myt. Dagens postmoderna ryska författare kämpar inte så mycket för att krossa 
denna myt, som för att omtolka den och befria den från det sovjetiska ideologiska bagaget (2002, s. 
458 f). De klassiska ryska författarna har därmed fått varsitt tydligt symbolvärde. Pusjkin signalerar 
i sammanhanget ingenting mindre än nationell storhet, konstnärlig perfektion och frihet. Vad mer är, 
han kan också sägas representera själva den ryska litterära traditionen:  
"

In the present-time process of reevaluating the cultural heritage, Pushkin remains the largest symbolic 
and iconic figure. The intertextual engagement with Pushkin's texts rarely involves concrete texts, but 
rather the whole extent of Pushkin's presence in the collective cultural memory, bits and pieces that 
stand in, metonymically, not for specific works but for the myth that he represents most fully, that of 
the Great Russian Literature (Parts 2002, s. 462). "

I romanen ber Nikita Ivanovitj om Benedikts hjälp att resa ett monument över Pusjkin (Tolstaja 
2003, s. 134). Han anar en andlig renässans: 
"

[…] чаю возрождения духовного! Пора бы уж! Чаю братства, любви, красоты. Справедливости. 
Уважения друг к другу. Возвышенных устремлений. Желаю, чтоб место мордобоя и разбоя 
заступил разумный, честный труд рука об руку. Чтобы в душе загорелся огонь любви к 
ближнему… (s. 140). "

För Nikita Ivanovitj representerar Pusjkin alltså humanism och högre värden, civilisation istället för 
barbari. Benedikt vet naturligtvis inte vem Pusjkin är, men går med på att snida honom i ett stycke 
trä. 
"
Det är inte första gången Tatiana Tolstaja återkommer till Pusjkinfiguren i sina verk. I novellen 
Limpopo (1997) är poeten Lenetjka besatt av tanken på att avla en ny Pusjkin tillsammans med den 
afrikanska utbytesstudenten Judy. Projektet är klart politiskt — den nye Pusjkins uppgift är enligt 
Lenetjka att återupprätta jordens förtryckta. Det misslyckas dock, då Judy avlider i 
lunginflammation. Parts (2002) skriver: ”the real tragedy of the story [is] the failure of memory in a 
people whose history and literature have been replaced by their official versions.” I försöken att 
skapa en ny fysisk Pusjkin begår Lenetjka samma misstag som de som försöker göra Pusjkin till 
något slags officiell nationell symbol — närmast representerad av Pusjkinmonumentet i Moskva, 
som också figurerar i novellen: ”When worshiping a poet does not prevent one from forgetting his 
texts, cultural memory loses its generative function: monuments do not produce texts, but only 
other monuments.” (Parts 2002, s. 466) Monument är stumma; det enda sätt på vilket vi kan ”tala” 
med Pusjkin är genom att gå i dialog med hans texter. 
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I Кысь förekommer referenser till både Pusjkins biografi och ett antal av hans texter, men den allra 
flitigast förekommande intertexten är följande dikt (ur Pusjkin, 1957):  

"
exegi momentum 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа, 
Вознесся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа. "
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит — 
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 
Тунгус, и друг степей калмык. "
И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я Свободу 
И милость к падшим призывал. "
Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспоривай глупца. "

Referenser till dikten förekommer på flera olika plan. För det första förfärdigar Benedikt ett 
Pusjkinmonument i trä efter Nikita Ivanovitjs instruktioner. Resultatet blir som allt annat i romanen 
halvdant: Pusjkin får sex fingrar, och framstår som knappt igenkännbar (Tolstaja 2003, s. 177). 
Såsom Nadezjda Nestiuritjova påpekar är detta monument en Pusjkin som gjord för den nya 
tidsåldern, en mutant med sin egen Påföljd (Nestiuritjova 2012). Det är värt att lägga märke till att 
Nikita Ivanovitj är mycket noga med var monumentet skall placeras — mitt i ett trädgårdsland 
(Tolstaja 2003, s. 178). Det går inte att orientera sig geografiskt med hjälp av romanen, men med 
tanke på att Nikita Ivanovitj tidigare ägnat sig åt att märka ut historiska gatunamn och platser, är det 
rimligt att anta att han vill ställa monumentet på just den plats där det verkliga Pusjkinmonumentet 
står idag. 
"
Benedikt är mycket mån om sitt verk och retar sig på att vägen till monumentet genast växer igen 
med dill (jfr ”к нему не зарастет народная тропа”). Här finns en tydlig parallell till Limpopo; på 
samma sätt som Lenetjka hoppas kunna skapa en ny Pusjkin tillverkar Benedikt sin egen avgud 
(идол, i den svenska översättningen ”beläte”). Då Varvara Lukinisjna så småningom dör, och 
Benedikt behöver en ikon att sätta i händerna på henne, ritar han en egen идол, som tar formen av 
hans egen sexfingrade ”pusjkin” (Tolstaja 2003, s. 251-252).  
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För det andra förekommer invävda rader ur dikten på flera ställen i romanens dialog, såsom i 
följande avsnitt, där Benedikt beklagar sig över tillståndet under Fjodor Kuzmitj, och får understöd 
av svärfadern:  
"

