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1.	
  Inledning,	
  syfte	
  och	
  material	
  
1.1	
  Inledning	
  
Året är 1922 i Sovjetunionen, inbördeskriget har precis lugnat ned sig, kulturdebatten pågår
för fullt och konstruktivisterna publicerar manifest där de förklarar att konsten är död.
Samtidigt dyker en märklig science fiction-roman upp i tidskriften Krasnaja Nov’, skriven av
emigranten och greven Aleksej Tolstoj. Romanen, Aėlita, handlar om en ingenjör som
tillsammans med en soldat från Röda Armén beger sig till Mars. Många blev förvånade
eftersom romanen innebar ett tydligt brott med Tolstojs tidigare författarskap, som enligt flera
tillhörde ”Jasnaja Poljana-skolan”.1 Vad berodde det på att han ändrade riktning just under
denna stormiga period i den sovjetiska litteraturhistorien?
Från vissa håll har det hävdats att Tolstoj helt saknade principer, samtidigt som
andra har hävdat att han hade en speciell talang för att känna av litterära konjunkturer.2 Kan
denna eventuella principlöshet och/eller konjunkturkänslighet ha lett till att han skrev Aėlita
för att bli populär hos de revolutionära författarkollegorna, eller vad var det som gav Tolstoj
det plötsliga infallet att skriva en science fiction-roman? Vilket förhållande hade Tolstoj
egentligen till kulturdebatten? Är det ens rimligt att tänka sig att den icke-revolutionära och
borgerliga, dessutom adliga, emigrantförfattaren överhuvudtaget hade någonting gemensamt
med de innovativa och starkt politiska litterära rörelser som fanns? Och vad berodde det på att
konstruktivisterna 1924 spelade in en ”konstruktivistisk” film ”baserad” på Aėlita (där
handlingen är förändrad till oigenkännlighet), trots att flera av rörelsens medlemmar bara ett
år tidigare skrivit en artikel där man driver med Tolstoj och skriver hånfullt att han håller på
att förbereda sig för en ”triumferande” återkomst till Ryssland?3

1

Till exempel enligt Trockij i Litteratur och revolution, 1. uppl., Partisan, Mölndal, 1969, s. 156
Brown, Edward J., Russian literature since the revolution, Rev. ed., Macmillan, London, 1969, s. 204;
Varlamov, Aleksej Nikolaevič, Aleksej Tolstoj, Molodaja gvardija, Moskva, 2008
3
Asejev, Arvatov, Brik, Kušner, Majakovskij, Tret’jakov, Čužak, ”Za čto borëtsja LEF”, LEF nr. 1, Moskva
1923, sid. 6
2
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1.2	
  Syfte	
  och	
  material	
  
Mitt syfte med uppsatsen är att utforska Aleksej Tolstojs förhållande till den samtida politiska
och litterära debatten i Sovjetunionen genom att undersöka hans roman Aėlita. Till min hjälp
har jag följande frågeställningar:
-‐

Vilka teman finns i romanen och vilket samband hade dessa med den samtida
debatten?

-‐

Finns det någonting i den som tyder på att Tolstoj var påverkad av den debatt som
pågick?

-‐

Hur togs romanen emot av den sovjetiska författarvärlden och vad kan reaktionerna ha
berott på?

Mitt huvudmaterial är Aleksej Tolstojs roman Aėlita i den version som trycktes 1923 i Berlin,
men jag har även läst versionen som Tolstoj själv omarbetade för ungdomar 1937 (den
ursprungliga versionen var alltså inte riktad mot ungdomar), i en nyare upplaga från 1986.4
Till listan av primärmaterial hör också den stumfilm som Jakov Protazanov regisserade 1924.5
Sekundärt har jag läst forskning som berör Aėlita och Tolstoj ur olika perspektiv, samt
samtida tidningsartiklar och texter. De arbeten jag har läst kommer både från en sovjetisk,
postsovjetisk och en internationell kontext, och de sovjetiska författarna har jag haft
anledning att vara källkritisk mot på grund av deras starkt politiska vinkling. Dessa är dels
Vladimir Gakovs artikel ”Laser Ray in 1926: Aleksei Tolstoy’s science fiction” som
publicerades 1984 i Soviet literature, Aleksej Naldeevs biografi från 1974, samt Vadim
Baranovs Revoljucija i sud’ba chudožnika: A. Tolstoj i ego put’ k socialističeskomu realizmy
från 1983. Gakov beskriver i sin artikel tillämpningen av teknik i romanen samt dess

4

Tolstoj, Aleksej Nikolaevič, Aėlita: roman, Izdatelʹstvo I. P. Ladyžnikova, Berlin, 1923; Tolstoj, Aleksej
Nikolaevič, Aėlita: giperboloid inženera Garina, Pravda, Moskva, 1986
5
Protazanov, Jakov, Aėlita, Mežrabpom-Rus’, Sovjetunionen 1924,
http://www.youtube.com/watch?v=5fpNOG-Q1gk
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betydelse för den sovjetiska science fiction-genren i stort, men en hel del information är
förvrängd eller utelämnad, vilket jag kommer gå in på mer senare. Naldeev är inte heller
öppen med alla frågetecken som finns i Tolstojs biografi, utan försöker istället lyfta fram
honom som en ”stor sovjetisk konstnär” och han förbiser viss fakta som kan tänkas vara
obekväm ur ett sovjetiskt perspektiv. Det är stor skillnad mellan hur Tolstoj framställs i
Naldeevs biografi och hur han framställs av Varlamov i den postsovjetiska biografin. Även
Baranovs verk har jag haft anledning att ifrågasätta, då han strävar efter att beskriva Tolstojs
”spikraka väg mot socialistisk realism”, trots att vägen inte direkt var spikrak, och därför
innehåller den en del förvrängningar och den utelämnar mycket fakta. Den har trots det ändå
varit givande för mitt arbete eftersom han kopplar ihop Aėlita med bland andra Proletkul’t,
och då följaktligen också med den litterära samtiden.
De andra artiklarna jag har använt mig av är Ekaterina Yudinas ” The uses of
Mars. Dibs on the Red Star: The Bolsheviks and Mars in the Russian literature of the early
twentieth century” som 2011 publicerades i Visions of Mars, där hon lyfter fram likheter och
skillnader mellan Aleksandr Bogdanovs roman Krasnaja zvezda, vilket har varit givande för
uppsatsen, då Bogdanov var en av ledarna för Proletkul’t-rörelsen. På så sätt visar artikeln på
ett annat sätt än Baranovs vilken relation Tolstoj hade till Proletkul’t. Jag har också läst
Halina Stephans ”Aelita and the inauguration of Soviet science fiction” i Canadian-American
slavic studies från 1984 som lyfter fram symbolistiska teman i romanen.
Jag har utöver denna forskning läst artiklar och texter från romanens direkta
samtid, däribland flera artiklar från tidskriften LEF, en artikel av Tynjanov i Russkij
sovremennik, samt Trockijs Litteratur och revolution.
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2.	
  Bakgrund	
  
2.1	
  Biografi	
  
Greve Aleksej Tolstoj (1882-1945) växte upp på ett gods i Samaratrakten där han hade en
förhållandevis traditionell borgerlig uppväxt med allt vad det innebar. Han växte dock inte
upp med vetskapen om att han var greve, eftersom hans mor tidigt i Tolstojs liv lämnade
fadern greve Nikolaj Tolstoj för sin älskare Bostrom. Grevetiteln lade han senare till
självmant.6 1901 kom Tolstoj till Sankt Petersburg för att bli ingenjör, men redan nu hade han
börjat skriva, då främst symbolistiska dikter, vilket var modernt vid den här tiden. Trots de
revolutionära stämningar som rådde i Petersburg var han inte särskilt politiskt aktiv.7 År 1911
skrev Gor’kij att Aleksej Tolstoj var en ny kraft att räkna med inom den ryska litteraturen,
samtidigt som andra ansåg att han var talanglös och att hans verk var naturalistiska och
ytliga.8 En kort period omkring 1912 ansåg Tolstoj sig till och med vara futurist, vilket han
öppet offentliggjorde i en tidning, men på allvar var han aldrig riktigt intresserad av rörelsen.
En anledning som Varlamov ger till denna korta episod är att Tolstoj just då låg i brytning
med symbolismen och försökte hitta en ny riktning i sitt författarskap.9 Detta tyder på att
Tolstoj hade en fri syn på sin litterära verksamhet, han följde inga direkta principer, utan han
hade skrivandet som yrke och han skrev helt enkelt mest för att bli läst.
Under första världskriget arbetade Tolstoj som krigskorrespondent och han har
skrivit att det var först då som han kom i kontakt med folket på riktigt.10 Han var positivt
inställd till Februarirevolutionen och den framtidstro den förde med sig, och han skrev
följande precis efter att revolutionen hade inträffat: ”Казалось, все точно чувствовали, как в
этот день совершается нечто большее, чем свержение старого строя, больше, чем
6

Varlamov, s. 13f
Naldeev, Aleksej Petrovič, Aleksej Tolstoj: Stranicy tvorčestva, Sovetskaja Rossija, Moskva, 1974, s. 5ff
8
Ibid., s. 30f; Ibid., s. 35
9
Varlamov, s. 141f
10
Ibid., s. 37
7
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революция, - этот день наступал новый век, и мы первые вошли в него…”.11
Oktoberrevolutionen uppskattade han däremot inte, vilket ledde till att han emigrerade och så
småningom hamnade i Paris, där han 1919 började skriva den första romanen i sin berömda
trilogi Choždenie po mukam, Sestry. Romanen handlar om den ryska intelligentsian under
tiden precis före revolutionen, och den är ”traditionell” både till språk, form och innehåll.
Åren mellan 1918-20 medverkade han i antibolsjevikisk press12, men sedan blev Tolstoj
medlem av den pro-bolsjevikiska litterära gruppen Smenovechovtserna, som även kallades
”nationalbolsjeviker”, eftersom de ville använda bolsjevismen för nationalistiska ändamål.13
Gruppen bestod främst av emigranter och den uppstod i och med utgivningen av tidskriften
Smena vech (”Byte av milstolpar”) i Prag 1921. De ansåg att NEP var ett steg mot återgången
till en ”borgerlig” ekonomi och de ville att alla emigranter skulle återvända till Ryssland och
arbeta för en förbättring av landet. Man trodde att bolsjevikerna trots allt ville arbeta för att
främja Rysslands nationella intressen.14 De ansåg även att revolutionen var ett specifikt ryskt
fenomen, som inte hade någonting med övriga Europa att göra.15 Ett av rörelsens viktigaste
organ var tidningen Nakanune, utgiven med sovjetiska medel, där Tolstoj ansvarade för den
litterära avdelningen. Hans medverkan i tidningen var dock ett stort risktagande från hans
sida, då tidningen inte hade särskilt gott rykte bland emigranterna eftersom de samarbetade
med bolsjevikerna.16 Gruppen ”Smena vech” ansågs av bolsjevikerna tillhöra poputčiki,
”följeslagarna”. Uttrycket blev populärt när Trockij använde det i Litteratur och revolution
och betecknade (till en början) de författare som accepterade revolutionen utan att rent

