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1. Inledning

Jag skrev min B-uppsats i litteraturvetenskap om berättartekniken i Anteckningar från källarhålet 

(1864) av Fjodor Dostojevskij (1821-1881) och uppmärksammade då litteraturkritikern Michail 

Bachtin i hans verk Dostojevskijs poetik. Där presenterades begrepp som var nya för mig, som 

”karnevalsk litteratur” och ”den menippeiska satiren” (också kallad menippén). Det karnevalska 

innefattar bland annat en ”fri och familjär kontakt mellan människor”,1 och den menippeiska satiren 

”förenar löje och allvar i sökandet efter en moralisk och filosofisk sanning” .2 Bachtin ställer upp 

fjorton punkter som karakteriserar menippén. När jag läste igenom listan slog det mig hur väl 

nästan alla punkterna stämmer överens med Anteckningar från källarhålet. Det slog mig också hur 

till synes vitt skilda många av aspekterna är. Bachtin är dock noga med att understryka ”den 

organiska enheten i alla dessa och till synes så heterogena drag, den djupa inre enhetligheten hos 

denna genre”,3 och menar att den kommer ur ”karnevalen och den karnevalska förnimmelsen av 

världen”.4

Men medan karnevalen är en munter tillställning, med livlighet och gemenskap, möter vi i 

Anteckningar från källarhålet en berättare som grubblar, är bekymrad och ensam, skäms och visar 

upp en skamlig nakenhet. Hans nakenhet står i kontrast till karnevalens masker och utklädda 

människor.5  Kan så tydliga kontraster ändå vara förenliga, och hur ska man förstå det i så fall? För 

att förstå Anteckningar från källarhålet måste man konfrontera verkets djupa ambivalens.

Mitt syfte med det här arbetet är att analysera Anteckningar från källarhålet med utgångspunkt i att 

ge en djupare förståelse för verkets ambivalens. Jag kommer att diskutera hur andra har analyserat 

verket, och belysa hur flera noterat en ambivalens. Men jag kommer också visa att det är en 

ambivalens som ingen tagit tillräckligt med hänsyn till och som ingen fått något riktigt grepp om. 

Genom att jämföra olika tolkningar med varandra vill jag visa hur de kan strida mot varandra men 

att båda samtidigt kan vara applicerbara på texten och där ingen tolkning har företräde framför den 

andra. Således ger jag också en djupare förståelse för verkets ambivalens. 

Jag kommer att presentera karnevalen och den menippeiska satiren med dess historiska 

bakgrund, och ge översikt av komplikationerna i den rådande debatten om menippén. I Bachtins 

1 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, övers. Lars Fyhr och Johan Öberg, Gråbo, 1991a, sid. 131.
2 Nationalencyklopedin, band nr. 10 (sökord menippé), 1993. Jag kommer senare visa att det inte är en helt problemfri 

definition. Just ”menippé” tycks för övrigt inte vara ett vedertaget begrepp för den menippeiska satiren utan har i 
stort sätt bara använts av Bachtin. Andra forskare före och efter honom har konsekvent kallat det ”menippeisk 
satir”/”menippean satire”. Själv finner jag det dock praktiskt att använda ordet ”menippé” och kommer göra det i 
fortsättningen av det här arbetet.

3 Bachtin, 1991a, sid. 127.
4 Ibid sid. 143.
5 Det måste dock påpekas att vad Bachtin menar med det karnevalska i litteraturen är långtifrån synonymt med den 

allmänna uppfattningen om vad karnevaler innebär. Jag kommer att fördjupa mig i den diskussionen senare.
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teori om  karnevalen är ambivalensen ett nyckelord och inte minst därför anser jag det fruktbart att 

applicera den på Anteckningar från källarhålet. När Bachtin beskriver karnevalen är det en idel 

positiv bild han ger, men när han beskriver Källarmänniskan är det uteslutande i negativa ord. Ändå 

menar jag att både karnevalen och Källarmänniskan ger uttryck för samma verklighetsförnimmelse 

och ideologiska ståndpunkt. Det ska jag belysa i mitt arbete och se vad för slutsatser jag kan dra av 

det. Jag kommer också att undersöka hur väl verket uppfyller var och en av Bachtins punkter som 

karakteriserar menippén. För att undvika sidospår i huvuddiskussionen redovisar jag det fortlöpande 

i fotnoter markerade där menippeiska särdrag framträder i textpartier som jag analyserar. Alla 

referenser och citat till Bachtins definitioner hänvisas till uppsatsens bilaga. I och med att jag visar 

hur Anteckningar från källarhålet uppfyller många av kriterierna för den menippeiska satiren 

belyser jag också sambanden mellan menippén och karnevalen. Att analysera verket som en 

menippeisk satir som komplement till det karnevalska menar jag är tacksamt eftersom menippén är 

en litterär genre, tillskillnad från karnevalen som är en folkfest – vilket inte har något med litteratur 

att göra i direkt mening.

Jag ska i en komparativ studie införa andra litterära verk. Genom att analysera likheter och 

skillnader med dessa verk tror jag mig kunna ge en djupare förståelse för Anteckningar från 

källarhålet. Jag kommer inte försöka fastslå några faktiska intentioner, vare sig hos författarna eller 

de fiktiva berättarna i dessa verk. 

Min analys grundar sig på en närläsning. Jag kommer analysera verken som oberoende från den tid 

de skrevs och oberoende från dess upphovsmän. Den sekundärlitteratur som jag använder avser jag 

pröva mina tankar mot och använda deras resonemang för att spinna vidare på och reflektera kring.

2.1 Verkpresentation

Anteckningar från källarhålet6 handlar om en människas betraktelser från ett källarhål. Verket 

består av två delar, i den första, ”Källarhålet”, presenterar huvudpersonen sig själv, sina åsikter och 

introducerar den andra delen ”Med anledning av den blöta snön”. Den senare delen är utformad som 

en bekännelse och där redogör han för några episoder av sitt liv.

Inom bokens ramar har vi två berättare, dels huvudpersonen - som jag hädanefter kommer 

kalla Källarmänniskan, och dels en författare7 som kommer med sina inpass i början och slutet av 

6 Ryska orginaltiteln är ”Записки из подполья” (Zapiski iz podpolja), där ”подполья” (podpolja) kan tolkas som 
både ”källarhål” och ”underjord” (Bachtin, 1991a, sid. 39). 

7 Författaren presenterar sig visserligen som Fjodor Dostojevskij, men jag vill inte ta för givet att den han presenterar 
sig som innanför bokens pärmar står för hans egen syn och ärliga röst. Jag tycker snarare att han blir en del av 
fiktionen när han, efter att i inledningen berättat att Källarmänniskan självklart är helt påhittad figur, avslutar med 
att skriva ”Detta är upplysningsvis inte slutet på denna paradoxalists 'anteckningar'. Han kunde inte motstå frestelsen 
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boken. De båda uttrycker två olika uppfattningar om vad som är bokens syfte. Ur författarens 

synvinkel är den skriven för att illustrera ett exempelfall av en viss typ av människor, nämligen 

sådana som fullt medvetet utför irrationella handlingar, med avsikt att belysa att dessa finns i 

verkligheten och kommer trotsa alla försök av upprättande av förnuftsstyrda samhällen. Enligt 

Källarmänniskan skrivs dock den andra delen, ”Med anledning av den blöta snön”, endast som en 

del i en psykologisk bearbetning, han rannsakar sig själv och bearbetar gamla minnen som länge 

gnagt på hans samvete. 

Det har ansetts att det är båda dessa två teman som tillsammans bär innehållet i boken. I den 

första delen fokuseras det universella, argumentationen och framställningen av en teori, medan i 

den andra delen är händelseförloppet i centrum och det är den psykologiska bearbetningen som 

betonas. Dock så fungerar den andra delen som illustrerande exempel för argumentationen i första 

delen, och första delen ger en tydlig karakteristik över Källarmänniskans psykologi.

Anteckningar från källarhålet skrevs under en vändpunkt i Dostojevskijs liv. Innan hade han 

trott på Upplysningens och Romantikens sanningar – förnuftet, det rationella och det ”sköna och 

upphöjda”. I den här boken hånar hans berättare det, han argumenterar för två gånger två:s rätt att få 

bli fem och skriver inte om det ”sköna och upphöjda” annat än för att förlöjliga det.8 Verket har fått 

speciell uppmärksamhet i och med att den nya inriktning som Dostojevskij intar här är den han 

fortsätter att utveckla senare i sina mer kända romaner som Brott och straff (1866), Idioten (1869) 

och Bröderna Karamazov (1880).

2.2 Forskningsöversikt

Den viktigaste forskning som ligger till grund för min uppsats bidrar Michail Bachtin med. I 

Dostojevskijs poetik (1963)9 presenterar han den menippeiska satiren och i Rabelais och skrattets  

historia (1965) utvecklar han sin karnevalsteori. Dostojevskijboken kommer även vara till nytta för 

mig då den djuplodat analyserar Dostojevskijs berättarteknik. Dock är hans mål i sitt verk att belysa 

Dostojevskijs egenart som författare,10 vilket hamnar utanför mina ramar. Han behandlar inte heller 

Anteckningar från källarhålet som ett karnevalskt verk eller menippeisk satir, som jag avser att 

att fortsätta sitt skrivande.” Det finns en paradoxalitet och självdistanserad spjuveraktighet även hos honom. Jag 
kommer att återkomma till det senare i min analys.

8 Dostojevskijs lösning och riktmärke i ett kaos av irrationella infall som människan nödvändigtvis kommer låta sig 
styras av är tron på den kristna religionen och accepterandet av en högre makt över sig själv. Källarmänniskans 
olycka består i att han inte har den tron. Det menade Dostojevskij tydliggöra i Anteckningar från källarhålet, men 
avsnittet där han betonade det, med uppmålandet av ett kristet ideal, blev bortcensurerat. Joseph Frank redogör det 
utförligt i sin behandling av Anteckningar från källarhålet. Joseph Frank, Dostoevsky: The Stir of  Liberation, 1860-
1865, 1987, London,  sid. 328–331.

9 Bachtin publicerade ett första verk om Dostojevskij 1929. Dostojevskijs poetik,  som alltså först publicerades 1963, 
är en förändrad och utökad version av det. Lars Fyhr och Johan Öberg, ”Översättarnas anmärkning” i Bachtin, 
1991a, sid. 291.

10 Bachtin hävdar Dostojevskij som skapare av en polyfon (flerstämmig) roman. 

5



göra.11

Joseph Frank har gjort en omfattande studie av Dostojevskijs liv och verk i fem volymer. I 

Dostoevsky: The Stir of  Liberation, 1860-1865 (1987) behandlar han Anteckningar från källarhålet 

utförligt i en analys som är speciellt informativ rörande verkets influenser och referenser i ett både 

samhällspolitiskt och litterärt sammanhang. Han behandlar främst boken som en satir och betonar 

att den till stor del är skriven som både en satir och parodi på andra verk, genrer och idéer.12

Flera författare har fördjupat sig i den livsåskådning som presenteras i Anteckningar från 

källarhålet. Bland dessa tycker jag det är värt att nämna Lev Sjestovs Dostojevskij & Nietzsche 

(1903) där det är Källarmänniskan som står i centrum för diskussionen. Sjestov menar att 

Källarmänniskan är Dostojevskij själv och att Dostojevskij berättar sin egen historia i boken.

