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Verkpresentation

Anteckningar från Källarhålet (1864) av Fjodor Dostojevskij (1821-1881) handlar om en ensam 

människas betraktelser, skrivna från ett ”källarhål” (eller från ”underjord”, vid tillämpning av 

bokstavlig översättning av originaltiteln).1 Verket består av två delar. Den första delen, ”Källarhålet”

är en lång monolog, och där presenterar huvudpersonen, Källarmannen, sig själv och han redogör 

för sina idéer. I andra delen, ”Med anledning av den blöta snön” berättar Källarmannen om några 

episoder från sitt liv. Monologen i första delen uttrycker bland annat ett försvar för irrationaliteten. 

Källarmannen menar att människor har ett behov av att agera irrationellt och göra tvärtemot vad 

som anses vara förnuftigast. När Källarmannen berättar om episoder ur sitt liv i andra delen, visar 

han ett tydligt självskadebeteende. Han försätter sig till exempel avsiktligt i situationer där han vet 

att han kommer bli förnedrad och skämma ut sig. Således kan man säga att andra delen illustrerar 

argumentationen i första delen. 

Bakgrund och presentation av syfte

1849 dömdes Dostojevskij till döden av politiska skäl. Han umgicks i ett sällskap med liberala ideal

som ansågs farligt. Strax innan avrättningen skulle utföras blev han dock benådad, och istället 

skickad till Sibirien under fyra år för arbete på straffkoloni, samt att han blev tvungen att utföra 

militärtjänst fram till år 1859. Anteckningar från Källarhålet som publicerades 1864 är ett av de 

tidigare verken som Dostojevskij skrev efter denna tiden, och verket markerar en tydlig vändning i 

hans författarkarriär. Tidigare hade Dostojevskij anslutit sig till upplysningens och romantikens 

ideal, förnuftet och tron på det sköna och upphöjda, men i Anteckningar från källarhålet blir dessa 

ideal ofta förlöjligade och istället framträder mer tvivel, cynism, och existentiell djupdykning. Den 

nya tonen i berättandet framträder också i Dostojevskijs senare mer kända verk som Brott och straff

(1866), Idioten (1868) och Bröderna Karamazov (1879-1880) och med anledning av det har 

Anteckningar från källarhålet blivit kallad en prolog till dessa verk.2

I denna PM kommer det presenteras drag i berättartekniken som utgör denna vändning i 

Dostojevskijs författarskap. Ett drag är att tonvikten i berättandet skiftar från en litterär 

framställning till presentationen av idéinnehåll. Här är det Dostojevskij filosofen som presenterar 

sig, och gör anspråk på en plats i en filosofisk arena. Ett annat drag är att Dostojevskij börjar 

1 Dostojevskij, 1989. Originaltitel på ryska Zapiski iz podpolja. Referenser till denna bok sker i fortsättningen med 
sidnummer i löpande text.

2 Roseen, 1989, sid 173.
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använda mer av sig själv i berättandet och vågar vara brutalt ärlig. Dostojevskij skriver rakt ut det 

smutsiga och skamliga där andra tillämpar självcensur. Han går på djupet och vågar uttrycka 

obekväma sanningar, vilket visas exempel på i Anteckningar från källarhålet. 

Dostojevskij filosofen presenterar sig

Dostojevskij har inte bara blivit känd som en skönlitterär författare, men också som en sorts 

tänkare. Anteckningar från källarhålet är det första av Dostojevskijs verk som fått brett filosofiskt 

erkännande. Anteckningar från källarhålet har ansetts vara ett av förgrundsverken till den 

filosofiska inriktningen av existentialismen hos till exempel Albert Camus.3 

Om Anteckningar från källarhålet bara bestod av första delen, skulle det vara svårt att klassificera 

verket. Man kan tycka att det liknar mer en journalistisk debattartikel än skönlitteratur. Och det går 