11

Varlamov, s. 46
Tolstaja, Elena, ”Aleksej Tolstoj v revoljucionnoj Moskve” http://www.utoronto.ca/tsq/11/tolstaya11.shtml
2013-10-02
13
Varlamov, s. 247
14
Hayward, Max & Labedz, Leopold (red.), Literature and revolution in Soviet Russia 1917-62: a symposium,
Greenwood Press, Westport, Conn., 1963, s. 21f
15
Williams, Robert C., ””Changing Landmarks” in Russian Berlin 1922-1924”, i: Slavic Review, Vol. 27, No. 4
1968, s. 585
16
Varlamov, s. 248f
12
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ideologiskt ta ställning till den.17 Från början var uttrycket alltså neutralt men det fick en
negativ klang bara ett par år senare.
Vilken som var den slutgiltiga anledningen till att Tolstoj till slut återvände till
Ryssland 1923 har diskuterats. Vissa menar att han hans principlöshet gjorde att han
återvände för att kunna uppnå större framgång i hemlandet, andra att det berodde på att han
följde med Smenovechovtserna när de återvände. Bunin påstod att det enbart var en fråga om
pengar, medan andra hävdar att det helt enkelt var på grund av hemlängtan som han
återvände.18 Romanen Aėlita trycktes i den sovjetiska tidskriften Krasnaja Nov’ mellan åren
1922-1923, precis före Tolstojs återvändo. I slutet av 1922 deltog han tillsammans med
Majakovskij, Kusikov och Severjanin på en tillställning i Berlin tillägnad revolutionens
femårsjubileum där han läste utdrag ur Aėlita.19 Att han gjorde ett framträdande i detta
sällskap är värt att notera, eftersom det tyder på att man såg paralleller mellan Aėlita och
futuristerna. Omkring de här åren skrev Tolstoj även andra science fiction berättelser, som till
exempel Sojuz pjati (1924) och romanen Giperboloid inženera Garina (1927). Precis innan
Tolstoj återvände blev han uppmärksammad på grund av en stor mängd öppna brev som
publicerades i olika tidskrifter, främst i Nakanune. I ett brev till Čajkovskij i Nakanune i april
1922 förklarar han sitt närmande till bolsjevikerna, och detta brev publicerades senare även i
Izvestija. Brevet uppskattades däremot inte av de flesta andra emigranter, vilket ledde till att
han mer eller mindre uteslöts ur föreningen ”Parižskij sojuz russkich literatorov i
žurnalistov”.20 Ett annat brev som tilldrog sig stor uppmärksamhet var ett från Čukovskij till
Tolstoj, som Tolstoj, trots att det var privat, publicerade i Nakanune. I detta brev hyllar
Čukovskij Tolstojs tidigare brev till Čajkovskij och han talar illa om många av hans sovjetiska
författarkollegor och ber Tolstoj att återvända för att återuppta den riktigt ryska litteraturen,

17

Trockij, s. 71; Nilsson, s. 52
Varlamov, s. 205; Brown, s. 204
19
Varlamov, s. 247
20
Ibid., s. 255ff
18
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eftersom han ansåg att allt som publicerades var tomma estetiska poseringar.21 Detta brev
rörde upp en stor skandal i den sovjetiska författarvärlden och orsakade en våg av öppna brev
i olika tidningar. Senare bad Tolstoj om ursäkt för att han hade publicerat brevet, men
frågetecknet angående hans syfte med publiceringen kvarstår. Det är uppenbart att han måste
ha förstått att det skulle provocera många, och möjligheten finns att han publicerade brevet
enbart i syfte att dra den allmänna uppmärksamheten till sig och ställa sig själv i bättre dager
eftersom han vid den här tiden redan hade börjat planera sin återvändo till Sovjetunionen.
I sovjetiska biografier beskrivs Tolstoj i uteslutande positiva ordalag. Hans
emigration beskrivs snarare som en ”förvirring” än som ett aktivt val. Intressant är att det
finns en bok från 1968, Revoljucija i rodina v tvorčestve A.N. Tolstogo, vilken rimligtvis bör
innehålla någon kommentar om Aėlita, som inte ens nämner den. 22 Detta står i kontrast till
Baranovs bok Revoljucija i sud’ba chudožnika från 1983, där Aėlita och Giperboloid inženera
Garina avhandlas i ett helt eget kapitel.23 Detta tyder på att forskare i Sovjetunionen hade
svårt att bedöma romanens plats i litteraturhistorien, samtidigt som dess status förändrats
beroende på den politiska konjunkturen, vilket till exempel är tydligt i kommentarerna till
Sobranie sočinenij där man i olika utgåvor är mer eller mindre öppen med de ändringar som
Tolstoj själv genomförde 1937 (se avsnitt 2.4).
I den postsovjetiska biografin av Varlamov får man en mer komplex bild av
Tolstoj. Det upprepas flera gånger att många hade svårt att förstå Tolstojs person, och att han
gärna ville framstå som en enkel person som mest av allt bara ville roa sig, samtidigt som han
i själva verket var egensinnig och svårmodig. Det har också sagts att hans liv var som en
teater för honom, och att han spelade den roll som krävdes av honom.24 Även Bunin håller
med om detta i sin essä ”Tretij Tolstoj”, där han skriver att Tolstoj hade en extrem förmåga att
21

Varlamov, s. 267ff
Naldeev, Aleksej Petrovič, Revoljucija i rodina v tvorčestve A.N. Tolstogo., Moskva, 1968
23
Baranov, Vadim Ilʹič, Revoljucija i sudʹba chudožnika: A. Tolstoj i ego putʹ k socialističeskomu realizmu, 2.
izd., pererab. i dop., Sovetskij pisatelʹ, Moskva, 1983
24
Varlamov, s. 306
22
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kunna skriva precis det som den litterära marknaden krävde vid en specifik tidpunkt.25 Bunin
vänder alltså på den tidigare nämnda principlösheten som så många andra har talat om, och
ser den som en tillgång för Tolstoj. Denna förmåga underlättade förmodligen hans liv mycket
under den sovjetiska makten, och den möjliggjorde att han överhuvudtaget kunde återvända
till Sovjetunionen efter åren i emigration. Under sent 1920-tal gjorde han ännu en
helomvändning i sitt författarskap, och han började skriva historiska romaner som Petr Pervyj
(som belönades med Stalinpriset) och Chleb, som handlade om Tsaritsyn under
inbördeskriget.

2.2	
  Samtiden	
  
Vid den här tiden hemma i Sovjetunionen låg Lenin på sin dödsbädd och det pågick en
intensiv kamp om platsen som hans efterträdare. Det diskuterades ivrigt vilken riktning
politiken i landet skulle ta. Skulle man fortsätta sträva efter världsrevolutionen och den
permanenta revolutionen, så som Trockij ville, eller skulle man arbeta efter Stalins idéer om
”socialismen i ett enda land”? Trockij ansåg att den ryska revolutionen enbart var ett steg på
vägen mot världsrevolution och att det var Rysslands uppgift att sprida revolution vidare till
resten av världen. Han fick mycket kritik för att han ignorerade bönderna och nedvärderade
deras roll i revolutionen. Stalins idé om ”socialismen i ett enda land” uttalades visserligen inte
förrän i slutet av 1924,26 men idén om den ryska revolutionen som ett specifikt ryskt fenomen
hade ju existerat tidigare, bland annat hos de tidigare nämnda Smena vech.
Aėlita utspelar sig som sagt på Mars. Vid den här tiden spekulerade man vilt i
frågan om det kunde finnas intelligent liv där. Vissa astronomer tyckte sig se kanaler på
planetens yta. Bland de som trodde på att kanalerna verkligen fanns cirkulerade olika teorier

25

Bunin, Ivan, ”Tretij Tolstoj”, 1949, http://bunin.niv.ru/bunin/rasskaz/pod-serpom-i-molotom/tretiy-tolstoy.htm
Trockij, Lev & Procacci, Giuliano, Stalin mot Trockij: "Den permanenta revolutionen" och "Socialismen i ett
land", Rabén & Sjögren, Stockholm, 1971, s. 147
26
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om deras ursprung och många trodde att det var några slags intelligenta varelser som byggt
dem. Bland andra Percivall Lowell skrev kring sekelskiftet 1900 flera böcker som skapade
stor debatt.27 Lowell hävdade bland annat att marsianerna byggt kanalerna för att rädda sig
undan vattenbrist, vilket också stämmer överens med hur det ser ut på Tolstojs Mars vilket
tyder på att Tolstoj var medveten om dessa teorier.
Många andra hade även tidigare i science fiction-litteraturen inspirerats av Mars
och tanken på liv där, däribland H.G. Wells (The war of the worlds, 1898) som var en av de
tidigaste, samt Bogdanovs redan nämnda Krasnaja zvezda (1908). Flera av dessa böcker
skrevs när kanaldebatten var som hetast, det vill säga kring sekelskiftet 1900, men mycket
rymdinspirerad litteratur dök även upp efter 1917 i Sovjetunionen. Många forskare, däribland
Darko Suvin i Metamorphoses of science fiction28, har hävdat att Aėlita markerade starten för
hela den sovjetiska science fiction-genren. Intresset för just rymden var stort, i Sovjetunionen
fanns vid den här tiden även en rörelse som kallade sig ”kosmister” och ”biokosmismer”, som
var en grupp filosofer och författare som intresserade sig för rymden. Rörelsen stod nära
Proletkul’t.29