— Всюду дырья, плетень повален, народная тропа укропом поросла!@

— И не говори!@

— Самая пустая трава, ни вкусу от нее, ни запаху!@

—-Ни самомалейшего.@

— На пушкина исподнее вешают, наволочки, а пушкин - наше все!@

— Все до нитки.@

— Это ж он стихи написал, а вовсе не Федор Кузьмич!@

— Ни в коем случае.@

— Он выше александрийского столпа!@

— И-и, мил человек, куда до него столпу! (Tolstaja 2003, s. 236).@

Lägg här märke till att Tolstaja låter Benedikt tala om pusjkin med liten bokstav — det är som om 
identifierade han ordet med monumentet, snarare än med en historisk person; med ett ting istället 
för ett egennamn. Såsom framgår av dialogen ovan har Benedikt vid det här laget insett att det inte 
är Fjodor Kuzmitj som skrivit dikterna. Senare begår han istället misstaget att anklaga Fjodor 
Kuzmitj för att ha stulit allt från Pusjkin — alltså inte bara dikterna, vilka också de har olika 
författare, utan också uppfinningar såsom hjulet (Tolstaja 2003, s. 290). Pusjkin blir något ”tomt” 
som kan fyllas med och tillskrivas precis vad som helst. Uttrycket Пушкин - наше все ekar även 
det på många ställen i Кысь. Det användes för första gången 1859 i en artikel av litteraturkritikern 
Apollon Grigorjev, och enligt Nestiuritjova utgör det ett av fundamenten i det hon kallar myten om 
Pusjkin (Nestiuritjova 2012). @

Hur skall vi tolka de täta referenserna till just Памятник? Monumentet i dikten är ”inte gjort av 
människohand”. Det rör sig med andra ord inte om ett fysiskt, utan ett metaforiskt sådant —
diktjaget menar att han kommer att leva vidare just genom och i kraft av sina dikter. Jag skulle här 
vilja återknyta till den motsättning som Parts (2002) identifierat, mellan att å ena sidan dyrka poeten 
som en avgud, och att å andra sidan ha en levande kännedom om och dialog med hans texter. 
Benedikt har i sitt arbete läst och kopierat även Памятник (Tolstaja 2003, s. 143), men sin vana 
trogen tolkar han den naturligtvis bokstavligt — han har som bekant ingen som helst förståelse för 
metaforer. Den som dyrkar Pusjkin som nationell symbol, men inte känner eller inte kan ta till sig 
hans texter, begår samma misstag som Benedikt.@

"
"
"
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Slutsats "
Sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att Кысь behandlar och gör upp med ett antal myter om 
litteratur och läsande. Den första av dessa skulle kunna kallas för myten om litteraturens fostrande 
inverkan. Denna föreställning bygger på två premisser 1) att litteraturen är ”god” och 2) att 
litteraturen är självtolkande — det vill säga att den automatiskt förmedlar och skapar goda 
värderingar hos läsaren. Denna tankefigur återfinns långtifrån bara i Ryssland  — spår av den 
återfinns även i de kursplaner som används inom den svenska skolan. I Кысь stöter den på hård 
kritik. Benedikt läser, men hans läsning förädlar honom långtifrån. Den är inte bara bortkastad, utan 
verkar tvärtom snarast bidra till hans moraliska kollaps. Vad mer är: Benedikt verkar inte heller bli 
en bättre, i betydelsen mer uppmärksam, läsare under historiens gång. Alla de skönlitteraturens 
legitimeringar som Karin Sarsenov identifierat i ryska kursplaner kommer här till korta, vare sig de 
är samhällscentrerade, individcentrerade eller litteraturcentrerade. I Benedikts utveckling kan vi 
alltså se en kritik mot att försöka använda litteraturen som ”ett verktyg för moralisk, social och 
patriotisk fostran” för att citera Sarsenov (2010, s. 144). 