Andra som skrivit om menippén utöver Bachtin innefattar bland annat M. Keith Booker som 

tillämpar Bachtins menippéteori i sin bok O'Brien, Bakhtin and the menippean satire (1995). I ett 

appendix redogör han hur O'Brien uppfyller alla 14 punkterna som Bachtin ställer upp för 

menippén. I sin diskussion använder han sig också av Bachtins karnevalsteori samt de teorier 

Bachtin utvecklar i Det dialogiska ordet. Den analys han gör av Flann O'Briens verk liknar hur jag 

avser att behandla Anteckningar från källarhålet, så den kommer att vara till god inspiration för 

mig.

Howard D. Weinbrot bidrar med en mer kritisk syn på Bachtins menippédefinition och ett 

avståndstagande från karnevalsteorin i sin Menippean Satire Reconsidered (2005). Det finns också 

fler författare som har behandlat menippén, men jag anser det inte viktigt för mig i det här arbetet 

att fördjupa mig i dessa.

2.3 Karnevalen och den menippeiska satiren (menippén)

Enligt Bachtin kan den europeiska romanens rötter på ett något förenklat sätt delas in i tre områden, 

eposet, retoriken och karnevalen.13 Eposet och retoriken är för de flesta bekanta, men jag tror 

många reagerar på karnevalen.

Karnevalstraditionen existerade redan under antiken, och spelade också en viktig roll i 

medeltidens och renässansens samhälle.14 Under medeltiden/renässansen hade kyrkan ett kraftigt 

11 Dock erkänner han Anteckningar från källarhålet som ett verk ”mycket närbesläktat” till menippén, ”men av en 
något  annorlunda typ och utan ett direkt fantastiskt element”. Bachtin, 1991a, sid. 165. Jag kommer återkomma till 
de invändningarna senare.

12 Frank, 1987, sid. 310–347. Frank klargör att Anteckningar från källarhålet har en dagsaktuell publicistisk inriktning, 
vilket är en av punkterna för menippén (nr. 14). Verket skrevs i polemik mot ”rationell egoism” och romantikens 
sentimentalitet – strömningar som var påtagliga i 1800-talets Ryssland.

13 Bachtin, 1991a, sid. 117.
14 Bachtin, 1991a, sid. 137f.
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inflytande och samhället var auktoritärt styrt. Karnevalen och de folkliga festerna stod som en 

kontrast till det auktoritära, där fick folket leva ut de känslor som de annars var tvungna att hålla 

undertryckta.15 Under karnevalen kunde de umgås med varandra på ett frigjort och familjärt sätt. 

Bachtin beskriver tillställningen som en ”tillfällig form av livet självt, som inte rätt och slätt 

uppfördes, utan som nära nog levdes så länge karnevalen pågick”.16 Kyrkan stod för en stagnerad 

sanning, karnevalen uttryckte en rörlig sanning och en insikt om att det inte finns någon stagnerad 

sådan. Karnevalen representerade död och pånyttfödelse, kröning och detronisering, med mer, i en 

levande process som uttryckte en munter och ambivalent relativitet. Även döden får en positiv bild 

då den ses som en nödvändig del för pånyttfödelsen.

Bachtin betonar vidare karnevalens nära släktskap med skönlitteraturen genom dess 

”påtagliga, konkret-sinnliga karaktär” och ”starka inslag av lek”.17 För skildrandet av det 

karnevalska livet i skönlitteraturen står Rabelais som den främste representanten i sina böcker om 

Gargantua och Pantagruel, men även till exempel Don Quijote av la Mancha av Cervantes är en 

berättelse med tydligt karnevalska drag.

Som jag tidigare påpekat, definieras menippén i nationalencykolpedin som en genre som ”förenar 

allvar och löje i sökandet efter en filosofisk och moralisk sanning”. Det är en definition som inte är 

helt okomplicerad och behövs utvecklas.

Bachtin menar att menippén har sina rötter i karnevalen, samt att den blivit influerad av den 

”sokratiska dialogen”. Det är en dialogisk genre som uppstod på 200- eller 300-talet f.Kr., en tid då 

”den nationella legenden upplöstes, då de moraliska normerna för det antika idealet 'behag' 

(skönhet-ädelmod) raserades [och] då diskussioner om världsåskådningens 'yttersta frågor' blev ett 

vardagligt massfenomen”.18 Vad som skiljer menippén från den sokratiska dialogen är främst dess 

otyglade användning av fantasi, uppfinningsrikedom och betoningen av det konkret-sinnliga istället 

för det teoretiskt-abstrakta.

Menippén fick sin beteckning som bestämd genre på 100-talet f.Kr. av vetenskapsmannen 

Varro som kallade sina satirer för Saturae menippea (Menippeiska satirer). Dess första företrädare 

är enligt Bachtin eventuellt Anthistenes, en av Sokrates lärljungar. En av de därefter följande är den 

grekiska satirikern Menippos som levde på 200-talet f.Kr. och som genren blev namngiven efter. 

15 Viktigt att betona är att när Bachtin talar om karnevalen i vid bemärkelse är det som en ”samlad beteckning för alla 
olikartade fester, ritualer och former av karnevalsk typ” (Bachtin, 1991a, sid. 130), ibland använder han ordet 
synonymt med ”festen” och i vissa fall också ”det folkliga”.

16 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia. François Rabelais' verk och den folkliga kulturen under 
medeltiden och renässansen, övers. Lars Fyhr, Gråbo, 1991b, sid. 17.

17 Ibid, sid. 16.
18 Bachtin, 1991a, sid. 127.

7



Verken som de skrev finns dock inte längre bevarade utan har nått vår kännedom endast genom 

noteringar i annaler. De verk som finns bevarade och som har lagt grund för den moderna menippé-

forskningen innefattar bland annat fragment av Varros Menippeiska satirer, Senecas 

Förpumpningen, Petronius Satyricon, Lukianos Menippeiska Satirer, Apulejus Metamorfoser (Den 

gyllene åsnan) och Boethius Filosofins tröst.

Vad som egentligen är menippeisk satir och vad som inte är det råder det dock ingen riktig 

enighet om. Howard D. Weinbrot kallar till exempel Apulejus Metamorfoser för en pseudo-

menippé i sin bok Menippean Satire Reconsidered och att även Boethius Filosofins tröst saknar 

karakteristiska drag för menippén. Bachtin betonar genrens filosofiska aspekt, men Weinbrot menar 

att han överdriver den.19 

Verk som blivit klassade som menippéer på senare tid innefattar bland annat Den gudomliga 

komedin (1317–1320) av Dante, Hamlet (1603) av Shakespeare, Gullivers Travels (1726) av Swift, 

Candide (1759) av Voltaire och Ulysses (1922) av Joyce.

3.1 Tidigare analyser av Anteckningar från källarhålet

Källarmänniskan inleder sin berättelse med att skriva ”Jag är en sjuk människa ...Jag är en ond 

människa. En frånstötande människa”.20 Bachtin tolkar det som att Källarmänniskan beklagar sig 

när han skriver att han är en sjuk människa, men när han slås av tanken att det är medlidande han 

söker vill han direkt motsätta sig det och fortsätter därför med ”...Jag är en ond människa. En 

frånstötande människa”. Han ger sig in på en linje i berättandet, men när han märker att han 

försöker söka någon form av bekräftelse hos sin lyssnare vill han skriva något som direkt motsäger 

det. På så vis sker ett accentbrott, en förändring i tonen. Dessa accentbrott fortsätter sedan, med mer 

eller mindre jämna mellanrum. Snart efter han förkunnat att han är ond skriver han att han ljög om 

att han var ond. Om vi fortsätter att tolka det i samma linje, kan vi anta att Källarmänniskan sökte 

ett oberoende från sin läsare med påståendet om att han var ond, men med detta oberoende vill han 

te sig som en hjälte, en som inte behöver hjälp och klarar sig på egen hand. Han förkastar då tanken 

att han vill te sig som en hjälte genom att förneka att han är ond, han skriver att han varken är god 

eller ond, och att hans problem ligger just däri, att han inte är något speciellt alls. Men även med ett 

sådant uttalande söker han efter ett oberoende från den andre och, som Bachtin påpekar, visar sitt 

beroende av lyssnaren genom att han tilltalar den och vill revidera dennes uppfattning. Han söker en 

bekräftelse på sitt oberoende, men det kan han omöjligt få genom att försöka provocera fram det. 

Det leder till en olöslig konflikt ”en oändlig dialog, där den ena repliken skapar den andra, den 

19 Howard D. Weinbrot, Menippean Satire Reconsidered, Baltimore, 2005, sid. 15. 
20 Fjodor Dostojevskij, Anteckningar från källarhålet, övers. Ulla Roséen, Stockholm, 2004, sid. 9. I fortsättningen 

kommer sidhänvisningar till Anteckningar från källarhålet ske i löpande text.
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andra den tredje och så i oändlighet och allt detta utan någon som helst utveckling framåt”.21 

Källarmänniskan är själv också medveten om detta, han beskriver och illustrerar det på samma 

gång:

[N]i tror väl ändå inte att jag skäms över det här[...]? [M]en ni har rätt, förresten, det är både smaklöst och 
tarvligt. Det mest smaklösa av allt är dock att jag nu börjat rättfärdiga mig inför er. Och om möjligt ännu 
smaklösare är det att jag kommenterar det så här. Men nu får det räcka, annars tar det aldrig slut – det ena blir 
bara smaklösare än det andra... (sid. 78)

Vidare presenterar Bachtin ett begrepp som han kallar för ”kryphål”: ”Till sin innebörd skall ordet 

med kryphål vara ett sista ord, och utge sig för att vara ett sådant, men det är i själva verket blott det 

näst sista ordet och sätter blott en godtycklig, ej slutgiltig punkt efter sig.”22 Definitionen är inte helt 

okomplicerad, och behöver betraktas närmare. Då Bachtin förklarar varför Källarmänniskan 

använder kryphål skriver han:

Den som bekänner och dömer sig själv vill i själva verket bara provocera fram beröm och erkännande från den 
andre. Då han dömer sig själv, vill han och kräver han att den andre skall bestrida hans självuppfattning, och 
han lämnar ett kryphål för den händelse den andre verkligen plötsligt skulle instämma med honom, instämma i 
hans dom över sig själv och inte utnyttja sitt privilegium såsom den andre.23

Här verkar det som Bachtin menar att kryphålet är ett accentbrott, en reservation mot sig själv, 

någonting för ”den händelse den andre verkligen plötsligt skulle instämma med honom”. Om vi 

anför inledningen på nytt ”Jag är en sjuk människa ...Jag är en ond människa” finns således 

kryphålet i ”Jag är en ond människa” eftersom det är hans reservation. Vidare skriver Bachtin:

Kryphålet gör alla hjältars självdefinitioner instabila, ordet i dem stelnar inte i sin innebörd och i varje 
ögonblick är det likt en kameleont färdigt att förändra sin ton och sin yttersta innebörd.