2.3	
  Referat	
  
Bokens två huvudpersoner är en ingenjör, Mistislav Sergeevič Los’, och en soldat med från
Röda armén, Aleksej Ivanovitč Gusev, som uppenbarligen har en bakgrund som bonde.
Romanen tar sin början 1921 i Petersburg, ett Petersburg som beskrivs som grått, övergivet
och nästan skrämmande: ”Дул ветер по пустынному проспекту Красных Зорь. Окна
многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались нежилыми,

27

Wallenquist, Åke, Planeten Mars: dess fysiska natur och biologiska förhållanden, Almqvist & Wiksell/Geber,
Stockholm, 1955, s. 79ff
28
Suvin, Darko, Metamorphoses of science fiction: on the poetics and history of a literary genre, New Haven,
1979 s. 261
29
Trockij, s. 347
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- ни одна голова не выглядывала на улицу.”30. Det sitter en lapp uppe där Los’ annonserar
efter frivilliga att åka till Mars. Vi får inte reda på syftet med resan, men det är inte heller
något som Gusev ifrågasätter när han anmäler sig som frivillig. Deras respektive känslor inför
avfärden skiljer sig åt. Los’ sörjer sin döda fru och hennes död är den främsta anledningen till
att han tänker åka. Gusev å sin sida verkar likgiltig inför resan och spenderar sin sista natt på
Jorden genom att komma sent hem till sin fru som oroligt väntar på honom.
Vid avfärden håller Los’ något slags avskedstal inför den samlade folkmassan
där han förklarar att resan till Mars enbart är en verklighetsflykt: ”Я не гениальный
строитель, не новый конквистадор, не смельчак, не мечтатель: - я – трус, беглец. Гонит
меня безнадежное отчаяние.”31. Sedan bär det iväg och till slut landar de på Mars.
Marslandskapet är torrt och dammigt, marken är orange och överallt är det kaktusfält. Los’
förklarar att det på grund av relativitetsteorin har passerat 23 dagar sedan deras avfärd från
Jorden, trots att det för dem bara upplevts som knappt ett dygn. De utforskar närområdet och
då blir deras olika intressen tydliga. Los’ är intresserad av information, medan Gusev är
intresserad av handling. De undersöker ett övergivet hus där Gusev upptäcker döda marsianer
samt föremål som liknar etruskisk och egyptisk konst. Los’ börjar istället bläddra i böcker.
De går tillbaka till apparaten och Gusev somnar på en gång medan Los’ sitter
och tittar på Jorden, som beskrivs som ”den röda stjärnan”, krasnaja zvezda. Han känner sig
ensam och avundas den sovande Gusev hans enkelhet.
Nästa morgon kommer marsianer och hämtar dem i ett flygande skepp. Los’
ställer sig uppe på däck tillsammans med ledaren och iakttar landskapet och antecknar ord på
marsianernas språk. Gusev slår sig ned bland soldaterna och bjuder på cigaretter: ”Со всеми
Гусев уже был на ты”32. Även här är skillnaden mellan dem tydlig på samma sätt som i
huset. De lämnar det döda och övergivna området och flyger in över ett välmående azurblått
30
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område som är genomkorsat av ett kanalsystem med cisterner. Denna beskrivning hänger ihop
med den debatt som pågick vid den här tiden angående den eventuella förekomsten av kanaler
på Mars. De kommer till en stad och möts av ingenjörsrådet som styr planeten, men de blir
knappast hjärtligt välkomnade, utan de blir istället bortförda.
Gusev blir rastlös av förvisningen medan Los’ tar det lugnt. Los’ talar om
skillnaden mellan gamla tidens upptäcktsresande som reste till främmande länder enbart i
syfte att erövra dem, medan det de ska söka på Mars istället är visdom. De får lektioner i det
marsianska språket av en kvinna, Aėlita, och Los’ blir förälskad i henne. Los’ berättar för
henne om den lycka man kan finna i kärleken, och att det är av kärlek som lyckan på Jorden
består. På Mars existerar inte kärlek mellan individer. Aėlita börjar då berätta den första av
sina två stora berättelser. Dessa två berättelser talar om hur världen såg ut innan den tid vi
känner till idag. Den första berättar om hur det var på Mars för 20 000 år sedan, då det fanns
en befolkning som var indelad i tre mer eller mindre civiliserade stammar som ständigt stred
mot varandra. Plötsligt föll det ned onda jättar från himlen. Dessa ”jättar” kom från Jorden.
De dödade många marsianer – ända tills man drog sig till minnes en gammal profetia, och de
som följde den var de enda som överlevde. De överlevande levde senare i fred med jättarna
från Jorden. När den sista jordbon dog försvann mycket av deras kunskap, och det var inte
förrän på senare år som marsianerna börjat intressera sig för de böcker som jordborna lämnat
efter sig.
Aėlitas andra berättelse är historien om vad som skedde på Jorden i förhistorisk
tid. Det fanns från början sju raser, och den intelligentaste av dem blev en dag anfallna av en
starkare ras som övertog all kunskap och samtidigt behöll sin råstyrka. Riket blomstrade. Ett
okänt folk, ”Aams söner” dök efter ett tag upp i den största staden, ”De hundra gyllene
portarnas stad”. De övertog makten genom framgångsrik handel och utvidgade riket på fredlig
väg med hjälp av en religion. Efter denna fredsperiod kom ett nytt blodtörstigt folk och tog
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över De hundra gyllene portarnas stad, vilket ledde till den tredje och högsta vågen av
civilisation. Samtidigt uppstod strider mellan folk i Afrika och den så kallade
Atlantiscivilisationen. De sista dagarna kom och ”De hundra gyllene portarnas stad” rasade
ned i havet medan afrikanerna flög iväg till rymden.
Los’ blir fascinerad av dessa berättelser, medan Gusev intresserar sig mer för
nutiden och han har planer på att erövra Mars. En kvinna, Icha, hjälper honom: han får reda
på att Mars har en enväldig och ond diktator, Tuskub, som också är Aėlitas pappa, och Icha
visar saker för Gusev på en skärm. Han ser hur det i staden finns två olika liv: dels arbetarna
som lider och dels de rika som bekymmerslöst strosar omkring i staden. Han betraktar en
tillställning där invånarna samlas och röker ”chavra”, vilket är en slags drog. Staten övervakar
alltsammans och det är tillåtet att röka detta en gång i månaden. Gusev råkar också få en
skymt inifrån Högsta rådet och förstår att han och Los’ är i fara. Han försöker tala med Los’,
men denne fortsätter att intala sig att allting står rätt till.
Gusev förbereder sig för strid. En dag har arbetarna lagt ner arbetet och Gusev
förstår att tiden är inne. Tuskub talar till folket och säger att världen kommer att gå under, att
anarkismen har tagit över staden och att man därför måste förstöra den. Gusev försöker få
med sig Los’ in till staden, men han vägrar följa med eftersom han väntar på Aėlita. När hon
kommer berättar hon att Tuskub har gett henne gift att döda jordborna med, men Aėlita och
Los’ lovar istället varandra att dela på giftet om någonting hemskt skulle hända.
Gusev har under dagen bombat Tuskubs skepp, eggat upp de obeväpnade
arbetarna och fått dem att storma en arsenal för att få vapen. De lyckas dock inte få övertag
eftersom Tuskubs trupper gömmer sig i det stora tunnelsystemet som finns under hela Mars.
Gusev misslyckas alltså med att bidra med någonting till revolutionen eftersom han saknar
kunskap om de förhållanden som råder på Mars. Istället kommer Los’ till staden och flyr
tillsammans med Gusev. Los’ och Aėlita återfinner varandra och spenderar en romantisk natt
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tillsammans. Morgonen efter kommer Tuskub för att döda dem. Los’ hittas sedan medvetslös
i en blodpöl medan Aėlita är borta. Gusev flyger med Los’ till deras rymdraket och de flyr
tillbaka till Jorden.
De landar i närheten av Michigansjön år 1925 och får veta att Sankt Petersburg
nu är en av världens tjusigaste städer. Gusev startar en insamling för att rädda den arbetande
befolkningen på Mars medan Los’ arbetar med att tillverka liknande maskiner som de han har
observerat på Mars. En dag kommer plötsligt minnet tillbaka om vad som hände i grottan när
Tuskub kom för att hämta honom och Aėlita: Aėlita hade sagt att hon skulle kastas i en grotta
eftersom hon hade förlorat sin oskuld. Hon tackade honom ändå för livet han gett henne och
så drack de båda två av giftet. En dag kommer plötsligt det radiosignaler till Jorden på
marsianska: ”Где ты, где ты, где ты?”33. Los’ känner igen Aėlitas röst.