Nikita Ivanovitj står i sin tur som representant för intelligentsian. Som sådan är han också romanens 
främste förespråkare för de myter om litteraturen som kan sammanfattas med uttrycket 
литературоцентризм. Nikita Ivanovitj misslyckas kapitalt i sina försök att utbilda och fostra 
Benedikt, och det ironiseras flitigt över hans fåfänga försök att bibringa honom bildning. Samtidigt 
skulle jag vilja hävda att Nikita Ivanovitj är den person i romanen som vi som läsare förväntas 
sympatisera med. Då så gott som alla andra invånare i Fjodor Kuzmitjsk är skrockfulla, är han den 
ende som förmår resonera förnuftigt. Bland annat avfärdar han själva кысь, djuret som sägs leva i 
skogen och vars angrepp driver människor från vett och sans, som ett fantasifoster (Tolstaja 2003, s. 
27). Nikita Ivanovitj står alltså för upplysning och förnuft, men också för moralen. Då han står inför 
att brännas på bål tillsammans med sin vän och trätobroder ”dissidenten” Lev Lvovitj, lyckas han på 
ett mirakulöst sätt istället bränna upp alla åskådare och stiger tillsammans med Lev upp mot himlen 
(Tolstaja 2003, s. 317). Nikita Ivanovitj avgår måhända inte med den fysiska segern, men definitivt 
med den moraliska.  
"
Benedikts oförmåga att förstå ord i abstrakt, överförd eller metaforisk betydelse utgör ett viktigt 
tema i romanen. Detta förstår vi då vi hör hans konkreta tolkningar av de dikter han skriver av, och i 
de ständiga missförstånden mellan honom och Nikita Ivanovitj. Benedikt tenderar också att värdera 
böcker efter deras utsida, snarare än efter deras innehåll, och han styrs av en rädsla för att böckerna 
skall bli nötta och smutsiga. Även Pusjkins dikt Памятник i romanen får en konkret, fysisk 
manifestation i form av den ”pusjkin” som Benedikt förfärdigar åt Nikita Ivanovitj. Detta 
monument förvandlas snabbt för Benedikt till en идол, en avgud. Detta kan i sin tur ses som en 
kritik mot tendensen att sätta författare på piedestal och dyrka dem såsom profeter eller avgudar, 
inte minst i ett nationalistiskt sammanhang. 
"
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Кысь kritiserar alltså flera av de myter skapats kring litteraturen i Ryssland: litteraturens förmåga 
att fostra och förmedla värderingar, och upphöjandet, ”förgudligandet” av författaren. Betyder det 
att romanen istället omhuldar det nya; postmodernismens nedbrytande av gamla hierarkier, 
genrernas upplösning och så vidare? Här stöter vi på en paradox: samtidigt som Кысь brukar 
betecknas som en postmodern roman (och Tolstaja som en postmodern författare) ställer den sig på 
många sätt kritisk, eller åtminstone kluven till det postmoderna. Benedikts ”postmoderna” bibliotek 
där genrerna blandas huller om buller väcker snarast vårt löje. Då Tatiana Tolstaja uttalar sig i icke-
skönlitterär form tar hon snarast ställning för ett traditionellt kvalitetsbegrepp och mot postmodern 
”upplösning” (Benevolenskaja 2008, s. 10).  

Vi sympatiserar alltså med Nikita Ivanovitj, men är hans projekt dömt att misslyckas? Är det 
misströstan och uppgivenhet för litteraturens och kulturens öde som vi skall ta med oss från 
romanen? Inte nödvändigtvis. Varvara Lukinsisjna utgör ett exempel på att det finns hopp även för 
den nya generation som är född efter Smällen. Hon är osedvanligt hårt drabbad av mutationerna, 
men hon är också intelligent och reflekterande och hon förmår läsa på ett annat sätt än Benedikt, 
vilket också (hypotetiskt sett, eftersom Varvara Lukinisjna dör innan hon hinner agera) öppnar för 
ett avslöjande av de lögner som samhället vilar på.  

Här skulle jag vilja återknyta till den titel jag valt för denna uppsats. Då Nikita Ivanovitj i slutet av 
romanen har bestigit bålet riktar han följande sista ord till Benedikt: ”Азбуку учи! Азбуку! Сто раз 
повторял! Без азбуки не прочтёшь!” (Tolstaja 2003, s. 314). Hur skall vi förstå denna uppmaning? 
Vi kan läsa den som en hänsyftning på själva romanen Кысь, vars kapitel är uppkallade efter 
bokstäverna i det gamla ryska alfabetet. Men den visar också att Nikita Ivanovitj, trots allt som har 
hänt, ännu inte helt har gett upp hoppet om Benedikt. 

En sak står i vart fall säker: litteraturen är inte oviktig för den författare som har skrivit Кысь. Från 
första till sista sidan är nämligen romanen engagerad i en dialog med tidigare texter, inte sällan med 
just dem som anses tillhöra den nationella kanon. På det viset förutsätter den en läsare som 
åtminstone är ytligt bekant med samma texter — vilket, åtminstone än så länge, omfattar alla som 
har gått i rysk skola. Кысь avbildar alltså ett samhälle där generationerna inte förstår varandra 
och där den kulturella kontinuiteten har brutits. Samtidigt utgör romanen ett bevis på motsatsen! 
Sammantaget kan därför romanens budskap, istället för att ses som uppgivet, läsas som 
uppfordrande: Кысь förutsätter nämligen en läsare som känner klassikerna, som kan se bortom det 
uppenbara, och som likt Varvara Lukinisjna kan höra hur en text ”как бы на разные голоса 
разговаривает” (Tolstaja 2003, s. 41). 

"
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