att fråga sig om det inte snarare borde klassificeras som filosofi eller psykologi eller biografi? Även 

om det tas hänsyn till andra delen, blir boken inte helt enkel att klassificera. Ambitionen att 

anteckningarna ska vara något annat än bara litteratur uttrycks också i en fotnot till boken, som är 

undertecknad av Dostojevskij själv. Syftet med boken som det presenteras i fotnoten är att vara ett 

inlägg i en idédebatt. Dostojevskij skriver att ”[j]ag har för läsaren så tydligt som möjligt velat 

framställa en människa från en fortfarande ingalunda avlägsen epok” (s. 3), och syftet med detta är 

att visa att dylika människor finns och alltid kommer att finnas. I denna formulering finns inga 

direkta litterära ambitioner. Det går givetvis att ifrågasätta trovärdigheten i påståendet, men man 

begår ett misstag om man inte tar det på allvar. Samma ton fortsätter sedan hos Källarmannen själv, 

han skriver till exempel ”jag har fått en idé i mitt huvud och jag vill till varje pris försöka 

genomföra den” (s. 50). Det viktigaste är alltså förmedlandet av en idé och inte den litterära 

ambitionen. Alldeles i slutet skriver Källarmannen ”jag har känt djup skam under hela den tid som 

jag hållit på med den här berättelsen: följaktligen är det inte längre fråga om litteratur” (s. 165), 

vilket uttrycker ett avståndstagande från den litterära ambitionen. Dostojevskij skrev i ett brev till 

sin bror att han drömde om att berättelsen skulle bli ”smörja”, men samtidigt hade han höga 

förhoppningar om den, och skrev att ”den kommer att bli sanningen” (s. 172). 

Det finns en stark betoning på presentationen av en idé, följaktligen sluter vi oss till att det är 

Dostojevskij filosofen som presenterar sig. En förklaring till denna filosofiska inriktning kan vara 

att strax innan han började skriva Anteckningar från Källarhålet, kom han i kontakt med Nikolay 

3 Det noteras bland annat i Camus roman Fallet.
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Strakhov. Strakhov var en framstående tänkare väl orienterad inom både vetenskap och filosofi, och

han kom att bli något av en filosofisk läromästare för Dostojevskij. Strakhov noterade att 

Dostojevskij hade en filosofisk begåvning, men att Dostojevskij inte var någon vanlig filosof. 

Dostojevskij läste inte filosofi, han var i inte orienterad i filosofins historia, men han kände filosofi.4

Strakhov skrev om Dostojevskij:

A simple idea, sometimes very familiar and commonplace, would suddenly set him aflame and reveal iteself 

to him in all significance. He, so to speak, felt thought with unusual liveliness. Then he would state it in 

various forms, sometimes giving it a very sharp, graphic expression, although not explaining it logically or 

developing its content. Above all, he was an artist, he thought in images and was guided by feeling.5

Denna beskrivning stämmer väl överens med hur Dostojevskij framställer idéer i Anteckningar från

källarhålet. Källarmannens framställning av idéer sprudlar av bilder och metaforer. Till exempel 

beskriver han naturlagarna som en stenmur, något stort och hårt som de flesta människor tappt ger 

upp och viker undan för, och som han själv dunkar huvudet emot till ingen nytta. Och han beskriver

att ”två gånger två är fyra är en överlägsen snobb som står i ens väg med händerna i sidorna och 

hånskrattar” (s. 44). Han införlivar känslor i begrepp som för matematiker och vetenskapsmän 

tenderar att framstå som helt tomma på känslor. Argumentationen som Källarmannen för är inte 

logisk, men det är delvis också poängen att argumentationen inte ska vara logisk. Källarmannen 

följer känslans princip och inte tankens princip. 