2.4	
  Romanens	
  versioner	
  
Romanen trycktes alltså ursprungligen i den sovjetiska tidskriften Krasnaja Nov’ mellan
1922-1923 och sedan i fullständig bokform i Berlin 1923. Värt att notera är att den trycktes
med gammalstavning trots att stavningsreformen redan var genomförd. Tolstoj skrev den
under tiden han bodde i Berlin under kontakt med Gor’kij.34 Många detaljer är strukna i den
senare bokversionen från 1937, till exempel utbroderade beskrivningar: ”Он закрыл книгу,
прикрыл глаза рукой и долго стоял…”35, där det kursiverade saknas i den senare versionen.
Detta gör att den nya versionen överlag är mindre konkret än den ursprungliga. Den största
förändringen som skett är att Los’ har blivit mindre sentimental och mer beslutsam, mindre
svag och ”dekadent”. Ett exempel på detta är ett citat som tagits bort, som han yttrar när han
är på väg till staden för att undsätta Gusev: ”В ушах пело: «К тебе, к тебе, через огонь и
33
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борьбу, мимо звезд, мимо смерти, к тебе, любовь.”36 Andra saker som tagits bort är saker
med religiös betydelse och annat som kan tänkas inte passade in i det rådande politiska läget:
”Вскинул на спину мешок, задержался в дверях, и перекрестил Машу.”37, där
перекрестил har bytts ut mot поцеловал. Allt detta har också kommenterats i
kommentarerna till romanen i Sobranie sočinenij från 1958 där man framhåller att Los’s
pessimistiska drag har försvagats, och likaså Gusevs kapitalistiska drag:

При переработке первопечатного текста романа Толстой устранил некоторые черты в характеристике
Лося. В итоге значительно ослаблены оказались в Лосе настроение пессимизма, мрачного одиночества,
проявления неврастенической изломанности.38 […] В характеристике [Гусева] первоначало, наряду с
известными положительными качествами, присутствовали и такие отрицательные черты, как склонность
к голому делячеству, «коммерческой» оборотливости, скопидомству и т. п. 39

Detta kommenteras dock inte alls i Sobranie sočinenij från 1982.40 Detta tyder på att det under
”tövädret” var tillåtet att tala öppet om de skillnader i det politiska klimatet som fanns mellan
1923 och 1937, men att man bara några år senare istället strävade efter att tysta ned all sådan
diskussion. På liknande sätt har man också varit olika öppen med de motsägelsefulla drag som
finns i Tolstojs författarskap, vilket jag redan har nämnt.
Filmversionen regisserades av Jakov Protazanov och manuset omarbetades av
Fëdor Oсep. Det som främst gjort filmen berömd är kostymerna och scenografin som
utformades av Isaak Rabinovič och Aleksandra Ekster. Filmen har lyfts fram som ett exempel
på konstruktivistisk film, till exempel skriver Bann följande i inledningen till Gans text
”Constructivism in the Cinema”: ”In Jakov Protazanov’s Aėlita (1924), the imagined scenes
on the planet Mars are greatly enlivened by the use of a gigantic stage set and costumes
designed by Alexandra Exter and Isaac Rabinovich, which are directly related to A. A.
36
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Vesnin’s constructivist projects for the theatre.”41 Filmens handling skiljer sig dock mycket
från de båda bokversionerna och listan med likheter är kortare än den med skillnader. Det som
har bevarats är huvudpersonerna, Los’ och Gusev, samt att det på sätt och vis är en resa till
Mars det rör sig om, fast det i slutändan visar sig vara en dröm. Filmen börjar med att man på
jorden får ett meddelande från rymden som man inte kan avkoda. Parallellt får man se livet på
Mars där de har byggt en apparat som gör att de kan se vad som händer på Jorden. Drottning
Aėlita blir hänförd av livet på Jorden och blir förälskad i Los’. Samtidigt drömmer Los’ om
henne. Han bygger en rymdraket för att kunna åka till Mars och träffa Aėlita, och under tiden
får hans fru en allt mer intim relation med en annan man. När en bekant till Los’ reser bort,
passar han på att ta dennes identitet för att mörda sin fru eftersom hon har en affär. En
detektiv blir dock misstänksam och i sina försök att ta fast Los’ råkar han åka med i
rymdraketen tillsammans med Los’ och Gusev. På Mars upptäcker de den närmande raketen
och ledaren, Tuskub, bestämmer sig för att döda jordborna. Aėlita hinner dock före till
landningsplatsen och hon och Los’ förenas äntligen. Gusev startar snabbt en revolution bland
arbetarna medan detektiven försöker övertyga marsinvånarna om att Los’ är en mördare.
Aėlita försöker hindra revolutionen, varpå Los’ dödar henne. Då vaknar han plötsligt upp, och
allting visar sig ha varit en dröm. Den mystiska radiosignalen var i själva verket reklam för
bildäck och hans fru har aldrig varit otrogen och inte heller har han mördat henne. Filmen
avslutas med att Los’ och hans fru är lyckliga och han säger: ”Довольно мечтать, всех нас
ждет другая, настоящая работа!”42 Det som lyfts fram som ”konstruktivistiskt” i filmen är
alltså enbart dekoren och kostymerna i de scener som utspelar sig på Mars. Varför handlingen
har gjorts om så mycket är svårt att svara på. Den nya handlingen är inte mer
”konstruktivistisk” än den gamla, men enligt en recensent i Pravda var allt detta ett försök att

41
42

Bann, Stephen (red.), The tradition of constructivism, Da Capo Press, New York, N.Y., 1990[1974], s. 128
Protazanov, 1:20:16

17

rätta till de ideologiskt tveksamma partierna i romanen.43 Handlingen är dock så förvirrande
och förvrängd att jag funderar på att om de skrev om manuset för att folk skulle tro att boken
var lika förvirrande som filmen, och på så sätt få den att minska i popularitet och få Tolstoj att
framstå som mer ”dekadent” än vad han egentligen var. Filmen kan också ses som en kritik
mot romanens innehåll, då den uppmanar till att man ska sluta drömma om meningslösa
månfärder och istället ägna sig åt viktigare saker, som att bygga upp landet som låg i ruiner
efter inbördeskriget.

3.	
  Kontext	
  och	
  mottagande	
  
3.1	
  Kontext	
  
Den unga sovjetiska litteraturen bestod under 1920-talet av en mångfald av olika riktningar
och ideologier. Där fanns futurism, Proletkul’t, ”poputčiki”, den borttynande Symbolismen
med flera. Jag har här främst tänkt att i korthet beröra det som är relevant i samband med
arbetets syfte, eftersom en fullständig redogörelse skulle bli alldeles för utbroderad för att
rymmas i denna uppsats.
Till en början tog partiet inte ställning vare sig för eller emot någon
konstinriktning44, samtidigt som det krävde att konstnärerna skulle ta ställning för eller emot
revolutionen och på så sätt organisera sig i samhällsbyggandet och visa lojalitet med makten.
Därför grundades 1918 vid kulturministeriet IZO, ”Otdel Izobrazitelnych Iskusstv”, där
många av de stora avantgardekonstnärerna senare samlades. Nästan alla revolutionära
konstinriktningar såg sig vid den här tiden på något sätt kopplade till futurismen, vilken i
folkmun nästan blev synonym med vänsterinriktat avantgarde45, samtidigt som futurismen
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drogs med problemet att den uppstått före revolutionen, och därmed var rotad i en borgerlig
kultur. Enligt Trockij och flera andra inom kommunistpartiet skapar varje härskande klass
”sin egen kultur och följaktligen sin egen konst”46 och detta var en av anledningarna till att det
blev omöjligt för futurismen att bli statsbärande kulturideologi. Trots detta var futurismen
fortfarande stor under det tidiga 1920-talet och de olika futuristiska grupperna fortsatte att
kämpa för att vinna partiets gunst.
En mer organiserad grupp som ville ta plats i regeringens program var
”Proletkul’t” med Aleksandr Bogdanov som ledare. Deras filosofi gick ut på att proletariatet
först skulle bemästra den borgerliga kulturen, för att sedan kunna kritisera och vidareutveckla
den.47 De ville, liksom även futuristerna, hjälpa staten att medvetandegöra arbetarna.48
Skillnaden mellan dem var att de ville göra det från två olika håll, Proletkul’t ville att konsten
skulle skapas av arbetarna själva, medan futuristerna ville att konsten skulle skapas för
arbetarna. Proletkul’t hade fördel av att inte direkt ha någon koppling till någon
förrevolutionär rörelse samt att dess ledare, Bogdanov, sedan länge varit aktiv marxist. Detta
blev dock en av anledningarna till rörelsens fall, då Bogdanov under 1910-talet varit Lenins
huvudsakliga konkurrent i striden som ledare för bolsjevikerna, men under tiden strax efter
revolutionen var han fortfarande en av de mest inflytelserika personerna inom partiet. 1920
blev Proletkul’t så starkt motarbetat av partiet att det i princip lades ned.49 Detta berodde inte
enbart på rörelsens direkta sammankoppling med Bogdanov, utan också på att de ville att
kulturen skulle vara oberoende av politiken, vilket inte behagade politikerna med Lenin i
spetsen. I den sovjetiska encyklopedin från 1935 menar man också att ett av Proletkul’ts
största brister var att de ignorerade bönderna och de intellektuella.50
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En tredje grupp var de redan nämnda poputčiki, det vill säga författare med
borgerligt förflutet som ändå accepterade revolutionen, och, kanske viktigast av allt:
accepterades av revolutionen. Till en början var de alltså mer eller mindre accepterade av
regimen, men de blev under tidiga 1920-talet ofta anklagade för att vara
”kontrarevolutionära”. Efter att partiet 1925 gav ut en resolution rörande den litterära
politiken där man skrev att man skulle vara mer tolerant mot ”medföljarna” blev deras
situation starkt förbättrad medan de mer radikala grupperna blev begränsade.51
Innan allt detta skedde hade futuristerna tillsammans med konstruktivisterna
1923 grundat tidskriften LEF. Konstruktivismen blev vid den här tiden en av de viktigaste
konstinriktningarna i den unga Sovjetunionen genom att många av dess företrädare arbetade
på officiella myndigheter, till exempel INChUK, eller var lärare på den ledande konstskolan
VChUTEMAS. Detta bidrog förmodligen till att man även inom litteraturen började reflektera
över begreppen konstruktion och komposition, vilka var centrala för konstruktivisterna.
Tynjanov beskrev till exempel hela litteraturen som en ”språklig konstruktion” i en av hans
viktigaste texter, ”O literaturnom fakte” från 1924, som även publicerades i LEF.52 Denna
tolkning av begreppet ”konstruktion” inom litteraturen som influerade hela den formalistiska
skolan, skiljer sig mycket från den tolkning som de litterära konstruktivisterna hade, vilka
kallade sig Literaturnyj centr konstruktivistov. Några av dessa, Čičerin och Sel’vinskij,
publicerade 1923 ett manifest, ”Znaem”. I den refererar de till Aleksej Gans Konstruktivizm
från 1922, som var ett bredare manifest, men de strävar efter att göra en egen tolkning av
konstruktivismens idéer ur ett litterärt perspektiv. Gale Weber skriver i ”Constructivism and
Soviet literature” att ”Znaem” var ett första försök att definiera konstruktivismens principer
inom litteraturen och han konstaterar att konstruktivismen inom litteraturen stod för andra
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saker än vad den ”ursprungliga” konstruktivismen. Han skriver dock att deras gemensamma
nämnare var entusiasmen för ”Labor, tectonics, organization”.53
Konstruktivisternas första antologi hette Mena vsech, vilket kan ses som en
replik på den tidskrift som smenovechovtserna gav ut, som ju hette Smena vech.
Konstruktivisterna var uppenbarligen fientligt inställda gentemot smenovechovtserna, vilket
jag ska återkomma till senare.
Trockij berör konstruktivismen i Litteratur och Revolution. Han säger emot
konstruktivisternas idéer om att konsten ska ha en teknisk grund:

Konsten är, med undantag för arkitekturen, baserad på tekniken bara i sitt sista led, dvs. bara i den utsträckning
som tekniken är basen för alla kulturella superstrukturer. Konstens, särskilt ordkonstens, praktiska beroende av
materiell teknik betyder ingenting. En dikt som besjunger skyskrapor, luftskepp och ubåtar kan skrivas i
bortersta hörnet av en rysk provins på gulnat papper och med en avbruten pennstump.54

De viktigaste frågorna som konstnärerna diskuterade vid den här tiden var alltså konstens,
teknikens och de intellektuellas plats i det proletära samhället, och alla dessa tre saker
kommenteras av Tolstoj i Aėlita, vilket jag senare ska reda ut.