Kryphålet gör hjälten mångtydig och ogripbar även för honom själv[...]. Hjälten vet inte vems åsikt, 
vems påstående som sist och slutligen blir hans eget omdöme: hans egen, bekända och fördömande åsikt eller 
tvärtom den önskade och framtvingade åsikt som accepterar och rättfärdigar honom.24

En mening som både belyser och polemiserar mot den uppfattningen uttrycker Källarmänniskan 

här: ”Det är klart att jag kanske egentligen tror på det [allt som han själv har 'rafsat ihop'], men 

samtidigt, jag vet inte varför, känner jag, misstänker jag att jag ljuger som en borstbindare.”(sid. 52) 

Notera här hur de självsäkra uttrycken ”Det är klart”, ”egentligen” och ”ljuger som en 

borstbindare”25 står i kontrast till de tveksamma ”kanske”, ”tror”, ”vet inte” och ”misstänker”.26 

21 Bachtin, 1991a, sid. 246.
22 Ibid, sid. 249.
23 Ibid, sid. 250.
24 Ibid, sid. 251.
25 Jag antar här att  den som ”ljuger som en borstbindare” utför en både medveten och avsiktlig handling. Ryska 

originaltexten är här ”я вру как сапожник” vilket mer bokstavligt betyder ”jag ljuger som skomakaren”. 
http://ilibrary.ru/text/9/p.11/index.html.

26 Kontrasterna i dessa ord och uttryck är typiska för menippén. Bachtin skriver att menippén är ”full av skarpa 
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Man kan å ena sidan mena att det endast spär på hans egen förvirring och brist på kontroll över sig 

själv, men man kan samtidigt driva tesen att han inte accepterar slutsatsen att han inte vet vad som 

är hans eget omdöme. Han vill inte ge upp tanken på att allting i själva verket kanske är under 

kontroll. Det är två olika perspektiv som strider mot varandra men där inget har tolkningsföreträde 

framför det andra. Frågan ligger öppen.

Vi anar en ambivalens som det blir svårt att få grepp om. Det går till exempel att finna en 

stickande logik i att Källarmänniskan söker bekräftelse från sin lyssnare, men det går också finna 

en logik i att han verkligen är frigjord från andras uppfattningar. Om sanningen var att han sökte ett 

oberoende och om han vet om att han inte kan nå detta oberoende genom att ”tjata” sig fram till det, 

då skulle han aldrig försöka sig på det.

Med det lämnar vi Bachtin tills vidare för att se hur andra har tolkat verket och konfronterat 

dess ambivalens.

Joseph Frank noterar mycket riktigt i sin analys av Anteckningar från källarhålet att det finns 

många tolkningar som man kan göra av verket och finna gott belägg för det om man bara belyser en 

del, och bortser från andra aspekter.27 Däremot hindrar det honom inte från att begå samma misstag 

själv. Frank förnekar till exempel att Källarmänniskans diatriber uppstår på grund av ett uppror mot 

förnuftet,28 de uppstår istället genom att han accepterar förnuftet och driver det ett steg längre och 

belyser dess motbjudande konsekvenser. Att Källarmänniskan driver förnuftets konsekvenser ett 

steg längre än sina debattmotståndare har Frank helt rätt i, men det utesluter inte att flera av hans 

diatriber även uppstår som en protest mot förnuftet. Hur ska man annars förklara  uttalanden som 

"[t]vå gånger två är fyra är en överlägsen snobb som står i ens väg med händerna i sidorna och 

hånskrattar" (sid. 47) och ”är det inte dags att först som sist störta hela det här förnuftsbygget och 

sparka sönder det” (sid. 37)?

Frank skriver att han tolkar Anteckningar från källarhålet efter vad Dostojevskij till en 

början hade avsett det att vara, nämligen ”a brilliantly Swiftian satire”.29 Men läser man den som en 

kontraster och oxymoriska kombinationer” och att den ”spelar gärna med skarpa övergångar och plötsliga 
scenväxlingar” (punkt nr. 10). Här sker plötsliga övergångar och scenväxlingar i och med växlingen mellan ord som 
uttrycker osäkerhet och de som uttrycker självklarhet. På andra ställen i boken framträder också ”oxymoriska 
kombinationer”, till exempel i form av en dygdig prostituerad som förbarmar sig över Källarmänniskan då hon inser 
hur olycklig han  är.

Hans tveksamhet om vad det egentligen är han menar och hans uttalande om att han inte vet om han ljuger 
eller inte tyder på personlighetsklyvning som är en form av ”moraliskt-psykologiskt experimenterande” vilket också 
är en av kriterierna för menippén (punkt nr. 8). Ett annat exempel på ett sådant experimenterande är då 
Källarmänniskan i ett utbrott erkänner total egoism: ”Ska hela världen gå under eller ska jag få dricka mitt te i fred? 
låt hela världen gå under säger jag.”

27 Frank, 1987, sid. 316.
28 Ibid, sid. 314.
29 Ibid, sid. 316.
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sådan får man ett inskränkt perspektiv, och missar nästan all den ambivalens som jag menar är 

nyckeln till att förstå verket. Jag kommer att återkomma till den jämförelsen när jag noggrannare 

analyserat verkets karnevalska drag.

I Lev Sjestovs bok Dostojevskij & Nietzsche presenteras teorin att i Anteckningar från källarhålet 

berättar Dostojevskij sin egen historia, och att Källarmänniskans röst i stort sett är Dostojevskijs 

egen röst.30 Jag menar att det ger ett intressant perspektiv eftersom Sjestov då tar Källarmänniskan 

på större allvar. Jämför till exempel med Frank som beskriver Källarmänniskans psyke som 

perverst31 eller Bachtin som menar att Källarmänniskan känner sig personligen förolämpad av 

naturlagarna och inbillar sig i naturen en ”främmande vilja, som förutbestämmer honom”.32 Sådana 

beskrivningar kommer av att de inte tagit honom på allvar, de mindergör honom, och missar då lätt 

verkets djup och ambivalens. En ambivalens som innefattar att hans uttalanden kan uppfattas som 

både irrationella och intelligenta, egoistiska såväl som altruistiska m.m. 

Sjestov tolkar däremot Anteckningar från källarhålet med ett monolitiskt allvar, han kallar 

den till exempel för ”ett utbrott av fasa som spränger själen i stycken”. Jag menar att det också går 

att se en munter aspekt som förnekar och gycklar med allt allvar och ”utbrott av fasa” i verket. Det 

kommer jag belysa när jag tolkar Anteckningar från källarhålet som ett karnevalskt verk.

Sjestov har, liksom Frank och Bachtin, en tendens att acceptera en tolkning av 

Källarmänniskan som det bara finns belägg för i vissa stycken, och som förnekas  vid andra 

tillfällen. Han utgår från att Källarmänniskans filosofi är att skrika ”Nej!” till ”två och två är fyra” 

och vilja ”något annat”.33 Det finner han belägg för i uttalanden där Källarmänniskan uttrycker 

logikens lagar som en stenmur som han vägrar att förlika sig med, men låter förstå att det ändå är 

möjligt att rasera den om han bara hade tillräckligt med kraft till det, och i Källarmänniskans 

uttalande att ”två och två är fem kan vara något synnerligen trevligt”. Men Källarmänniskan skriver 

också att han vet att källarhålet inte är bäst och han vet det ”lika säkert som att två gånger två är 

fyra” (sid. 52). Så antagandet att Källarmänniskan inte accepterar logikens nödvändighet ger en 

alltför ensidig bild.

30 Således tar han sig friheten att presentera Källarmänniskans filosofi som Dostojevskijs egen, och likaledes andra av 
Dostojevskijs ”mörka hjältar” som Raskolnikov i Brott och Straff och Ivan i Bröderna Karamazov. Alla dessa 
klassar Sjestov som källarmänniskor. Fromma karaktärer såsom Aljosja och Zosima i Bröderna Karamazov avfärdar 
han som ”enkla klichéer”  (Czeslaw Miłosz, ”Sjestov eller förtvivlans renhet” i Lev Sjestov, Kirkegaard och den 
existentiella filosofin, 1994, Guldsmedshyttan, sid. VI) som Dostojevskij försöker ”gömma sig bakom” för att inte 
avslöja sitt sanna jag.  (Lev Sjestov, 1992, sid. 18) Det kan också vara värt att notera att flera andra forskare har 
försökt uttolka dessa ”mörka hjältar” som Dostojevskijs egen undermedvetna röst. (Miłosz, 1994, sid. VI) I mitt 
arbete har jag dock ingen avsikt att försöka bekräfta eller vederlägga det.

31 Frank, 1987, sid. 310.
32 Bachtin, 1991a, sid. 253.
33 Miłosz, 1994, sid. VII.
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Precis som Frank och Bachtin noterar dock Sjestov även en motsägelsefullhet och 

ambivalens, men han riktar den istället direkt mot Dostojevskij: ”[D]et är nästan omöjligt att fixera 

hans [Dostojevskijs] tänkande; det låter sig inte ens spåras – det slingrar och vrider sig som en ål, 

och tillslut, liksom avsiktligt, går det förlorat i en tät dimma av oförenliga motsatser.”34

Det här är tre röster som vardera försökt få ett grepp om Anteckningar från källarhålet, men som 

alla har använt olika metoder och kommit till olika resultat. En sak alla noterar är dock en 

motsägelsefullhet och ambivalens, men som jag belyst har ingen på ett tillfredsställande sätt fått 

grepp om den. Flera andra har behandlat verket, men jag anser det inte viktigt för mig att fördjupa 

mig i dessa. Mitt eget bidrag ligger i att tolka Anteckningar från källarhålet som ett ambivalent, 

flertydigt och karnevalskt verk. Ambivalensen förefaller som något som inte går att få fullt grepp 

om, men jag hoppas att ändå kunna öka förståelsen för den.

3.2 Berättarrollen

Jag kommer nu att granska Dostojevskijs egen roll i sammanhanget i hans för- och efterord till 

Källarmänniskans ”anteckningar”, och genom det undersöka hans relation till Källarmannen. Så här 

skriver Dostojevskij i förordet:

Såväl författaren till dessa anteckningar som anteckningarna själva är naturligtvis uppdiktade. Icke desto 
mindre är det, mot bakgrund av de omständigheter under vilka vårt samhälle vuxit fram, inte bara fullt 
möjligt utan till och med oundvikligt att det i detta samhälle existerar sådana människor som skrivit dessa 
anteckningar. Jag har för läsaren så tydligt som möjligt velat framställa en människa från en fortfarande 
ingalunda avlägsen epok, en företrädare för en generation som trots allt ännu lever kvar. (sid. 7)35

Med syftet för den texten har vi tolkningar som går helt emot varandra. Sjestov menar att med den 

kommentaren: ”uppnås givetvis motsatsen till det åsyftade. Redan från första sidan övertygas 

läsaren om att det inte är anteckningarna och författaren till dessa som är påhittade utan den 

förklarande kommentaren.”36 Frank däremot menar tvärtemot med den kommentaren försöker 

verkligen Dostojevskij uppmärksamma att det som följer är en satir och inte en ärlig, direkt menad 

text.37 Att sen många uttolkare ändå tolkar det som en ärlig bekännelse,38 menar Frank är ett utbrett 

34 Sjestov, 1992, sid. 129.
35 Det här förordet betonar en av punkterna för menippén. Menippén ska vara ”befriad från historiska och 

memoarpräglade begränsningar” (nr. 2) vilket stämmer överens med Dostojevskijs uttalande ”[s]åväl författaren till 
dessa anteckningar som anteckningarna själva är naturligtvis uppdiktade”. Jag kommer dock ifrågasätta 
sanningshalten i de orden. Men att ”anteckningarna” ändå till stor del är uppdiktade råder det oavsett inget tvivel 
om.