Ur logisk synpunkt kan man notera att Källarmannens argumentation är motsägelsefull. Han begår 

till exempel kardinalfel då han vid upprepande tillfällen blandar ihop empiriska påståenden med 

logiska påståenden. Han skriver att människor ”seglar över oceaner” för att finna ”två gånger två är 

fyra” (s. 43), men svaret på två gånger två är fyra fås genom introspektion, och inte genom 

observation. Och han säger att om någon bevisar att människan ”härstammar från apan” är det bara 

att acceptera, eftersom det är ”rena rama matematiken” (s. 17), men evidens för människans 

eventuella härstamning från apan kräver empirisk observation, och är inget som kan besvaras 

genom matematik eftersom matematik är icke-empirisk. Ändock kan det kännas hopplöst 

obestridbart att människan härstammar från apan, likt det kan kännas hopplöst obestridbart att två 

gånger två är fyra – och det är också just den känslan som Källarmannen söker förmedla.

4 Frank, 1987, sid. 84. Här nämns det också att Dostojevskij demonstrativt visade upp ett exemplar av Hegels 
Filosofins historia för Strakhov, där alla sidor var ouppskurna. Dostojevskij hade alltså inte brytt sig om att läsa 
boken.

5 Ibid.
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Precis som Strakhov påpekade utvecklar Dostojevskij inte idéers innehåll och han förklarar inte 

logiken, men han skapar bilder och han införlivar känslor i idéerna. Lev Sjestov är inne på samma 

linje när han skriver att ”Dostoevsky was a great artist, but a poor thinker”6 och att ”Dostoevsky is 

not disposed to argue”7, det vill säga, att Dostojevskij har ingen fallenhet för att föra logiska 

resonemang. 

Dessa kommentarer som Strakhov och Sjestov yttrar om Dostojevskij behöver dock inte betraktas 

nedvärderande, eller ens som negativ kritik. Varför det inte behöver betraktas som nedvärderande 

att vara ”poor thinker”, kan förstås genom beaktande av Carl Gustav Jungs personlighetspsykologi. 

Jung beskriver två sätt att samla in information: genom sinnesförnimmelse och genom intuition, och

två sätt att bedöma information: genom tanke och genom känsla. Sinnesförnimmelse och intuition 

utgör ett motsatspar, och tanke och känsla utgör ett annat motsatspar. Enligt Jung är alla dessa 

funktioner livsnödvändiga, men det ligger också i människans natur att utveckla vissa funktioner 

mer än andra. Och för att utveckla, medvetandegöra, en funktion krävs det också att dess motsatta 

funktion förskjuts till det undermedvetna. En välutvecklad förmåga att känna kräver till exempel en 

relativ förskjutning av tänkande till det undermedvetna. En person som har alla funktioner på jämn 

medvetandenivå beskriver Jung som ”a distinguishing mark of a primitive mentality”.8 Enligt 

Strakhovs beskrivning skulle Dostojevskij kanske kunna passa in i en personlighetstyp som har 

intuition som huvudfunktion och känsla som hjälpfunktion. Jung beskriver detta som ”artistic 

intuition which selects and presents its images by means of feeling judgment”.9 För att Dostojevskij 

skulle kunna upprätthålla en känsla med stark motivationskraft, krävdes det alltså att han till stor del

måste förskjuta sitt tänkande till det undermedvetna. Detta synliggörs i Anteckningar från 

källarhålet, och Källarmannen själv medger till exempel att han ”luddar till” livsfrågorna i ett 

”logiskt virrvarr” (s. 49).

Att våga vara personlig och brutalt ärlig

Sjestov skriver: ”With the years, as his talent developed and matured, [Dostoevsky] spoke of 

himself with ever greater daring and truth.”10 I Anteckningar från källarhålet inleder Dostojevskij 

berättelsen med en fotnot, där han skriver ”Såväl författaren till dessa anteckningar som 

anteckningarna själva är naturligtvis uppdiktade”. Dostojevskij är alltså här mån om att betona att 
6 Sjestov, kapitel 6.
7 Ibid. kapitel 12.
8 Jung, Psychological Types, Chapter X.
9 Ibid.
10 Sjestov, kapitel 1.
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han inte skriver om sig själv, men enligt Sjestov får denna kommentar endast en motsatt effekt. 