3.2	
  Mottagande	
  
När Aėlita gavs ut för första gången fick den skilda mottaganden, mestadels negativa.55
Gor’kij tyckte som sagt om den, även om han inte direkt var hänförd av den. Han ansåg att
den var originell och väl motsvarade den samtida läsarens intresse för teman som inte
handlade om det vardagliga livet: ”В ней [книге] нет тех достоинств, которыми
отличаются романы Купера, Лаевица, но как произведение художника она очень
оригинальна и вполне отвечает ныне возникающей жажде читателя к темам не бытовым,
к роману сенсационному, авантюрному. Написана «Аэлита» очень хорошо и, я уверен,
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будет иметь успех”.56 Gor’kij var vid den här tiden en av de största inom den sovjetiska
litteraturen och han hjälpte förmodligen Tolstoj med mycket inför hans återvändo, så som han
hjälpte många andra författare vid den här tiden.57 De brevväxlade en del, bland annat
angående Aėlita, precis innan Tolstoj återvände till Ryssland.58 Baranov skriver att det till och
med kan ha varit Gor’kij som rekommenderade Aėlita till Krasnaja nov'.59
En som inte alls uppskattade romanen var Tynjanov som i tidskriften Russkij
sovremennik 1924 gjorde en ironisk och elak utläggning om allt som var dåligt med den.60
Texten är dock inte alls konstruktiv utan han radar enbart upp lösa företeelser som han tycker
är fåniga (till exempel att marsinvånarna är blå) utan några direkta motiveringar. Han
förkastar hela Marstemat genom att reducera det till det mest uppenbara och fantasilösa temat
för en science fiction-roman: ”Если не Запад — то фантастика. Самое фантастическое —
это, как известно, Марс. Марс — это, так сказать, зарегистрированная фантастика.”61
Även Šklovskij uttalade sig negativt om romanen och hävdade att Tolstoj enbart försökte
härma Wells.62
I det första numret av LEF, i tidskriftens inledande förklaring, ”Za čto boretsja
LEF?” angriper man Smena vech och Aleksej Tolstoj: ”С запада грядет нашествие
просветившихся маститых. Алексей Толстой уже начищивает белую лошадь полного
собрания сочинений для победоносного въезда в Москву”63 Jag tycker att det är uppenbart
att de med detta ville säga att Tolstoj har publicerat Aėlita enbart i syfte att verka mer
progressiv än vad hans tidigare författarskap har visat på, och på så sätt dölja hans tidigare
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”borgerliga” bakgrund. Att de väljer att angripa just Aleksej Tolstoj bland alla andra ”Smena
vech”-författare tycker jag ändå bör noteras, eftersom han uppenbarligen har lyckats göra
någonting som fick deras uppmärksamhet och som väckte deras irritation. Att han dessutom
blir angripen i den inledande texten i det första numret av det ryska litterära avantgardets nya
tidskrift, bör också understrykas. Något av detta kan ha att göra med en artikel Tolstoj skrev
1919 där han beskyllde futuristerna för att vara alltför osjälvständiga i förhållande till
bolsjevikerna. Elena Tolstaja menar dock att denna artikel kan ha skrivits i raseri och som en
följd av svartsjuka, då Tolstojs exfru Sof’ja Dymšic direkt efter deras skilsmässa började
arbeta som Tatlins närmsta medarbetare.64 Trots detta umgicks han alltså med Majakovskij
bara några år senare när denne var i Berlin, och de deltog som sagt på samma tillställningar,
som när Tolstoj läste upp utdrag ur Aėlita tillsammans med flera futurister. Det är dock svårt
att veta hur Majakovskij och de andra reagerade på det de hörde, och det är dessutom oklart
vilka utdrag som Tolstoj valde att läsa. Uppenbarligen var relationerna mellan Tolstoj och
futuristerna även fortsättningsvis ansträngda, så av allt att döma hade denna händelse i vilket
fall inte en positiv inverkan på deras relation.
Lefarna startade även en kampanj mot Tolstoj tillsammans med MAPP
(Moskvas association av proletära författare), trots att dessa båda grupper rivaliserade med
varandra.65 Kampanjen bestod av en bojkott mot Krasnaja Nov’ och redaktören Aleksandr
Voronskij. Krasnaja Nov’ var vid den här tiden en av de största sovjetiska
litteraturtidskrifterna66 vilket gjorde bojkotten slagkraftig. Det som hade gjort både LEF och
MAPP upprörda var det faktum att Krasnaja Nov’ hade publicerat en emigrant och på så sätt
också erkänt alla andra emigrantförfattare. De utropade sitt samarbete i en artikel i LEF 1923,
det vill säga efter det att Tolstoj gett ut Aėlita, där de hävdade att den proletära litteraturen
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hotades av ”zagraničiki”, det vill säga av emigranter.

Мы видим, что пролетарской литературе грозит опасность со стороны слишком скоро уставших,
слишком быстро успокоившихся, слишком безоговорочно принявших в свои объятья кающихся
заграничников, мастеров на сладкие речи и вкрадчивые слова.67

Här behöver det inte vara så att de enbart syftar på Tolstoj, utan snarare på hela ”Smena
vech”-rörelsen och övriga emigranter som återvände hem. Dock var Tolstoj en av de
emigranter som tilldrog sig mest uppmärksamhet vid den här tiden, till exempel på grund av
sin medverkan i Nakanune och av utgivningen av Aėlita.