36 Sjestov, 1992, sid. 18.
37 Frank, 1987, sid. 315. Jag har tidigare också kommenterat att Frank menar att Anteckningar från källarhålet 

lämpligast tolkas som en ”Swiftian satire”.
38 Att texten blivit uppfattad som ”en ärlig bekännelse” är en fri tolkning av Franks uttryck att texten blivit ”taken 
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missförstånd som paradoxalt nog kommer av Dostojevskijs författargenis förmåga att skapa en 

karaktär som är så levande att man som läsare inte förmår förstå att den är uppdiktad.39 Själv vill jag 

inte mena att någon av dem har rätt eller fel, men jag vill belysa att Dostojevskij intar en position i 

sitt förord och efterord som till stor del överensstämmer med Källarmänniskans egen dialektik, och 

således provocerar den uppmärksamma läsaren att se paralleller mellan de två.

För det första är den Dostojevskij som presenterar sig inom bokens ramar inte helt ärlig. I 

sitt förord skriver han ”såväl författaren till dessa anteckningar som anteckningarna själva är 

naturligtvis uppdiktade” men i efterordet fortsätter han sen: ”Detta är upplysningsvis inte slutet på 

denne paradoxalists 'anteckningar'. Han kunde inte motstå frestelsen att fortsätta sitt skrivande.” I 

efterordet behandlar Dostojevskij honom som en verklig person, vilket han har förnekat honom vara 

i förordet. Alltså är han inte helt pålitlig.

Det ska jag nu visa att Källarmänniskan inte heller är. Följande passage visar hur 

Källarmänniskan underminerar allt sitt förtroende från sina läsare. För det första skriver han  ”jag 

svär att jag inte tror på ett enda ord, inte en minsta stavelse av allt det jag rafsat ihop!” (sid. 52) 

(Min kurs.). Men det hindrar inte heller honom från att direkt efter invända att ”det är klart, jag 

kanske egentligen tror på det”40 (Min kurs.). Först intygar han bokstavligen att han inte är att lita på, 

sedan illustrerar han det, genom att trots att han svurit vid en sak finner det naturligt att utan 

förklaring eller ursäkt därpå konstatera att han självklart ändå inte menat det.41 Ett annat exempel på 

hans opålitlighet är då han ägnar två sidor åt att indignerat intyga att han verkligen inte skriver för 

någon annan än sig själv, för att långt senare besviket konstatera ”följdaktligen är det här inte längre 

fråga om litteratur” (sid. 161). Med ett sådant uttalande låter han avslöja att det hela tiden ändå varit 

hans ambition att skapa litteratur. 

Dostojevskij skriver också med emfas, att personen naturligtvis är uppdiktad,42 men när 

straight”. Det finns ingen självklar svensk översättning till det uttrycket.
39 Frank diskuterar vidare betydelsen av att tydligt ta avstånd från sin berättare när man skriver en parodisk satir i 

första person, och ger exempel på då det fungerat mer och mindre väl. The Shortest Way With Descenters av Defoe 
var ett exempel där det misslyckades. Texten var en satir berättad i första person där jaget föreslog avrättning av alla 
oliktänkande. Samtiden förstod inte att Defoe var ironisk och dömde honom till ”pillory” (skampålen). Swifts satirer 
med jag-berättare blev däremot aldrig missförstådda och ”taken straight”. En slutsats han kommer till av det, med 
stöd av resonemang från Wayne Booth, är att Defoe var en skickligare karaktärstecknare. Och liknande gäller alltså 
Anteckningar från källarhålet: ”in Notes from Underground Dostoevsky the novelist tended to overpower 
Dostoevsky the satirist”. Frank, 1987, sid. 315.

40 Vi kan här jämföra med ryska originaltexten ”Клянусь же вам  [...]ни одному-таки словечку не верю” betyder 
”jag svär för er att jag inte tror på ett ord” och ”То есть я и верю, пожалуй” betyder ”jag tror också, kanske” 
http://ilibrary.ru/text/9/p.11/index.html.

41 Det här är ett av många exempel på Källarmänniskans excentriska beteende vilket en av punkterna för menippén 
innefattar (nr. 9). Bachtin nämner där också att menippén skildrar ”skandalscener” och kränkningar av ”upprättande 
normer för uppförande och etikett”. Det framträder tydligast i Anteckningar från källarhålet då Källarmänniskan 
återberättar om middag på en finare restaurant där han blev onykter och förolämpade öppet och högljutt alla i sitt 
sällskap.

42 Orginaltexten är här ”И автор записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены.” där  разумеется kan 
översättas till svenska som verkligen, naturligtvis, givetvis eller absolut. http://ilibrary.ru/text/9/p.1/index.html.
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Källarmänniskan påstår något med emfas är det ofta ett tecken på att det är något han egentligen 

inte menar.43

Om vi vidare betraktar Dostojevskijs kommentar i förordet ”[j]ag har för läsaren så tydligt  

som möjligt velat framställa en människa från en fortfarande ingalunda avlägsen epok” (min kurs.) 

finner vi även där en otrovärdighet hos Dostojevskij. Det är inte rimligt att tro att det är han endast 

vill framställa en människa.44 Han erkänner då exempelvis inga litterära eller filosofiska ambitioner. 

Liknande attityd i ambition om sitt skrivande uttrycker också Källarmänniskan fast i en ännu 

mer otrovärdig, ibland rent parodisk ton. Vid ett tillfälle menar han till exempel att han endast vill 

förklara en viss form av njutning, och skriver då ”[d]et är ju därför jag fattade pennan...”. Vid ett 

annat tillfälle framställer han det så här: ”[V]ad är det en anständig människa allra helst vill tala 

om? Svar: om sig själv. Alltså ska jag nu tala om mig själv.” (Sid. 12)45 Sen påstår han att han 

endast skriver för sig själv och anledningen till att han skriver är för att bearbeta minnen som tynger 

honom. Han framför också synpunkten att han har tråkigt och att ”skrivandet kan ju faktiskt vara ett 

slags arbete. Det sägs att arbetet gör människan god och rättskaffens.” (Sid. 56)

Vidare kan vi notera hur Dostojevskijs kommentarer om Källarmänniskan i efterordet är i en 

narraktig ton. ”Detta är upplysningsvis inte slutet på denne paradoxalists 'anteckningar'. Han kunde 

inte motstå frestelsen att fortsätta sitt skrivande.” (sid. 163) Han betonar att Källarmänniskan är 

oförmögen att sätta punkt för sin egen text och benämner honom som en 'paradoxalist' – alltså en 

person som påstår sådant som inte stämmer, sådant som är oförenligt. Man kan mena att genom det 

tar han avstånd från sin skapelse, men samtidigt bekräftar det också hans likhet med 

Källarmänniskan. Det ligger ju också i Källarmänniskans dialektik att tala nedvärderande och 

narraktigt om sig själv. Det lyfte jag fram då jag behandlade Bachtins analys av Anteckningar från 

källarhålet, att Källarmänniskan till exempel kallar sig en sjuk, ond och frånstötande människa. Och 

Källarmänniskan skriver också om sig själv ”visst är jag en pratmakare, en ofarlig men irriterande 

pratkvarn” (sid. 28) vilket är precis vad Dostojevskij insinuerar att han är i efterordet.46

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att vi har en berättare (Källarmänniskan) som är 

inkonsekvent och oärlig, uttrycker förenklade motiv för sitt skrivande, nedvärderar och 

obetydliggör sig själv och vi har en författare (Dostojevskij inom bokens ramar) som likaledes 

uttrycker ett förenklat motiv för sitt skrivande, som fjärmar sig från sin skapelse, nedvärderar och 

obetydliggör honom och som dessutom själv uttrycker sig inkonsekvent och oärligt. Ser man det ur 

43 Exempel på det har jag just visat i föregående stycke.
44 Det här betonar också Sjestov.
45 Det stycket citerar också Sjestov, och menar med det att det är vad Dostojevskij själv till stor del förverkligade i sitt 

författarskap. Sjestov, 1992, sid. 17.
46 Men det är också en klart cynisk tolkning, vilket det inte är rimligt att anta att varken Dostojevskij eller 

Källarmänniskan menar fullt allvar med.
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det perspektivet noterar man att de i själva verket har stora likheter med varandra.

Dostojevskij använder sig av Källarmänniskan som ett språkrör, men Källarmänniskan själv 

är inte heller främmande för att använda sig av språkrör i sin tur. Han berättar om andra människor, 

dels den typen av människor som är starkt medvetna och dels ”en bildad människa av det nittonde 

århundradet som lider av tandvärk”. Han berättar om dessa i tredje person, men beskriver dem i 

nästan precis samma ordalag som han beskriver sig själv. Den starkt medvetna människan är till 

exempel en mus som hållit till i sitt källarhål i fyrtio år,47 (sid.19) vilket överensstämmer med 

Källarmänniskans egen boplats och ålder, och den bildade människan av det nittonde århundradet 

kommenterar ”[i]nför er är jag inte längre den hjälte jag förut ville framstå som utan bara ett 

vämjeligt kräldjur till människa, en odugling” (sid. 23),48 vilket är påfallande likt Källarmänniskans 

egna uttalanden om sig själv.49

Vidare kan vi konstatera att Källarmänniskan i högsta grad är placerad i samma tid som 

Dostojevskij levde och samma värld som den vi lever i. Det noterar man till exempel genom flera 

litterära referenser till Balzac, Nekrasov, Gogol, Shakespeare m.fl. i boken. Framför allt får man 

anta att Källarmänniskan går i polemik mot Tjernytjevskijs Vad bör göras, och Frank upplyser att 

flera händelser i Vad bör göras har uppenbara parallellscener i Anteckningar från källarhålet, men 

med en tydligt parodisk underton.50 Vill man då fortsätta att konsekvent tolka Källarmänniskan som 

en människa i Dostojevskijs samtid blir man benägen att anta att han bara fabulerade ihop dessa 

episoder ur sitt liv. Det enda vi har att gå på är ju hans egen utsago, och han gör inga anspråk om att 

vara pålitlig. Allt vi kan veta om honom är att han skrivit dessa ”anteckningar” och i det avseendet 

skiljer han sig inte på något sätt från Dostojevskij själv.51

47 Att beskriva den starkt medvetna människan som en mus kan ses som en form av experimenterande fantastik och 
iakttagelse ”ur något ovanligt perspektiv” (punkt nr. 7 för menippén). Här har vi ett betraktande från en mänsklig 
mus perspektiv. Dock måste jag tillstå att det är en av punkterna som Anteckningar från källarhålet representerar 
mindre väl. När Bachtin redogör för punkten syftar han främst till ett geografiskt/topografiskt ovanligt perspektiv, 
till exempel ovanifrån. Att Anteckningar från källarhålet inte skildrar det är naturligt, då det inte är någon 
äventyrsberättelse eller berättelse med direkt fantastiska element.