”Methods of this kind, of course, achieve directly opposite results. From the very first pages, the 

reader is convinced that not the notes and their author have been invented, but the annotation of 

them.”11 

Utan tvekan finns det mycket sanning i Sjestovs uttalande. Man kan till exempel påpeka att 

Källarmannen är så starkt självmedveten på ett sätt att Dostojevskij inte kan lösgöra sig från honom.

Det går knappt att prata om Källarmannen, utan att samtidigt prata med honom. All tänkbar kritik 

som kan riktas mot honom, har han redan konfronterat sig själv med, och lagt i munnen på fiktiva 

åhörare. Till exempel när Källarmannen skriver ”jag har känt djup skam under hela den tid som jag 

hållit på med den här berättelsen: följaktligen är det inte längre fråga om litteratur”, så är det förstås

känslor som också måste plågat Dostojevskij själv. Självklart måste Dostojevskij själv kunna stå till 

svars för det han skriver, och i denna berättelse förs det fram många mörka tankar. Dostojevskij 

medger också i sitt brev till sin bror angående berättelsen att ”[i]bland drömmer jag om att det 

kommer bli smörja”.12 Dostojevskij skämdes knappast hela tiden han skrev, men när man lärt sig 

förstå Källarmannens dialektik förstår man att det inte är vad Källarmannen menar heller. 

Källarmannen talar som regel i överdrifter, och har för vana att spetsa till sina uttalanden.

Citatet om att han känner djup skam är också ett av många exempel på den brutala ärlighet som 

Dostojevskij ger uttryck för i Anteckningar från källarhålet. Få andra författare förmår att ge 

uttryck för sådana känslor på så oförblommerat sätt. Det är exempel på att Dostojevskij avvisar 

förhärligandet av det ”sköna och upphöjda”, och istället söker sanning genom existentiell 

djupdykning. För att vara ärlig mot sig själv måste man också våga vara självkritisk, och 

konfrontera sina mörka sidor. Ett brutalt exempel på detta är då Källarmannen är tillsammans med 

en flicka som visar honom välvilja och öppenhjärtlighet, men som Källarmannen inte förmår att 

visa tacksamhet gentemot. Han skriver då att ”det var något fult och gement inom mig som 

omedelbart kvävde allt mitt medlidande, ja, jag blev istället bara mer och mer uppretad: åt helvete 

med hela världen!”. När han i detta fall blir visad förståelse och medlidande växer hans inre hat. Det

strider mot förnuftet att reagera på detta sätt, men det är ändå ett drag i människans natur. Det 

Källarmannen skriver är provocerande, men det är samtidigt ärligt, och troligtvis en känsla som de 

flesta kan, i något avseende, känna igen sig i.

11 Ibid. Sjestov analyserar på ett djupare plan varför Anteckningar från källarhålet verkligen är självbiografisk, men 
det finns inte utrymme att gå in på det här.

12 Roséen, 1989, sid 172.
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Sammanfattning

Utmärkande berättartekniska drag som Dostojevskij använder sig av i Anteckningar från källarhålet

är att han riktar stark betoning på framställningen av idéer, och att han är personlig och brutalt ärlig 

i sitt berättande. Dostojevskij var en filosof, men en annorlunda filosof eftersom han använde 

känsla för att kanalisera ut sina idéer istället för den mer typiska filosofen som använder tanke för 

att kanalisera ut sina idéer. Hans filosoferande kännetecknas inte av god förmåga att föra 

resonemang, utan snarare av förmåga att skapa bilder och införliva känslor. Det finns hos honom en 

djärvhet i att uttrycka sig provocerande och säga sådant som kan vara både viktigt och sant, men 

som andra inte lägger märke till eller som andra håller tyst om.
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