4.	
  Tidigare	
  forskning	
  
Stephan skriver alltså om symbolismen i Aėlita i artikeln ”Aelita and the inauguration of
Soviet science fiction”. Hon anser att romanens huvudtema är det symbolistiska, ”skytiska”,
undergångstemat, där civilisation ställs mot barbari: ”a society glorifying reason, balance, and
the philosophical detachment is confronted with an archaic rebellion of vital and primitive
forces from the social underground.”68. Vidare tolkar hon de tre huvudkaraktärerna, Los’,
Gusev och Aėlita, som symboler för människans strävan mot självförverkligande, där Los’
symboliserar kärleken, Aėlita visdomen och Gusev handlingen. Hon skriver också att Aėlita
är en inkarnation av ”symbolismens Evigt kvinnliga princip” och att Aėlita bara genom att
förena sig med Eros kan bli fri, vilket är ett vanligt topos inom symbolismen.69 Stephan
skriver också att Aėlita passade in på Gor’kijs och Voronskijs romantiska bild av litteraturen
som ett uttryck för universella känslor, skapat av fantasin. Detta tack vare att Tolstoj använde
detta välkända symbolistiska topos.70
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Likheterna mellan Aėlita och Bogdanovs roman Krasnaja zvezda tas upp av
Yudina. Hon skriver att de flesta sovjetiska science fiction-böcker från den här tiden på något
sätt har en koppling till Bogdanovs roman och i sin artikel behandlar hon specifikt
skillnaderna och likheterna mellan Krasnaja zvezda och Aėlita. I Krasnaja zvezda är det på
Mars som revolutionen har skett, medan det i Aėlita är på Jorden. En annan viktig skillnad
enligt Yudina är att Bogdanovs roman är utopisk och genomsyras av Bogdanovs revolutionära
entusiasm. Marsfärden har ett klart syfte och Bogdanov har långa beskrivningar av det
idealiska samhället som hans huvudkaraktär studerar mycket noga. Aėlita är istället enligt
henne en parodi på science fiction, kärleksromanen och Spenglers Västerlandets undergång.
Marsresan har inget syfte och samhället de finner på Mars är inte alls idealiskt.71 Yudina
poängterar också att huvudpersonen i Bogdanovs roman heter Leonid vilket går att härleda
från grekiskans ord för lejon, medan huvudpersonerna i Tolstojs roman heter Los’ respektive
Gusev, vilka hänger ihop med de ryska orden älg (Los’) och gås (Gus’). Detta skapar en skarp
och ironisk kontrast till Bogdanovs karaktär. Yudina avslutar artikeln med att beskriva hur
nyckelbegreppet krasnaja zvezda används i de båda romanerna på olika sätt och hävdar att
deras mening på grund av detta blir paradoxalt omvänd. I Aėlita är det på Jorden och inte på
Mars som socialismen finns, och i Tolstojs roman är det Jorden som har namnet ”Krasnaja
zvezda”, medan det hos Bogdanov istället är Mars. Yudina hävdar att det är tydligt att Tolstoj
inte delar Bogdanovs entusiasm för revolutionen. Detta är också ganska logiskt, vilket Yudina
också skriver, eftersom Bogdanovs roman skrevs precis efter den misslyckade revolutionen
1905, medan Tolstojs skrevs i anslutning till revolutionen 1917. Jag anser dock att Tolstojs
parodierande inte enbart har att göra med deras respektive inställning till revolutionen, vilket
jag ska återkomma till.
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I sin bok ägnar Baranov ett helt kapitel, ”Revoljucija – kosmos – ljubov’.
”Aėlita” i sovetskaja literatura načala 20-ch godov” åt Aėlita och romanens relation med den
samtida litteraturen. Han poängterar där det avsteg från Tolstojs övriga författarskap som
romanen innebar, men menar att det finns naturliga förklaringar till detta. Han säger att
längtan till rymden berodde på att samtiden var krigshärjad och täckt av gravar, och att man
inte längre var intresserad av att läsa böcker om detta. Detta hävdar Baranov är en anledning
till att Tolstoj så ofta vänt sig mot himlen i flera av sina andra verk från ungefär samma tid,
däribland i Sestry och Detstvo Nikity (1920-22). Där är huvudpersonerna dock fortfarande
kvar på jorden och tittar upp mot himlen. Tolstojs intresse för rymden för honom enligt
Baranov nära anhängarna av Proletkul’t, men Baranov poängterar att dessa stod långt ifrån
honom rent ideologiskt, men att de också intresserade sig för rymden.72 Den principiella
skillnaden understryks också av Yudinas artikel, eftersom Bogdanov var en av ledarna för
Proletkul’t, och Tolstojs parodierande av Krasnaja zvezda tyder på ett medvetet
avståndstagande från både Bogdanov och från hela rörelsen. Tolstoj är alltså inte bara
medveten om den principiella skillnaden, utan han vill också understryka den genom att dra
paralleller med ett specifikt verk.
Baranov går vidare och beskriver Tolstojs förhållande till maskinerna. Han
säger att Tolstoj tidigare skrämdes av ett framtida samhälle styrt av maskiner, tills han till slut
insåg vikten av hela denna fråga och ändrade uppfattning. Denna insikt ska också enligt
Baranov ha lett fram till skrivandet av Aėlita. Dock fanns det många saker i romanen som
förvånade de samtida, till exempel att rymdfararna Los’ och Gusev inte har något speciell
utrustning, utan de reser iväg iklädda filtstövlar. Baranov hävdar också att Tolstoj var en av
de första som lyckades hitta en konstnärlig lösning på problemet med ”människans relation
till maskinerna”, och att detta var värdefullt för den ”socialistiska realismens” utveckling. Han
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poängterar att det tekniska temat visar olika sätt att se på människans personlighet hos
Proletkul’t respektive hos Tolstoj. Proletkul’t såg personligheten som någonting anonymt,
medan Tolstoj inspirerades av människans originalitet och komplexitet.73 Jag reagerar på att
Baranov försöker få in att Aėlita var ett steg mot socialistisk realism, då den till formen
avviker mer från den traditionella realismen än vad många av hans tidigare verk gör (till
exempel Sestry) och till innehållet inte heller ger mer uttryck för den revolutionära
arbetarklassens politiska mål än vad något annat av hans verk gör (definition av socialistisk
realism enligt NE74).
Baranov skriver också om synen på kärlek i Aėlita. Han säger att vissa forskare
har betraktat skillnaden mellan kärleken och revolutionen i boken (det vill säga skillnaden
mellan Los’ och Gusev) som ett tidigt försök att förena det privata med det allmänna. Baranov
anser dock att det inte bara är Los’ som uttrycker kärleken, utan även Gusev genom att han
hyllar revolutionen med kärlekens hjälp, och att kärleken på det sättet inte innebär kärlek till
enda person, utan är ett uttryck för människans mer komplicerade förbindelser med resten av
mänskligheten och med världen.75 Även denna tolkning tar Tolstoj i så fall närmre Proletkul’t
enligt Baranov, eftersom de försökte mäta kärleken med hjälp av allmänmänskliga kriterier.
Baranov går så långt som till att hävda att Tolstoj i praktiken gjorde mer för den revolutionära
konsten även vad Proletkul’t lyckades med.76
Slutligen jämför Baranov Tolstoj med Majakovskij. Han hittar gemensamma
drag mellan hur Majakovskij och Tolstoj diskuterar kärlekens roll i det nya socialistiska
samhället. Dessutom konstaterar han att Majakovskij har en del dikter där han använder sig av
planeten Mars. Baranov kommer dock till slutsatsen att man inte kan tala om någon påverkan
på varandra mellan Tolstoj och Majakovskij eftersom var och en på sitt sätt påverkats av
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tidens anda.77 Baranovs slutsatser när det gäller alla dessa likheter är intressanta för mitt
arbete och jag ska senare återkomma till dem. Jag vill dock återigen poängtera att hans arbete
ingår i en bok som strävar efter att förklara Tolstojs väg fram till den socialistiska realismen,
som vid tiden för bokens skrivande var den rätta konstinriktningen. Baranovs försök att
”passa in” Aėlita i Proletkul’t-rörelsen kan mycket väl vara ett försök att få hela Tolstojs
författarskap att ständigt passa in i de rådande idealen för varje tid och på så sätt få honom att
framstå som en författare som ständigt ligger rätt i tiden, oavsett vilken tid det gäller. Genom
att lyfta fram likheterna döljs också de konflikter som fanns vid varje tid.
Gakov hävdar att året 1922 och Aėlita var det som markerade starten för den
sovjetiska science fiction-genren. Även han tar fasta på kontrasterna mellan
huvudkaraktärerna Los’ och Gusev, men han tolkar dem på ett annat sätt än vad Stephan och
Baranov gör. Han anser att romanens olika ytterligheter är ett uttryck för tidens anda, där Los’
kärlek representerar den revolutionära ivern medan Gusevs karaktär representerar de
förtrycktas försvarare. Gakov säger också att de samtida läsarna förstod denna bild.78 Jag
tycker dock att det är märkligt att se Los’ kärlek som en symbol för den revolutionära ivern,
eftersom hans kärlek istället hindrar honom från att delta i det revolutionära arbetet.
Vad gäller den tekniska aspekten beskriver Gakov främst Tolstojs andra science
fiction-roman, Giperboloid inženera Garina, i vilken Tolstoj bland annat beskriver en
laserstråle, vilket Gakov anser är anmärkningsvärt med tanke på att laserstrålen uppfanns först
30 år efter det att romanen skrevs.79 En parallell företeelse i Aėlita är de ”speglar” som man
både kan se varandra och tala genom, precis som vi kan idag via våra datorer och
mobiltelefoner. Även för Gakov torde detta ha tett sig främmande när han skrev sin artikel
1983, men nu år 2013 är detta en helt vardaglig företeelse. Det som Gakov dock bortser från
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är det faktum som tas upp av Baranov, nämligen att Los’ och Gusev far iväg till rymden
iklädda de lågteknologiska filtstövlarna, vilket säger emot Gakov som argumenterar för att
dessa två romaner är högteknologiska.

5.	
  Analys	
  
Jag har valt att göra en tematisk indelning av min analys för att göra den mer överskådlig.

5.1	
  Rymden	
  
Baranov förklarar som sagt det allmänna intresset för rymden med att jorden var trasig av krig
och misär vilket skulle ha lett till att många, och däribland också Tolstoj, istället blickade upp
mot himlen.80 Tecken på att detta delvis skulle kunna stämma finns i inledningen till Aėlita
där Petersburg beskrivs som en dyster och övergiven stad. Jag tror att en annan faktor som
också påverkade rymdintresset var det ökade intresset för tekniska framsteg vid den här tiden.
Oavsett vad som var den slutgiltiga anledningen till att Tolstoj valde att förlägga sin roman i
rymden, så visade det sig vara ett lyckosamt drag, eftersom Aėlita av många anses markera
starten på hela den sovjetiska science fiction-genren. Rymdtemat passar även ihop med det
symbolistiska temat, vilket jag ska utveckla vidare nedan i avsnitt 5.7.
Rymdtemat fungerar också som en tydlig markör i polemiken mot Bogdanov
och i förlängningen mot hela Proletkul’t. Som Yudina också skriver ironiserar Tolstoj över
Krasnaja zvezda på ett sätt som absolut är medvetet. Att välja rymdtemat, som ändå passade
så väl in i tidens anda och i den debatt som fördes, och samtidigt distansera sig från Bogdanov
i den utsträckning som Tolstoj gör, tyder på att han vid en första anblick ville passa in, men
distansera mer sig desto noggrannare man läste honom. Att utmana Bogdanov och Proletkul’t
var dock vid den här tiden knappast ett risktagande, eftersom båda två redan var på nedgång,
utan istället visar han sin lojalitet med makthavarna i denna fråga.
80
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Genom att använda rymdtemat visar Tolstoj också hur han förhåller sig till
”världsrevolutionen” och till den ständiga revolutionen, men han har dragit revolutionen
steget längre än till världen och tar istället revolutionen ut i universum. Han visar tydligt att
ryssarna inte har särskilt mycket att bidra med i den revolutionära kampen på Mars, och i
förlängningen innebär detta också att ryssarna inte heller har någonting att bidra med vid en
eventuell revolution i Europa (mer om hans syn på världsrevolutionen i avsnitt 5.4). Åsikten
som Tolstoj för fram på detta sätt stämmer överens med hur övriga Smena vech såg på
revolutionen och på dess eventuella spridning till övriga världen. Detta var dock fortfarande
en riskabel ståndpunkt vid den här tidpunkten, eftersom Trockij och övriga anhängare av
”bolsjevik-leninismen” och den permanenta revolutionen ännu inte hade blivit officiellt
fördömda av partiet. Genom att ”förklä” dessa tankar i ”rymddräkt” i en äventyrsroman
avdramatiserade Tolstoj sin åsikt med ett enkelt grepp.