48 Hans liknelser med en mus och ett ”vämjeligt kräldjur” antyder också den slumnaturalistiska aspekten i 
Anteckningar från källarhålet som också är en av punkterna för menippén (nr. 4). På andra ställen i boken 
framträder det mer tydligt. En episod utspelar sig till exempel på en bordell. Källarmänniskan skildrar sin situation 
där, ”[J]ag [såg] plötsligt med fruktansvärd klarhet hela absurditeten, vidrig och motbjudande som en spindel, i 
denna kättja som utan kärlek, grovt och skamlöst, börjar direkt med det som utgör den sanna kärlekens fullbordan”.

49 Fenomenet att använda sig av flera ”under-berättare” (diegesis) i sin text behandlar M. Keith Booker grundligt i sin 
bok Flann O'Brien, Bahktin, and Menippean Satire och han exemplifierar det med att citera Philip Quarles i Point  
Counter Point av Aldous Huxley: ”But why draw the line at one novelist inside your novel? Why not a second 
inside his? And a third inside the novel of the second? And so on to infinity[...].” M. Keith Booker, Flann O'Brien,  
Bakhtin, and Menippean Satire, 1995, sid. 15.

50 ”Whole sections of the work in the second part – the attempt of the underground man to bump into an officer on the 
Nevsky Prospect, for example, or the famous encounter with the prostitute Liza – are modelled on specific episodes 
in Chernychevsky's book[...].” Frank, 1987, sid. 313.

51 En sådan här tolkning är givetvis tillämpbar på all litteratur berättad i jag-form. Följaktligen kan man exempelvis 
ifrågasätta om Gulliver i Gulliver's Travels alls kom till Lilliput, eftersom den enda i boken som påstår det är 
Gulliver själv. Jag menar dock inte att det är rimligt att alltid tvivla på berättarens ord i så hög grad, men när man 
tycker att situationen kräver det måste man våga se sådana möjligheter. Det är också vad Sjestov gör i sin analys. 
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3.3 Anteckningar från källarhålet och karnevalen

När Bachtin beskriver karnevalen är det en idel positiv bild han ger, men när han beskriver 

Källarmänniskan är det uteslutande i negativa ord. Ändå menar jag att både karnevalen och 

Källarmänniskan ger uttryck för till stor del samma företeelser. Det kommer jag att belysa här. 

Bachtin skriver:

Karnevalen [...] befriade det mänskliga medvetandet från den officiella världsåskådningens herravälde, tillät en 
ny syn på världen, en oförskräckt, respektlös och absolut kritisk syn, men som samtidigt inte var nihilistisk 
utan positiv, ty den uppenbarade världens överflödande rika materiella princip, vardandet och växlingen, det 
nyas oövervinneliga styrka och eviga triumf, folkets odödlighet.52 

”[V]ardandet och växlingen, det nyas oövervinneliga styrka och eviga triumf, folkets odödlighet”; 

det är i själva verket precis vad Källarmänniskan argumenterar för. Nedan kommer jag visa hur.

Källarmänniskan oroar sig för stagnation i samhället, att när vi upprättat ett förnuftsstyrt 

samhälle kommer det inte finnas fler konflikter att lösa eftersom allt redan är fullbordat.53 Han 

kommenterar om människan att ”[v]arje gång hon uppnår ett mål märker man hos henne en sorts 

förlägenhet” och att ”två gånger två är inte längre liv utan början till död!” (sid. 47). Men som svar 

på det  menar han att han inte skulle bli förvånad om det: 

mitt i den kommande allomfattande förnuftigheten plötsligt och oförhappandes skulle dyka upp en herre med 
ett vanvördigt, eller rättare sagt, reaktionärt och spefullt utseende och denna herre skulle sätta händerna i 
sidorna och säga till oss alla: ”Nå, vad säger ni mitt herrskap, är det inte dags att först som sist störta hela det 
här förnuftsbygget och sparka sönder det, så att vi kan skicka alla logaritmerna åt helvete och åter få leva 
efter vår dumma vilja.” (sid. 37)

Det mannen försöker göra är att befria ”det mänskliga medvetandet från den officiella 

Han skriver: ”[s]om jag redan tidigare konstaterat berättar Dostojevskij sin egen historia i Anteckningar från 
källarhålet”, men det hindrar honom inte från att fortsätta ”historien med Lisa är givetvis påhittad” och betona sin 
övertygelse om att Dostojevskij också ”alltid haft en omedelbar och tillräcklig känsla av medlidande för att kunna 
hålla tillbaka alltför häftiga utbrott av vrede och irritation” (vilket Källarmänniskan uttrycker sig sakna). Sjestov, 
1992, sid. 42.

52 Bachtin, 1991b, sid. 273.
53 Symbolen för det fulländade samhället är för Källarmänniskan Kristallpalatset. Det är ett ställe där det inte finns 

något lidande eller tvivel och är därför utan tvekan vad som skulle kunna kallas för en utopi, även om 
Källarmänniskan envisas med att mena att det inte vore ett önskvärt samhälle. Det är också en av Bachtins punkter 
för menippén att den ”ofta rymmer element av social utopi” (nr. 11). Vi kan dock tänka oss att om Anteckningar 
från källarhålet hade varit en mer typisk menippé i det här avseendet hade Källarmänniskan inte diskuterat utopin, 
han hade istället låtit handlingen förflyttas dit – och vi hade själva fått forma tankarna som han utvecklar och 
diskuterar kring. Menippén betonar ju det konkret-sinnliga, inte det teoretiskt-abstrakta. Exempel på där handlingen 
förflyttas till ett utopiskt samhälle är Candide av Voltaire där Candide och hans betjänt hamnar i El Dorado, och 
Gulliver's Travels där Gulliver kommer till ”The Country of Houyhnhnms”.

Ytterligare kan vi se Källarmänniskans beskrivning av Kristallpalatset som ett ”djärv[t] och otygla[t] bruk 
av fantastik” för att skapa en undantagssituation för att ”provocera fram och pröva en filosofisk idé” (punkt nr. 3 för 
menippén). Kristallmänniskans beskrivning av Källarpalatset är utan tvekan fantasifullt, när det är upprättat 
konstaterar han till exempel att han kan kalkylera sitt liv 30 år i förväg, men det är också avsett för att ”provocera 
fram och pröva en filosofisk idé”, han provocerar fram och prövar idén genom att ställa sig frågande om 
Kristallpalatset verkligen är önskvärt.
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världsåskådningens herravälde [i det här fallet rationaliteten]” och han gör det genom att 

argumentera för just ”vardandet och växlingen, det nyas oövervinneliga styrka och eviga triumf, 

folkets odödlighet”, och hans språkbruk54 likväl som hans spefulla och reaktionära utseende vittnar 

om en ”oförskräckt, respektlös och absolut kritisk syn”. Bachtin skriver att karnevalen var ”fientlig 

mot allt beständigt, allt fullbordat och avslutat”55 och det är precis vad mannen med det spefulla 

utseendet också är.56

Låt oss vidare betrakta Bachtins observation av karnevalen, han menar att den karnevalska 

förnimmelsen i sin kamp och fientlighet mot det beständiga och fullbordade krävde:

uttrycksformer som var dynamiska och föränderliga ('proteiska'), lekfulla och ombytliga. Alla former och 
symboler i karnevalsspråket är genomsyrade av förändringens och förnyelsens patos, av medvetandet om den 
glada relativiteten i all härskande sanning och makt.57

Nu ska jag visa hur han beskriver samma fenomen i karnevalen och i Anteckningar från källarhålet 

men hur det i Anteckningar från källarhålet får en rent negativ ton och karnevalen en rent positiv. 

Jag har redan redovisat hur Bachtin noterar Källarmänniskans ombytlighet genom alla accentbrott, 

kryphål och att han liknar honom vid en kameleont, och ombytligheten/förändringen är också det 

centrala temat i det senast anförda citatet om karnevalen. Men då Bachtin använder uttryck som 

dynamisk, lekfull, ”förändringens och förnyelsens patos” och ”den glada relativiteten” om 

ombytligheten i karnevalen menar han att Källarmänniskans ombytlighet i accentbrotten är uttryck 

av fruktan58 och kryphålet ”förvränger i grunden hans relation till sig själv” och gör att han ”måste 

tillryggalägga en ofantlig väg för att nå sig själv”.59 

Bachtin konstaterar att det lekfulla och ombytligheten är en nödvändig del för karnevalen 

när den förmedlar sitt ideologiska budskap, då kan man tycka att den borde vara lika viktig för 

Källarmänniskan som har samma ideologiska ståndpunkt. Men enligt Bachtin är inte ombytligheten 

önskvärd hos Källarmänniskan. Han skriver att Källarmänniskan oavbrutet söker ”nå fram till en 

andlig nykterhet” men att ”[e]n nyktert-objektiv bestämning av sig själv utan överdrift och gyckel är 

omöjlig för hjälten från underjorden, ty en sådan nyktert-prosaisk bestämning skulle förutsätta ett 

ord utan sidoblick och ett ord utan kryphål: men han saknar både det ena och det andra på sin 

språkliga palett”.60 Att Källarmänniskan verkligen oavbrutet söker en andlig nykterhet finner jag 

54 I hans språkbruk noterar man det här i uttrycken ”störta”, ”sparka sönder” och ”skicka [...] åt helvete”.
55 Bachtin, 1991b, sid. 19.
56 Det är inte heller svårt att inse att mannen med det spefulla utseendet inte är någon annan än Källarmänniskan själv. 

Som jag belyst tidigare har han en tendens att tala om sig själv i tredje person. Han beskriver också sitt eget utseende 
som ”lågsinnigt” och ”ondskefullt” som närmast är synonymer till ”vanvördigt” och ”spefullt”.

57 Bachtin, 1991b, sid. 20f. 
58 Dvs. de kommer av en ”fruktan av att den andre ska tro att han fruktar”. Bachtin, 1991a, sid. 246.
59 Ibid, sid. 251.
60 Ibid, sid. 248f.
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inte rimligt, han skriver till exempel själv att han anser den ”nyttigaste nyttan” för människan vara 

”[e]ns egen obundna och fria vilja, ens egna infall, hur dumma de än är, ens egen fantasi, ibland 

eggad till ren galenskap” (sid. 37). 

I Rabelais och skrattets historia polemiserar Bachtin mot agelasterna dvs. de som ”inte  

förstår att skratta” och ”inte erkän[ner] skrattets speciella rättigheter”61 men hans tolkning av 

Källarmänniskan får honom själv att låta som en agelast.62

Nu när jag har diskuterat vad Anteckningar från källarhålet  har för likheter med karnevalen kan det 

vara lämpligt att återknyta till hur verket skiljer sig från den ”swiftianska satiren”. Jag menar att i 

många avseenden är Anteckningar från källarhålet djupare karnevaliserad än Swifts satirer, och jag 

kommer sen med hjälp av Bachtin betona att den karnevalska satiren är av en annan form än den 

som Swift oftast ger uttryck för. Som slutsteg i analysen kommer jag sen ge två konkreta exempel 

på hur otillfredsställande resultatet blir när Frank tolkar Anteckningar från källarhålet som en ”ren” 

satir.