5.2	
  Medresenären	
  
I Aėlita finns karaktären Gusev, likgiltig inför resans mål, men lockad av den spänning som
äventyret innebär, och i slutändan visar det sig att det är han som bidrar mest till
revolutionens genomförande. Los’, som var den som drev på projektet från början, fastnade
istället i kärlekens nät och blev handlingsförlamad. Väl på plats står Gusev på första raden i
den revolutionära kampen. Han räddar även livet på Los’, vilket visar på hans nödvändighet
för hela projektet, även om han från början inte hade kunnat komma på idén att ens åka till
Mars. Från början var ju hela resan för Los’ bara en flykt från hans ensamma liv nere på
Jorden, och han hade alltså inte ens något revolutionärt mål, men för att kunna fly behövde
han hur som helst en följeslagare:

- Попутчика надо вам?
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Лось пододвинул ему стул, сел напротив.
- Да, ищу попутчика. Я лечу на Марс.81

Lägg märke till användningen av uttrycket poputčik. Tolstoj var med all säkerhet medveten
om att kollegorna i hemlandet betraktade honom som en poputčik, men att han genom att
gestalta medresenären i Gusev ville visa att Sovjetunionen trots allt behövde sina
medresenärer. Los’ behöver hjälp av Gusev för att engagera sig i revolutionen, på samma sätt
som Tolstoj behövde en engagerad person vid sin sida för att på riktigt kunna hjälpa till i det
sovjetiska samhällsbygget. På samma sätt har den engagerade soldaten inte tillräckligt mycket
kunskaper för att kunna klara sig själv, Gusev behöver hjälp, först av Los’ för att ens ta sig till
Mars, och sedan av Icha, som förser honom med information.
En viktig anmärkning till detta är att man i Sovjetunionen såg ingenjörerna och
de intellektuella som medföljare i det sovjetiska samhällsbygget, och inte som i Aėlita där det
istället är den soldaten följer med. Detta går att läsa allegoriskt på flera sätt, men om man ska
försöka läsa det ur Tolstojs perspektiv är det tydligt att han själv ansåg att han själv behövde
en medföljare i form av en engagerad Gusev för att kunna komma på rätt spår. Han har ju
precis bestämt sig för att återvända till Sovjetunionen och ge all sin energi till det sovjetiska
samhällsbygget.
En annan viktig kommentar är dock att Gusev inte har en bakgrund som
proletär, utan som bonde. Huvudpersonerna i Tolstojs roman är alltså just de samhällsgrupper
Proletkul’t ignorerade, nämligen bönderna och de intellektuella. Det är ingen engagerad
proletär som följer med på resan, utan en engagerad bonde. Enligt Proletkul’t och flera
politiker skulle bönderna inte ens få delta i revolutionen eftersom det var proletariatets
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uppgift. Här visar Tolstoj att Ryssland är beroende av sina bönder, vilket de i hög grad också
var vid den här tiden då de utgjorde 80% av den totala befolkningen i landet.82

5.3	
  Tekniken	
  	
  
Teknik var ett centralt ämne vid den här tiden, både ute i verkligheten och i litteraturen. Hela
Sovjetunionen skulle elektrifieras och överallt byggdes fabriker. Konstruktivisterna
intresserade sig för produktion och tekniska framsteg. Det finns influenser även av detta i
Aėlita: Tolstojs Mars styrs av ett ingenjörsråd, samhället är högteknologiskt, man kan till
exempel tala med varandra genom tv-skärmar och man transporterar sig med flygande skepp.
Trots att all denna teknik är det ingen utopi som målas upp. Arbetarna är inte lyckligare bara
för att samhället är högteknologiskt och samhället är inte heller mer jämställt ur ett
klassperspektiv. Detta kan ses som en kritik mot den stora tilltron som fanns i Sovjetunionen
till att tekniska framsteg skulle skapa ett perfekt samhälle.
Att Los’ och Gusev reser iväg till rymden i sin högteknologiska apparat enbart
iklädda filtstövlar verkar märkligt, vilket också Baranov kommenterar. Han säger att detta
blev angripet av de ”som inte förstod” romanen men att detta är ett tecken på att Tolstoj trots
allt älskade Jorden mest av allt.83 Denna motivering tycker inte jag är inte trovärdig, eftersom
det i så fall är helt ologiskt att ens från början skriva en hel roman som utspelar sig på Mars.
Jag tror snarare att Tolstoj delade Trockijs åsikt om att konsten enbart är baserad på tekniken i
sitt sista led och att han ville visa det: ”En dikt som besjunger skyskrapor, luftskepp och
ubåtar kan skrivas i bortersta hörnet av en rysk provins på gulnat papper och med en avbruten
pennstump. […] Det mänskliga ordet är det mest flyttbara av alla material”84. Även om
Litteratur och revolution gavs ut senare än Aėlita kan Tolstoj fortfarande ha delat åsikten att
konstruktivisternas och futuristernas prat om teknik och maskiner var överdrivet, och ville
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visa detta. Detta sker på flera ställen i romanen: Det högteknologiska rymdskeppet byggs i ett
enkelt skjul på en bakgård, ritningarna är skrynkliga och smutsiga, och för att kontrollera
syrenivån på Mars använder de inte en apparat utan de släpper ut en levande mus. Även
beskrivningarna av hur all teknik fungerar är väldigt kortfattade (vilket också står i
motsättning till Boganovs Krasnaja zvezda som å sin sida innehåller många olika tekniska
beskrivningar). Los’ säger också i slutet av romanen att han inte tror på att en maskin kommer
kunna lösa alla mänsklighetens problem, vilket är som en direkt kritik av politikernas prat om
att elektrifieringen och teknifieringen av samhället är lösningen på många av världens
problem. Tolstoj verkar alltså på ytan följa den allmänna debatten vad det gäller tekniken,
men vid en noggrannare läsning ironiserar han snarare över många andras åsikter, framför allt
över futuristernas och konstruktivisternas. Trots det är det flera som har tolkat romanen som
teknisk, som till exempel Baranov. Med hjälp av detta tema distanserar sig Tolstoj alltså från
ännu fler författarkollegor än bara de som tillhörde Proletkul’t.

5.4	
  Erövringen	
  
I romanen finns ytterligare ett tema förutom rymdtemat som visar Tolstojs åsikter angående
världsrevolutionen, nämligen temat om erövring. Los’ och Gusev landar på en planet som
påminner om Vilda Västern, full med kaktusar och öken, och Gusev är dessutom likt en
cowboy beväpnad med en revolver. På Jorden var den sista personen de talade med en
amerikansk journalist och vid deras återkomst landar de i USA. Den första personen som
nämns i romanen är dessutom den amerikanska journalisten. Mötet med lokalbefolkningen på
Mars påminner mycket om mötet mellan upptäcktsresande och indianer. Någonstans finns
alltså en medveten koppling till Amerika.
Los’ talar om att man inte längre åker till andra länder för att erövra dem, utan
istället för att erövra visdom. Gusev har dock inställningen att de ska erövra Mars och göra
den rysk, och dessutom ta med sig rikedomar hem till Jorden igen. I slutändan är det visdom
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de får med sig hem, Los’ har ju fått med sig information för att kunna bygga maskinen som
ska lösa mänsklighetens alla problem.
Jag menar att detta tyder på att Tolstoj menade att man inte skulle åka till andra
länder för att försöka få dem att starta världsrevolution, utan istället, så som han gjorde i Paris
och i Berlin, resa utomlands och lära sig något av den främmande kulturen. Revolutionen får
ju inte heller någon framgång, mycket på grund av att Gusev saknar kunskap om Mars, vilket
jag kopplar till tanken om att man från en främmande kultur inte kan resa till en annan och
hur enkelt som helst få över dem på sin sida. En koppling till detta tema finns också i Aėlitas
andra berättelse, när hon berättar om hur Aams söner åkte omkring och erövrade världen på
fredlig väg med hjälp av religionen. Deras erövringar var framgångsrika, till skillnad från
erövringen av Amerika som till största delen ledde till att lokalbefolkningen led och dog.
Skillnaden var att de tog reda på saker om den kultur de skulle erövra för att kunna anpassa
religionen för att den skulle fungera i den angripna kulturen. På samma sätt måste en
eventuell världsrevolution ske på fredlig väg.

5.5	
  Kärleken	
  
I romanen får vi aldrig reda på hur revolutionen fortskrider, men det går att gissa sig till hur
det slutade, då det inte är ett meddelande från revolutionsledarna som i slutändan når Jorden,
utan istället ett kärleksmeddelande från Aėlita till Los’. Detta tyder på att revolutionen
misslyckades, då det annars rimligtvis borde kommit ett meddelande till Gusev som tack för
hjälpen. Är revolutionen som skett på Mars istället en ”kärleksrevolution”, då det nu finns
någon på planeten som vet vad kärleken innebär och därför sprider ordet vidare?
Flera forskare har tagit upp kärleken som ett viktigt tema i Tolstojs
författarskap, Gakov såg Los’s kärlek som en symbol för den revolutionära ivern85, Naldeev
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skriver att kärleken alltid var vägen till lycka i Tolstojs förrevolutionära verk86, enligt
Baranov var en vanlig tolkning att kontrasten mellan Los’ och Gusev var ett försök att förena
det allmänna med det privata, men han har även sin egen tolkning, att Gusev hyllar
revolutionen med kärlekens hjälp.87 Jag håller med om att kärleken är ett centralt tema i
Aėlita, och att det inte är Los’ som är ensam om att uttrycka den. Gusev har ju sin ”kärlek”
(snarare beundrarinna – kärlek existerade ju inte på Mars) Icha som hjälper honom när han
planerar revolutionen. Är deras relation ett exempel på en sådan mer nyttoinriktad, ”proletär”
kärleksrelation som bland andra Aleksandra Kollontaj88 förespråkade? Dock är nyttan i Ichas
och Gusevs relation enkelriktad, eftersom det bara är Gusev som får ut någonting av den
medan Icha blir utnyttjad av Gusev för att kunna bli omtyckt. Deras relation visar att Tolstoj
hade svårt att tro på en sådan nyttoinriktad lösning av kärleksförhållanden, eftersom de aldrig
kan bli riktigt jämlika.
Kärleken är även den huvudsakliga anledningen till att Los’ vill fly från Jorden,
och han hamnar på en planet där kärlek inte alls existerar. När Aėlita får reda på vad det är
uppstår kärleken dock genast. Detta är en kontrast till de kärleksrelationer som Kollontaj
förespråkade och till hennes påstående om att kärleken enbart är ett borgerligt påhitt för att
lättare kunna samla kapital. Det går att tolka det kärlekslösa livet på Mars som att kärlek inte
behövs så länge man inte vet om att den existerar, vilket i så fall skulle kunna ses som ett
medhåll med Kollontaj och övriga, men samtidigt går kärleken inte heller att motstå när man
väl känner till den. Inte heller Los’ lyckades fly från kärleken, trots att han flydde hela vägen
till Mars. Därför tror jag att Tolstoj vill säga att kärleken inte är någonting som man kan styra
över, och att man inte heller kan förneka dess existens så som många kommunister försökte
göra. Man förstår också att kärleken är mer eller mindre viktig för olika människor, om man
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jämför Los’ kärlekskranka personlighet med Gusevs relativt likgiltiga. Detta är ingenting som
staten kan styra.