A Modest Proposal (1729) av Jonathan Swift är utformad i stora drag som en vanlig politisk 

debattartikel, med undantag till den litterära tonen och att det framlagda förslaget är ytterst 

moraliskt förkastligt. Förslaget är att låta de fattigas barn i Irland avrättas för att säljas som mat till 

de förmögna i kungadömet. Tonen är alltigenom seriös och högstämd och poängen ligger just däri, 

att han lägger fram sina motbjudande förslag ”utan att röra en min”.63

IT is a melancholly Object to those, who walk through this great Town, or travel in the Country; when they 
see the Streets, the Roads, and Cabbin-doors crowded with Beggars of the Female Sex, followed by three, 
four, or six children, all in Rags, and importuning every Passenger for an Alms.64

Så inleds A Modest Proposal, och det går redan där att notera den nästan överdrivet högstämda 

tonen i, om man jämför med vardagsspråk, omständiga uttryck som ”IT is a melancholly Object” 

och ”of the female sex”. Om vi jämför inledningen till andra delen av Anteckningar från källarhålet 

61 Bachtin, 1991b, sid. 267f.
62 Viktigt att betona tycker jag dock är att Bachtin samtidigt har belägg för en tolkning av Källarmänniskans beteende 

som olyckligt. Källarmänniskan tolkar till exempel sin egen situation som ”[i]nnerst inne tror man inte att man lider, 
man gör narr av sig själv, men lidandet finns där, ett äkta, oförställt lidande” (sid. 21). Han skriver att det inte är 
”källarhålet som är bäst, utan något annat, något helt annat, något som jag längtar mig sjuk efter men som jag 
omöjligt kan finna” (sid. 42). Antagligen syftar han där till den religiösa tron (se not 8). Spänningen mellan det 
positiva, orädda och muntra, och det negativa, frukande och förtvivlade tror jag också är nära bunden till spänningen 
mellan vad som är att föredra av det karnevalska och det religiösa. Religion hamnar om att acceptera och binda sig, 
medan karnevalen förnekar och frigör. (Bachtin instämmer att: ”Alla [...] karnevalsformer är konsekvent utom-
kyrkliga och utom-religiösa.” (Bachtin, 1991b, sid. 16)) Jag menar att det finns en positiv såväl som en negativ kraft 
i båda aspekterna. Jag tolkar det som att Anteckningar från källarhålet uttrycker en levande konflikt mellan dessa 
oförenliga positioner utan någon färdig lösning om vad som egentligen är att föredra.

63 F.J. Billeskov Jansen, ”Jonathan Swift – människoföraktaren och Gullivers författare” i Litteraturens världshistoria 
[5.] Upplysningstiden, 1991, övers. Sven Rinman, sid. 98.

64 Jonathan Swift, A Tale of a Tub and Other Satires, London, 1978, sid. 255.
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ser vi att tonen där inte är helt olik den i A Modest Proposal.

Vid den tiden var jag inte mer än tjugofyra år. Mitt liv var redan då dystert, förvirrat och enstörigt intill 
folkskygghet. Jag umgicks inte med någon, undvek till och med att tala med folk och drog mig längre och 
längre in i mitt hörn. (Sid. 59)65

Även här kan man notera en högstämd ton, hur han till exempel skriver ”[v]id den tiden var jag inte 

mer än tjugofyra år” istället för det enklare ”jag var tjugofyra år då”. Men att Källarmänniskan sen 

berättar hela sin historia ”utan att röra en min” vore för mycket att påstå, vid ett annat tillfälle då 

han redogör för sina dagdrömmerier låter det till exempel så här:

Jag var känd poet och kammarherre och var ständigt förälskad. Jag fick plötsligt oräkneliga miljoner och 
offrade dem genast för människosläktet, samtidigt som jag inför allt folket bekände min uselhet[...]. Alla 
rördes till tårar och kysste mig (vad skulle de annars vara för träbockar!) och jag gick barfota och hungrig ut 
att predika nya idéer och att besegra reaktionärerna vid Austerlitz. (Sid. 77) 

Här kan man notera att den högstämda tonen har gått överstyr och blivit alldeles uppenbart 

överdriven, parodisk och självdistanserad.66 Kommentaren ”vad skulle de annars vara för 

träbockar”67 är exempel på ett stilbrott, han bryter där mot den högstämda tonen och gör det på ett 

”lekfullt” sätt. Uttrycken ”plötsligt” och ”genast” har också en stilbrytande funktion, då de avviker 

mot det mer långsamma, släpande, tempot i det föregående citatet. Snart därpå följer det tidigare 

anförda stycket ”ni tror väl ändå inte att jag skäms över det här”68 som får Källarmänniskan att 

brista ut i förbannelser över sig själv och det han skriver.

Vi kan således konstatera att i Anteckningar från källarhålet råder en mångfaldighet i stilen 

och tonen.69 Och det stämmer överens med karnevalen som jag tidigare noterat hade uttrycksformer 

som  var ”dynamiska och föränderliga ('proteiska'), lekfulla och ombytliga”. Dessa utmärkande drag 

saknar A Modest Proposal. Jag har tidigare också lyft fram att karnevalen kännetecknas av en fri 

och familjär kontakt mellan människor, och även det menar jag tydligt representeras i Anteckningar 

från källarhålet, men inte alls i A Modest Proposal. Bachtin skriver att när två parter kommer 

65 Ryska originaltexten är: ”В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уж и тогда 
угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить и все 
более и более забивался в свой угол.” http://ilibrary.ru/text/9/p.12/index.html.

66 I A Modest Proposal kan man också notera att framställningen går överstyr i avseendet att man mer och mer tydligt 
förstår som läsare att det är frågan om satir, och att det då samtidigt är självdistanserat. Lite senare i Swifts text kan 
man till exempel läsa ”I believe, no Gentleman would repine to give Ten Shillings for the Carcase of a good fat  
child; which [...] will make four Dishes of excellent nutritive Meat, when he hath only some particular Friend, or his 
own Family, to dine with him.” (Swift, 1978, sid. 258) Men även om det där framgår att han är ironisk, har inte den 
högstämda stiltonen ändrats.

67 I ryska texten står det här ”иначе что же бы они были за болваны” vilket översätts till svenska ungefär ”annars 
skulle de vara dumhuvuden”. http://ilibrary.ru/text/9/p.13/index.html.

68 Se sid. 9 i det här arbetet.
69 ”Mångfaldighet i stilen och tonen” är också ett av de utmärkande dragen för menippén (punkt nr. 13). Även alla 

accentbrott som jag tidigare betonat bidrar till en större mångfaldighet i tonen.
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närmare varandra och blir mer personliga ”bekymrar [de] sig mindre om den språkliga korrektheten 

och de språkliga förbuden, oanständiga ord och uttryck dyker upp i deras samtal osv”.70 Den 

tendensen finner man helt klart i Anteckningar från källarhålet, det framträder inte minst i den 

antydda spontaniteten i verket. Det framgår redan i titeln, det är anteckningar från källarhålet. 

Källarmänniskan kallar också det han skriver vid upprepade tillfällen för ”anteckningar”, och han 

nämner det som ”pladder” och text som han bara ”rafsat ihop”. Det betonar att det är något 

anspråkslöst och att orden inte är så noga övervägda. Det återspeglar sig också i textens karaktär 

genom att han ibland kan skriva en sak och sen komma på sig, och ta tillbaka det. ”Ingen kan väl 

känna högfärd över sina sjukdomar, än mindre stoltsera med dem?” skriver han men invänder sen 

”Men vad är det jag säger, förresten? Det gör ju alla!” och konstaterar ”[v]i kan väl lämna 

diskussionen därhän, min invändning var befängd” (sid. 13). Vi får där följa med i en tankeprocess. 

Ett annat exempel på den antydda spontaniteten är hur han kan hamna i långa sidospår. Han låter till 

exempel sin fiktiva lyssnare fälla kommentaren ”Ha, ha, ha! Efter detta lär ni väl till och med finna 

njutning i tandvärk!” (sid. 22),71 för att sen ägna ett helt kapitel åt att diskutera njutningen i 

tandvärk. Källarmänniskan skriver också: ”Jag vill inte låta mig hämmas av någonting under arbetet 

med dessa anteckningar. Någon ordning eller system kommer jag inte att följa. Jag kommer att 

skriva så som mitt minne berättar.” (Sid. 55)72 

Förslagsställaren i A Modest Proposal håller däremot hela tiden samma kyliga distans till 

sina läsare med ett officiellt, vårdat språkbruk. Följande citat leder oss mot den mest centrala 

skillnaden mellan de två som jag ser det.

Den rene satirikern, som bara känner det negativa skrattet, placerar sig utanför det han driver gäck med, i 
opposition mot det och härigenom tillintetgörs totaliteten i den komiska aspekten av världen, det löjeaktiga 
(negativa) blir en partiell företeelse.73

Här menar jag att förslagsställaren i A Modest Proposal är representant för den rena satiren, dvs. 

han ”placerar sig helt utanför det han driver gäck med”. Bachtin menar däremot att karnevalens 

skratt riktas ”också mot de skrattande själva”,74 och det stämmer bättre överens med 

Källarmänniskan som till stor del även gör narr av sig själv, till exempel när han berättar om sina 

dagdrömmar.

Bachtin skriver att karnevalens skratt också är ”ambivalent, dvs. det är glatt och muntert, 

70 Bachtin, 1991b, sid. 26.
71 Jag tycker det är viktigt att betona att första delen av Anteckningar från källarhålet är djupt dialogiserad, trots att 

det till den yttre handlingen är en monolog. Den dialogiska aspekten förstärker spontaniteten i berättelsen och den 
befäster också verkets position som en menippé, eftersom menippén är en dialogisk genre.

72 Här tycker jag det dock inte är rimligt att anta att Källarmänniskan är helt ärlig.
73 Bachtin, 1991b, sid. 22.
74 Ibid, sid. 22.
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triumferande men på samma gång ironiskt, spotskt och hånfullt”.75 Hos Källarmänniskan framträder 

den aspekten då han kallar idéerna som hans debattmotståndare lägger fram för ”[a]ck, ljuva naiva 

spädbarnsjoller!” (sid. 31).76 Det är en glad och munter hyllning, samtidigt som det är ett ”ironiskt, 

spotskt och hånfullt” tillrättavisande. Men jag menar också att ”skrattet” i Anteckningar från 

källarhålet ofta är ambivalent på ytterligare ett sätt, i ovissheten om det ska uppfattas som komiskt 

eller tragiskt, lekfullt eller allvarligt. Exempel på det är det tidigare anförda citatet: ”Det är klart att 

jag kanske egentligen tror på det, men samtidigt, jag vet inte varför, känner jag, misstänker jag att 

jag ljuger som en borstbindare.” Är det avsett som ett spjuveraktigt skämt att uttrycka en sådan 

antydd förvirring i oförenliga motsatser, eller menar han med fullt allvar varje ord han skriver? Han 

ger uttryck för att inte själv finna någon klarhet i det. Men i själva ambivalensen och förvirringen 

där menar jag att det samtidigt finns något karnevalskt positivt och muntert, i och med att det är 

något ofullbordat/ouppklarat och ger uttryck för en icke-stagnerad sanning.

Swifts Gulliver's Travels menar jag är ett verk som har mer tydliga karnevalska drag än A 

Modest Proposal och som i det avseendet också påminner mer om Anteckningar från källarhålet. 

Både Källarmänniskan och det karnevalska går till kamp mot det stagnerade och fullbordade, och 

den kampen menar jag att Gulliver's Travels också ger uttryck för, men på ett ambivalent sätt. 

På sin sista resa till ett fantastiskt land hamnar Gulliver i ”The country of Houyhnhnms”. 

Det är ett land med intelligenta, talande och tänkande hästar (houyhnhnmer) som upprättat ett 

utopisk samhälle där alla lever i fred och harmoni med varandra, med lyx och överflöd.77 Samhället 

är liksom Källarmänniskans Kristallpalats, fixt och fullbordat och rymmer inget lidande och tvivel. 

Gulliver hyllar dem och deras samhälle oreserverat. Men när han framställer det i hyllande ord, 

framkallas ofta en motsatt effekt.

In Poetry they [houyhnhnmsen] must be allowed to excel all other Mortals; wherein the Justness of their 
Similes, and the Minuteness, as well as Exactness of their Descriptions, are indeed inimitable. Their Verses 
abound very much in both of these, and usually contain either some exalted Notions of Friendship and 
Benevolence, or the Praises of those who were Victors in Races, and other bodily Exercises.78

Här uttrycker han sin uppskattning för deras poesi, och argumenterar, med objektiva anspråk, för 

hur bra den är. Men det sanna välbehaget av poesi är snarast förbundet till känslor som lidande, 

tvivel och känslor av otillräcklighet, sådant som houyhnhnmsen inte kände till. För läsaren upplevs 

75 Ibid, sid. 22.
76 Ryska originaltexten är här ”О младенец! о чистое, невинное дитя!” vilket översätts till svenska mer bokstavligt 

”Som ett spädbarn! Som ett rent, oskyldigt barn!”. http://ilibrary.ru/text/9/p.7/index.html. Det här citatet är ett av 
många exempel på den komiska aspekten i Anteckningarna från källarhålet, vilket är ett av kännetecknen för 
menippén (punkt nr.1).

77 Eller rättare sagt, där alla houyhnhnms lever i lyx och överflöd, det finns också människoliknande djur där 
(”yahooer”) som arbetar som slavar åt houyhnhnmsen.

78 http://www.jaffebros.com/lee/gulliver/bk4/chap4-9.html.
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antagligen inte houyhnhnmsens poesi tilltalande, och indirekt hyllas då istället det ofullkomliga och 

ofullbordade.

Men sen menar jag att likheterna till Anteckningar från källarhålet inte sträcker sig mycket 

längre än så. Rent språkligt är Gulliver's Travels genomgående som A Modest Proposal, formellt, 

”seriöst” och ofamiljärt. Gullivers namn kommer från det engelska ordet ”gullible” som betyder 

”lättrogen” eller ”lättlurad” och det är närmast avsett att återspegla hur han är som person. 

Dostojevskijs Källarmänniska är däremot rena motsatsen, han utmärker sig istället för att vara en 

starkt medveten människa, vilket till exempel Bachtin belyser genom att kommentera: ”Om hjälten i 

Anteckningar från källarhålet har vi bokstavligen ingenting att säga som han inte redan vet 

själv[...].”79

Nu ska jag på ett mer konkret sätt visa hur otillfredsställande det blir när Frank tolkar Anteckningar 

från källarhålet som en ren satir. Den andra delen av anteckningarna, ”Med anledning av den blöta 

snön”, introduceras med en citerad högstämd romantisk dikt av N. A. Nekrasov som abrupt avbryts 

med ”osv., osv., osv.”.80 Frank tolkar det: ”By cutting this passage short with three etceteras, 

Dostoevsky manifestly indicates that the philanthropic lucubrations of the speaker are just so much 

banal and conventional rhetoric.”81 Då tolkar han Dostojevskij som en ”ren satiriker”, dvs en som 

”placerar sig utanför det han driver gäck med”, men det tycker jag inte är den enda rimliga 

tolkningen. Granskar man det ur Källarmänniskans synpunkt är det närmast ett uttryck för hans 

egen antydda brist på självkänsla som gör att han ironiserar över det högstämda.82 Han skriver själv 

”[m]ina skämt, kära läsare, är [...] präglade av min brist på självtillit” (sid. 24). 

Frank tolkar också relationen mellan Dostojevskij och Källarmänniskan i samma rent 

satiriska anda. Han konstaterar att Dostojevskij driver gäck med Källarmänniskan, men han menar 

också att Dostojevskij på allvar tar avstånd Källarmänniskan i sitt förord. Men som jag tidigare 

argumenterat för driver Dostojevskij gäck med sig själv på samma gång när han fjärmar sig från 

Källarmänniskan. Den aspekten erkänner inte Frank.

79 Bachtin, 1991a, sid. 58.
80 Här följer dikten, med dess avkapande i slutet: ”När ur förvillernas mörker / med övertygelsens hela hetta / jag drog 

din stackars fallna själ / och du, helt fylld av den svarta smärtan / vred dina händer i förbannelse / över synden som 
snärjt dig så; / när du nyttjade minnets vapen / som straff mot ditt glömska samvete, / då förde du mig in i den 
sorgliga sagan / om allt som varit före mig, / och plötsligt dolde du ditt ansikte i dina händer, / fylld av skam och 
fasa, och löstes upp i bittra tårar / skakad, upprörd ... / osv, osv, osv.” (Sid. 57.)

81 Frank, 1987, sid. 333.
82 Och det är lika mycket Källarmänniskan som Dostojevskij som avbryter dikten med ”osv, osv, osv”. Samma dikt 

blir senare citerad igen i Källarmänniskans berättelse. Det är ett av särdragen för menippén (punkt nr. 12) att 
använda sig av ”infogade genrer” och enligt Bachtin är ”blandningen mellan vers- och prosaspråk”  karakteristisk.
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3.4 Källarmänniskans argumentationsteknik

Källarmänniskan är som jag tidigare betonat också en ideolog. Till stor del utgörs avsnittet 

”Källarhålet” av filosofisk argumentation.83 Den största problematiken i hans argumentation, som 

jag ser det, är hur han sammanblandar den rena logiken med slutsatser som grundas på 

observationer (empirism) och personliga värderingar. Ett parti som belyser detta är:

Om man till exempel bevisar för dig att du härstammar från apan [...][är det] bara att acceptera 
faktum. Och om man bevisar för dig att ett uns av ditt eget späck av nödvändighet är dyrbarare 
för dig än hundratusen av dina medmänniskor [...] så är det bara att acceptera, det finns ingenting 
någon kan göra åt den saken, ty två gånger två är rena rama matematiken. (sid. 20)84

Han jämställer här logiken med naturlagarna, men logik handlar om upplevd nödvändighet, medan 

det empiriska undersökningarna som utforskar naturlagarna handlar om upplevd sannolikhet, vilket 

är en väsentlig skillnad. De empiriska undersökningarna kan aldrig närma sig någon absolut 

sanning,85 och logikens slutsatser är inte beroende av sinnevärlden och kan därför inte heller 

begränsa den. Således kan varken vetenskapen/empiriska studier eller logiken begränsa vår 

uppfattning om vad vi upplever som möjligt (allting som vi kan föreställa oss med vår fantasi). 

Källarmänniskan utgår dock från att vetenskap kan ha med nödvändighet att göra och därför 

försöker han komma undan de absurda slutsatser som det skulle kunna leda till genom att förneka 

logikens absoluta nödvändighet.86

I praktiken kan det dock vara så att vi inte gör, och av fullgoda skäl inte finner någon 

anledning i att göra, skillnad mellan vetenskapens och logikens bevis. Det är till exempel ingen 

logisk slutsats att människan skulle stamma från apan och har därför inte med nödvändighet att 

göra, men samtidigt förefaller det så uppenbart för de flesta av oss att vi inte finner någon anledning 

att tvivla på det – och således är det inget i praktiken som skiljer det från den logiska slutsatsen. Vi 

tar det för givet på samma sätt som vi tar för givet att två gånger två är fyra. Och när alla 

vetenskapliga undersökningar tyder på att människan stammar från apan, kommer de som hävdar att 

människan har sina rötter hos Adam och Eva inte få någon grogrund för sina argument. De blir 

tvungna att ge upp och "acceptera faktum" och konflikten mellan de två ståndpunkterna upphör. 

83 Att texten har en filosofisk inriktning är ett av särdragen för menippén (punkt nr. 5). I min analys kommer jag också 
att visa att Källarmänniskans argumentation präglas av det ”karnevalskt-satiriska” och konkret-sinnliga som 
kännetecknar menippén.

84 Det här textcitatet har också en ironisk underton vilket tyder på att han kanske samtidigt tar avstånd från det han 
själv argumenterar för. Men egentligen påstår han bara att om någon bevisar någonting så är det bara att acceptera. 
Det lämnas en dunkel insinuation om att vetenskapens slutsatser inte är så mycket att förlita sig på.

85 Man kan jämföra förhållandet mellan empirismen och nödvändigheten/logiken som förhållandet mellan en 
symmetrisk månghörning och en cirkel. Ju fler hörn månghörningen får, ju mer kommer den att likna cirkeln, men 
dess kanter kommer aldrig gå mot en rundare form, eftersom kantighet och rundhet är av två olika naturer.

86 Exempel på textcitat som tyder på att han tar avstånd från logikens nödvändighet: ”om man nu ändå ska lovprisa så 
kan två gånger två är fem ibland vara något synnerligen trevligt!” (sid. 47).
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I det avseendet har vi, som Källarmänniskan oroar sig över, ”början på död”.87 Den 

obestridliga insikten förmedlar han till läsaren utan att ha använt någon rationell argumentation. 

Och man kan tycka att det vore opassande om han använde någon rationell metod för att komma 

fram till det, eftersom det är ju just det förnuftsbetonade som han motsätter sig.

En annan form av irrationalitet finner vi i hur han använder sig av preciserande tal och 

termer på ett sätt som inte fyller något egentligt syfte. Det är inte ”logiskt”, men andemeningen 

framgår ändå till läsaren. Till exempel skriver han om en logaritmtabell med 108.000 variabler. 

Varför just 108.000 kan man fråga sig. Men svaret är antagligen att det betyder just ingenting. Det 

enda han menar är att det är ett stort tal, men i stället för att skriva ”ett stort tal” så skriver han ett 

stort tal. På liknande sätt säger han ”Jag svarar för hundrade gången” (sid. 40), eller ”exakt en kvart 

senare” (sid. 33) i sammanhang där det preciserade inte har någon betydelse.

Den typen av berättande ger en charmig, humoristisk och nonchalant ton, men fungerar 

också som en manifestation för det fria och mänskliga som han ställer sig positiv för. Människor 

som idag argumenterar för den fria viljan och bevarande av det genuint mänskliga använder sig ofta 

av jämförelser med datorer och robotar som skräckexempel hur vi skulle kunna bli. Men en sak som 

fortfarande skiljer människan från datorn är ju just att människan kan förstå att med ”108.000” 

menar Källarmänniskan bara ett stort tal i största allmänhet, medan en dator saknar förmågan att 

lika lätt komma till den slutsatsen.

Jag har redan påpekat att Källarmänniskan inte alltid accepterar logikens nödvändighet. 