5.6	
  Övriga	
  teman	
  som	
  berörs	
  
Det finns flera inslag i romanen som direkt pekar mot olika politiska frågor som diskuteras
under romanens samtid. Exempel på detta är frågan om religionens vara eller icke vara, vilket
syns genom att civilisationen på Mars helt saknar religion, utan helt styrs av ett rationellt
ingenjörsråd. Det nämns också i Aėlitas andra berättelse att ett av folkslagen som erövrade
hela Jorden gjorde detta med religionens hjälp som de dessutom ändrade beroende på vilken
del av världen de försökte erövra. Genom detta visar Tolstoj att religionen går att använda för
att styra människor, när man tar bort den och försöka ersätta den med en annan slags kult är
det tydligt att det görs i syfte att försöka skapa kontroll, precis som regimen ville göra i
Sovjetunionen genom att hylla sig själva och sina ledare.
Tolstoj berör också alkoholdebatten i avsnittet där Gusev tittar på marsianerna
som röker ”chavra”. Även i samhället på Mars är alltså drogbruket styrt av staten, fast det är
tillåtet ibland, till skillnad från vad regimen i Sovjetunionen ville uppnå. Istället används
droger som ett medel för att kontrollera befolkningen. En annan sak som hör till detta ämne är
att den amerikanske journalisten bjuder Los’ på sprit vid återkomsten till Jorden samt säger
”Мы же опять «Мокры», как утопленники…”89 och syftar då på att alkohollagstiftningen i
framtiden hade upphävts. Detta visar att Tolstoj hade en mer liberal inställning till drogbruk
än vad staten proklamerade och kommenterar detta tydligt, och visar också det farliga i att låta
staten bestämma i dylika frågor. Även på Mars dricker Los’ och Gusev en hel del vin, och det
beskrivs flera gånger hur de känner sig lugna och avslappnade efteråt, på ett väldigt positivt
sätt.
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På Mars verkar det inte heller finnas något kulturellt liv. Det som finns är
uråldrig konst som är helt överväxt, till exempel de föremål som finns i det övergivna huset
som liknar egyptisk och etruskisk konst. Ingenstans i det stora huset som Los’ och Gusev bor
i finns det konst, utan bara krukväxter. Böckerna på Mars är inte heller skönlitterära, utan
handlar istället om rent tekniska saker. Alltså har konsten på Mars nästan försvunnit, precis
som konstruktivisterna ville att den skulle göra på Jorden. Samtidigt finns den kvar som ett
minne genom de statyer som står kvar och är övervuxna. Konsten går alltså inte att utradera
helt ur människors medvetande.
Dock verkar den traditionella konsten ha kommit tillbaka till Ryssland när Los’
och Gusev har återvänt, vilket man förstår av den amerikanske journalistens kommentar om
att Petersburg nu är en av världens tjusigaste städer, ”один из шикарейших городов в
Европе”90. Ordvalet tyder på att det inte handlar om att Petersburg blivit en högteknologisk
stad med futuristiska byggnader, utan snarare på att staden glänser på ett mer gammaldags
och ”borgerligt” sätt.

5.7	
  Symbolismen	
  
Förutom de drag som tas upp av Stephan finns det mer som tyder på att Aėlita i själva verket
är starkt influerad av symbolismen. Berättelsen om Atlantis är ett tydligt tecken på detta. För
många av symbolisterna var nämligen Atlantis ett populärt tema, och det var främst mystiken
kring den sjunkna ön som lockade. Oleg Stoljarov hävdar i texten ”Atlantida v kontekste
russkoj literatury xx veka” att ryssarna alltid har trott på profetior, och att profetiorna blev för
symbolisterna en viktig symbol som inte hade med religion att göra.91 Även i Aėlita finns
profetian närvarande, genom herdesonens profetia som senare räddade en stor del av
befolkningen på Mars efter att jordborna anlänt.
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Det finns fler saker i romanen som tydligt visar att den är influerad av
symbolismen förutom det som redan nämnts. Ett tydligt tecken är, som Stephan redan
konstaterat, den apokalyptiska stämningen på Mars, samt Antikrist som gestaltar sig i Tuskub.
Apokalypsen visar sig ju förutom i berättelsens realtid, utan även i Aėlitas två berättelser. På
Jorden genom Atlantis undergång, och på Mars genom anfallet från jordborna. Apokalypsen
hänger även ihop med Spenglerpolemiken, vilket på ett sätt maskerar symbolismen eftersom
Spenglerdebatten vid denna tidpunkt var väldigt aktuell och därför ”maskerade” den till viss
del de symbolistiska dragen.
Vad betyder det då att symbolismen är närvarande i en roman som är skriven
långt efter symbolismens guldålder, och dessutom i en tid när symbolismen inte var sågs på
med blida ögon av den ledande regimen? Att blanda symbolismen med science fiction är ett
logiskt grepp från Tolstojs sida, eftersom science fiction starkt är sammankopplat med mystik,
men genom att överdriva science fiction-inslagen blir symbolismen mindre framträdande än
vad den skulle varit i en roman som utspelade sig på Jorden. Detta skapar en förvirring kring
romanens grund och gjorde förmodligen att detta inslag i romanen förbisågs av många
samtida.

6.	
  Slutsatser	
  
Att skriva en roman om två sovjetiska medborgare, varav en är ingenjör och en är soldat från
Röda armén, som far iväg till Mars och startar revolution i samarbete med ett lidande
proletariat, låter ju som ett perfekt upplägg för en rysk emigrant som vill skriva en bok i syfte
att återvända hem med äran i behåll. Som många redan har konstaterat blev Aėlita Tolstojs
biljett tillbaka till Sovjetunionen, trots att det var få i intellektuella kretsar som uppskattade
den. Han var väl medveten om att han inte stod högt i kurs hos många av sina
författarkollegor och i romanen skickar han subtila gliringar åt deras håll. Samtidigt hade han
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en viss trygghet i och med att han hade Gor’kij på sin sida, vilket gav honom mer
spelutrymme och mer mod. Tolstoj visar med Aėlita att han är kapabel att skriva böcker som
på ytan verkar ofarliga, samtidigt som han med enkla medel lyckas smyga in mycket av sina
åsikter. Många av de teman som finns i boken har mycket att göra med den debatt som pågick
och Tolstoj visar också att han var fullt medveten om vad folk diskuterade. Han tar tydligt
avstånd från nästan allting som diskuterades, i allt från konst- till alkoholdebatten. Detta
retade uppenbarligen många, till exempel LEF, vilket ledde till kyliga relationer dem emellan,
vilket i och för sig är paradoxalt eftersom mycket av LEF:s retorik också byggde på rena
provokationer. Nu tar Tolstoj till deras egna grepp, genom publiceringen av den provocerande
brevväxlingen och genom provokationerna i Aėlita.
Det är intressant att många ser Aėlita som starten på en sovjetisk science fictionvåg, trots att den innehåller så pass mycket kritik mot den nya regimen, och trots att den var
så avskydd av stora delar av ”litteratureliten”. Jag menar att Tolstoj skrev boken dels för att
uttrycka ett missnöje med mycket av den politik som fördes i Sovjetunionen, samtidigt som
han genom bilden av Gusev talar om att det egentligen inte behöver vara ett problem att alla
inte är helt överens om landets politiska riktning. Mycket av det som Tolstoj kritiserar i
romanen är ju också saker som det inte heller blev någonting av med senare, som
alkoholförbudet, avskaffandet av konsten, samt storartade tekniska framsteg. Till och med
medresenärsförfattarna fick sig ett uppsving bara ett par år senare. Tolstoj har i romanen
också visat anledningar till att mycket av den sovjetiska politiken heller skulle kunna fungera
och han visar också att man inte behöver avskaffa allt det gamla på en gång för att någonting
ska kunna fungera i en ny kontext, som till exempel symbolismen. På samma sätt fick också
den ”traditionella” och ”borgerliga” realismen ett officiellt godkännande av staten, vilket
innebar en likadan tillbakagång till det som var förrevolutionärt.
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Om man vidgar perspektivet och ser till hur Tolstoj agerade i andra situationer
precis innan han återvände, är det uppenbart att han inte direkt ansträngde sig för att skaffa sig
allierade bland sina författarkollegor. Han gjorde sig impopulär bland många av emigranterna
genom att öppet deklamera sitt närmande till bolsjevikerna, och sedan gjorde han sig
impopulär hos många av författarna i hemlandet efter att ha publicerat brevet från Čukovskij.
Man skulle alltså kunna betrakta Aėlita som en förlängning på allt detta
uppmärksamhetssökande och på alla provokationer. Tolstoj ville inte att hans återvändo skulle
gå obemärkt förbi någon.
Att Tolstoj förde fram så många av sina åsikter så pass öppet som han ändå gör i
Aėlita tyder dels på att det politiska klimatet inte hade hårdnat tillräckligt mycket att dylika
handlingar inte var förknippat med indirekt självmord, och hans åsikter visar att han hade stor
förståelse för vad som pågick hemma i Ryssland. Dock är de framförda i en så pass harmlös
form som äventyrsromanen, vilket gjorde att romanen förmodligen inte togs på särskilt stort
allvar av så många. Att romanen sedan redigerades, dels av konstruktivisterna i filmversionen,
och dels av honom själv, tyder på att det fanns saker i den som ändå inte riktigt gick att
acceptera. Det talar för sig själv att Tolstoj redigerade boken 1937, mitt under de värsta
utrensningarna.
Det var förmodligen lyckosamt för honom att Stalins falang var den som tog
makten efter Lenins död, eftersom det då ledde till att många av de åsikter som Tolstoj för
fram i boken då visar sig stämma överens med den politik som blev ledande. Det är också
spännande och/eller lite obehagligt att Tolstoj har med en enväldig härskare i romanen, något
som Sovjetunionen bara några år senare skulle få uppleva på nära håll…
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Tolstoj, Aleksej Nikolaevič, Sobranie sočinenij. T. 3, Povesti i rasskazy 1917-1924 ; Aėlita :
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