Ibland bryr han sig om logiken, men i nästa stund är han lika ologisk som innan. Han kan acceptera 

att det enda som spelar någon roll är nyttan,88 eftersom det är en logisk implikation och han vill inte 

bryta logiken, men i nästa stund förnekar han att den nyttigaste nyttan måste vara något positivt – 

och där hamnar han i en minst lika logiskt absurd situation. ”Nyttan” kan man, som jag ser det, 

snarare ge vinklade definitioner på, men det mer positiva, har knappast annan nyans än en definition 

av det bättre. Och det bättre är per definition under alla förutsättningar att föredra framför det sämre 

– eftersom det är det syftet som ordet har att beskriva. 

4. Slutdiskussion

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag tycker det har varit fruktbart att tillämpa Bachtins 

87 Det döden där symboliserar för Källarmänniskan är det konfliktslösa/fullbordade samhället.
88 Om någon säger att nyttan är det som är viktigast, kan nyttan dels tolkas som det som per definition är viktigast - det 

vill säga att den nyttigare handlingen nödvändigtvis är bättre än den mer onyttiga handlingen (och det bättre i alla 
avseenden är att föredra framför det sämre), men det kan också tolkas som att man lägger in viss värdering i ordet 
”nytta”, som att det står för långsiktighet framför kortsiktighet eller det förnuftsbetonade framför det instinktiva 
infallet. Den allmänna uppfattningen är till exempel att frukt är nyttigare än godis, men den allmänna uppfattningen 
är inte att det är absurdt att prata om val mellan frukt och godis eftersom alla per definition kommer ta frukt. 
Samtidigt i filosofisk terminologi stämmer nog definitionen av nytta bättre överens med den första definitionen. Den 
definitionen är också Källarmänniskan beredd att anta, antar jag, just eftersom han argumenterar för ”den nyttigaste 
nyttan” istället för ”det som är viktigare än nyttan”. 
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karnevalsteori på Anteckningar från källarhålet. Med hjälp av den har jag kunnat tydligare 

klarlägga vad som skiljer verket från Swifts satirer och från den rena satiren. Jag har också kunnat 

visa att Anteckningar från källarhålet är ett ambivalent verk.

Jag har visat hur Anteckningar från källarhålet uppfyller Bachtins punkter för utmärkande 

särdrag i menippén. Den enda punkterna för menippén som jag inte upplever framträda i 

Anteckningar från källarhålet är en treplansuppbyggnad, med döds- och himmelrike (nr. 6). Att det 

inte uppfylls är förståeligt då boken, som Bachtin konstaterar, inte innehåller något ”direkt 

fantastiskt element”. Men även om den fantastik89 som karaktäriserar menippén inte existerar i det 

yttre händelseförloppet i Anteckningar från källarhålet, menar jag att den i högsta grad finns i 

språkbruket, liknelserna och symboliken. I följande stycke visar jag exempel på det.

Det vanliga i ett filosofiskt sammanhang är att man använder en liknelse för att belysa ett 

visst samband. Till exempel logikens lagar är som en mur som inte går att passera. Det båda har 

gemensamt är att de inte går att passera, men i övrigt är inget sagt om att de behöver ha med 

varandra att göra. Källarmänniskan däremot gör dessa liknelser levande genom att fortsätta anspela 

på dem. Den ena bankar näven blodig i muren, den andra är en arg tjur som springer rakt in i den. 

Vidare är till exempel ”två gånger två lika med fyra”, som också är en symbol för matematiken och 

naturlagarna, ”en överlägsen snobb som står i ens väg med händerna i sidorna och hånskrattar” (sid. 

47).

Avsiktligt har jag lyft fram positiva och muntra aspekter i Anteckningar från källarhålet, men med 

det menade jag inte att förneka eller förringa de mörkare sidorna i verket. Jag menar däremot att den 

positiva och muntra aspekten är den som blivit mest missförstådd och förbisedd, och därför är 

viktig att lyfta fram.

Det är i den aspekten som Bachtin menar att Rabelais har blivit missförstådd, och jag tror att 

samma problematik därför också till stor del gäller för förståelsen av Anteckningar från källarhålet i 

Bachtins uttalande:

Rabelais är den svåraste av alla världslitteraturens klassiker, ty det krävs en fundamental omstrukturering av 
hela den konstnärlig-ideologiska uppfattningen för att förstå hans verk, det krävs att vi bortser från många av 
den litterära smakens djupt rotade krav, att vi reviderar en mängd begrepp och framför allt att vi grundligt 
undersöker skrattet och den folkliga skrattkulturen, ett område som hittills varit föga och ytligt utforskat.90

Just problematiken med det ambivalenta ”skrattet” som jag lyft fram i Anteckningar från 

källarhålet kommenterar han så här:

89 Fantastik, dvs. en rik användning av fantasi.
90 Bachtin, 1991b, sid. 13.
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I litteraturen om detta ämne [det folkliga skrattet] har hittills en grov modernisering varit förhärskande: det 
folkliga skrattet tolkas i den moderna komiska diktningens anda, än som ett rent negativt satiriskt skratt [...], 
än som ett lätt och glättigt, rent underhållande skratt, i avsaknad av varje filosofiskt djup och filosofisk 
styrka. Oftast är man helt okunnig om dess ambivalenta karaktär.91

Om Anteckningar från källarhålet skriver till exempel Nils Åke Nilsson att det inte är något ”direkt 

publikfriande verk” och att det ”romantekniskt” snarare är ”ett av Dostojevskijs minst lyckade”.92 

Liknande attityd intar Göran Hägg då han oreserverat uttrycker att verket är ”litterärt 

misslycka[t]”.93 Colin Wilson menar: ”'Anteckningar från ett källarhål' är en obehaglig historia, så 

onödigt obehaglig att den knappt är läsbar.”94

En orsak som jag tror deras pessimistiska tolkningar kommer av är att de litar för mycket på 

ärligheten och uppriktigheten i Källarmänniskans ord när han beklagar sig och beskriver hur 

hopplös hans situation är. Men när Källarmänniskan i slutet påstår ”jag [har] känt djup skam under 

hela den tid jag hållit på med den här berättelsen, följaktligen är det här inte längre fråga om 

litteratur” (sid. 161) menar jag att man samtidigt måste kunna se ett spjuveraktigt leende i 

bakgrunden med energi hämtad från den karnevalska verklighetsförnimmelsen.

91 Ibid, sid. 22.
92 Nils Åke Nilsson, [Förord till Anteckningar från ett källarhål] i Fjodor Dostojevskij, Anteckningar från ett  

källarhål, Stockholm, 1974, sid. 5.
93 Göran Hägg, Världens litteraturhistoria, Stockholm, 2000, sid. 497.
94 Colin Wilson, Outsidern, övers. Nils Holmberg, Stockholm, 1959, sid. 160. Med en sådan syn som Wilson 

framlägger, tycker jag att han får tala för sig själv. Själv upplevde jag boken redan vid första genomläsningen som 
både roande och mentalt stärkande. Jag störde mig inte heller på någon konstnärlig klumpighet. Visst kan jag hålla 
med om att boken till stor del är ”mörk” och skildringen av skam och förnedring är påtaglig, men jag upplever det 
fortfarande mer som positivt stärkande än negativt raserande. Det måste också tillstås att långtifrån alla kritiker har 
bemött Anteckningar från källarhålet i så negativa ordalag. Georg Henrik von Wright skriver till exempel ”[t]rots 
sin knapphet rymmer inledningen [...] många tankemotiv, konstfullt sammanvävda” (Min kurs.) (Georg Henrik von 
Wright, Att förstå sin samtid – Tanke förkunnelse och andra försök 1945-1994, 1994, Stockholm, sid. 96). Lev 
Sjestov, med fler, har menat att Anteckningar från källarhålet är Dostojevskijs viktigaste verk (Miłoz, 1994, sid. 
VI.).
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5. Bilaga: Bachtins 14 punkter för den menippeiska satiren

1) Det ”komiska elementet” och skrattet är av betydelse, och speciellt anmärkningsvärt är dess 

karnevalska natur.95  (Behandlas i not 76)

2) ”Menippén är helt befriad från [...] historiska och memoarpräglade begränsningar” och den 

”karakteriseras av en utomordentlig frihet i sujettmässig och filosofisk uppfinning”. (Behandlas i not 

35)

3) ”Det viktigaste särdraget [...] består i att dess ytterst djärva och otyglade bruk av fantastik och 

äventyr här får en inre motivering, rättfärdigas och helgas av ett rent filosofiskt syfte – att skapa 

undantagssituationer för att provocera fram och pröva en filosofisk idé.” (Behandlas i not 53)

4) Menippén innefattar ”en extrem och [...] grov slumnaturalism”. Och idén, sökandet efter 

sanningen, ”räds ingen slum, ingen livets smuts”. (Behandlas i not 48)

5) Genren präglas av en ”exceptionell filosofisk universalism” och ”är de yttersta frågornas genre 

med en etisk-praktisk inriktning”. Det handlar dock inte om teoretiskt-abstrakta ”akademiska 

frågor” utan präglas av det ”karnevalskt-satiriska” och konkret-sinnliga. Det är ”Pro et contra i 

livets yttersta frågor”. (Behandlas i not 83)

6) En treplansuppbyggnad framträder, som innefattar den verkliga världen, dödsriket och den 

gudomliga sfären. ”[H]andlingen förflyttas från jorden till Olympen och till underjorden”. 

(Behandlas i slutdiskussion)

7) Menippén innehåller ”experimenterande fantastik” och ”iakttagelser ur något ovanligt 

perspektiv”. (Behandlas i not 47) 

8) Genren karakteriseras vidare av ”ett moraliskt-psykologiskt experimenterande: framställning av 

ovanliga, abnorma moraliskt-psykiska tillstånd hos människan”, däribland personlighetsklyvning, 

vanvett och ”otyglat dagdrömmeri”. (Behandlas i not 26)

95 Bachtin, 1991a, sid. 122. Kommande hänvisningar av Bachtins punkter för menippén refereras till följande sidor i 
samma verk: punkt 2 sid. 122, punkt 3 sid. 122f, punkt 4 sid. 123, punkt 5-6 sid. 124, punkt 7 sid. 124f, punkt 8 sid. 
125, punkt 9-11 sid. 126, punkt 12 sid. 126f, punkt 13-14 sid. 127.
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9) ”Mycket karakteristiska för menippén är skandalscener, excentriskt beteende, olämpligt tal och 

uppförande, dvs. all slags kränkningar av vedertagna och vanliga händelseförlopp, av upprättande 

normer för uppförande och etikett, däri inbegripet talet.” (Behandlas i not 41) 

10) Menippén kännetecknas av ”skarpa kontraster och oxymoriska kombinationer” och ”spelar 

gärna med skarpa övergångar och plötsliga scenväxlingar”. (Behandlas i not 26) 

11) ”Menippén rymmer ofta element av social utopi”, som framträder ”i drömsyner eller resor till 

okända länder”. (Behandlas i not 53)

12) Blandningen mellan olika genrer är betydande och ”karakteristisk är blandningen mellan vers- 

och prosaspråk” där verspartierna ”nästan alltid [är] mer eller mindre parodierade”. (Behandlas i not 

82)

13)  Det råder en mångfaldighet i stilen och tonen i menippén. (Behandlas i not 69)

14)  Menippén har en dagsaktuell och publicistisk inriktning. (Behandlas i not 12)
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