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Solsjenitsyn: En politisk analyse 

Indledning 
Det ville vzre en lettelse, hvis Solsjenitsyn blot var en forfatter, der 
var blevet til overs fra det 19. århundrede, en rent anakronistisk 
ånd, en storrussisk chauvinist uden noget egentlig nyt eller noget 
s ~ r l i g  trovzrdigt at bidrage med til vor forståelse af stalinismen, af 
Sovjetunionens historie og sovjetsamfundet. Det ville i hvert fald 
befri venstreflojen i Vesten for en afskrzkkende opgave - nemlig at 
skulle dechifrere et budskab, der i lighed med så mange andre, der 
nu kommer fra ostlandene, ikke svarer til de håb eller illusioner, 
som venstreflojen nzrer. Men for at få bugt med en febersygdom 
er det ikke nok at knuse termometeret. 
Selv om ,)feberdiagnosencc er plausibel, er det dog stidig nodven- 
digt at forklare den, lige som det også er nodvendigt at forklare, 
hvordan det er lykkedes et forfatterskab, der er påvirket af så 
reakt ion~re ideer, a t  fzngsle og bevzge lzsere i kraft af sin »au- 
tenticitet~ og »evnen til at udtrykke det, som er allervanskeligst at 
udtrykkecc i en sådan grad, at de forst senere med forbloffelse 
indser, hvad forfatterens politiske konklusioner indebzrer. Man 
må altså til stadighed forklare dette forfatterskabs fremtrzdende 
placering i de sidste ti-femten års sovjetiske litteratur; det publi- 
kum og den anseelse, det nyder blandt den sovjetiske lyriks og 
prosas mest fremtrzdende reprzsentanter, hos de intellektuelle og 
hos sovjetrussiske lzsere i det hele taget. Og endelig må man for- 
klare den besynderlige frygt, som hans vzrker i stigende grad synes 
at have skabt i officielle kredse i USSR. Hvordan kan det vzre, at 
herskerne i en sådan stormagt, som hzvder at  vEre den kommuni- 
stiske bevzgelses ideologiske ledere, kan vzre bange for en gam- 
meltroendes boger og taler, for en apostel for en ortodoksi fra den 
tidlige middelalder? 
Der er sandelig noget desorienterende over denne starets, denne 
zrvzrdige vismand fra legendernes verden, som er vandret ind i 
det 20. århundredes anden halvdel. Uanset hvor meget de, der har 
underkastet Solsjenitsyn censur, sztter pris på »den ideologiske 
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kappestrid«, har de dog ikke evnet at tage kampen op med ham på 
et eneste punkt; de har tvzrtimod kun fnlt sig i stand til a t  klare 
ham ved hjælp af en beskidt forfnlgelse, der kulminerede i en 
barbarisk landsforvisning - en indrnmmelse uden lige af deres 
afmagt, men samtidig også et bevis på de beskyldninger for tyranni 
og »levn af livegenskab«, som forfatteren til stadighed har rettet 
imod sit lands herskere. 
Solsjenitsyn har været en lige så stor og forblnffende overraskelse 
for venstreflnjen i Vesten, der i forfatteren til En dag i Ivan Deniso- 
vitjs liv gerne ville se en beroligende kritiker af den stalinisme, der 
hnrte fortiden til, og en ny socialismes budbringer - som det tilsy- 
neladende var utznkeligt ville frembringe Gulag Ohavet, en bog, 
der ikke desto mindre allerede var under forberedelse. 
Mange af hans borgerlige beundrere, der i fnrste omgang lod sig 
blznde af denne uventede gave, er også blevet overrasket: sknnt de 
fandt stort behag ved anklagen han rettede imod det sovjetiske 
system, gjorde de religinse, russofile og endog antikapitalistiske 
toner det vanskeligere a t  udnytte denne »menneskehedens samvit- 
tighed«, end man havde håbet. 
Alle disse aspekter ved fznomenet Solsjenitsyn - et sammenfald af 
en litterzr begivenhed og en kamp, den kraft, hvormed hans bager 
har ophidset sindene, og den tilbedelse, de er blevet genstand for - 
alle disse aspekter gnr det i hnjeste grad påkrævet med en politisk 
analyse. 
Jeg erkender den fare for reduktionisme, som en sådan analyse 
indebærer. Nogle kommentatorer vil i raseri udbryde, at Kunst 
med stort K ikke lader sig undersnge og tolke på denne måde, »på 
gisningernes niveau«. Har Solsjenitsyn ikke selv blankt afvist al 
ideologi, »politikkens og de smålige samfundsidealers modeagtige 
behov<<? 
Det er ikke desto mindre sandt, at det netop er en szrlig form for 
»gzttevzrk« og særlige »modeagtige politiske behov«, der har til- 
skrevet Solsjenitsyn hans status som »menneskehedens samvittig- 
hed«, og at både hans ide'er og hans samfundsforestillinger (som 
ingenlunde er smålige) har kastet ham midt ind i vor tids vigtigste 
diskussion, som i alt vzsentligt er politisk: diskussionen om stali- 
nismens og den sovjetiske revolutions regnskab, om socialismens 
fortid, nutid og fremtid. 
Solsjenitsyns ånd indgår helt åbenlyst i sammenhznge, der i emi- 
nent grad er ideologiske og politiske, lige som tilfzldet er det med 
dem, der kritiserer ham, og i lige så haj grad også med hans from- 
me proselytter, uanset hvor elegant forklzdt i zsteticisme det end 
måtte vzre. 
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Alexander Isajevitj Solsjenitsyns udgivne værker strækker sig fra 
1962, da hans forste fortælling udkom, til i dag. (Han begyndte 
dog allerede at  skrive i årene 1936-39). Hans skrifter falder i fire 
dele, som ikke betegner ))stadier((, men derimod forskellige udtryk 
for en og samme synsvinkel. Forste del, hvor forfatteren præsente- 
rede sig, består af »lange noveller((, fremfor alt En dag i Ivan 
Denisovitjs liv og Matrjonas gård. I kraft af deres sobre sprog og 
fortælleteknik er de beslægtede med den folkelige skaz, som egent- 
lig er en nedskrift af en mundtlig fortælling. 
Skaz'en havde sin blomstringsperiode i 1920erne, da genren benyt- 
tedes af virtuoser som Isaac Babel og Boris Pilnjak. Det er uden 
tvivl derfor, a t  Lukacs i Solsjenitsyn finder en genoplivning af ))den 
socialistiske realisme(( i dens oprindelige form. 
Forfatteren til de store romaner med deres talrige personer, reali- 
stiske beskrivelser og moralske tendenser er naturligt knyttet til 
den store realistiske tradition i det 19. århundredes litteratur. som 
fremfor alt er repræsenteret af Tolstoj. Men hos Solsjenitsyn finder 
man hverken den langsomme bevægelse, de tunge beskrivelser eller 
den fatalisme, der kendetegner Krig og fred. Den måde, hvorpå 
Solsjenitsyn håndterer situationer, den (som han selv har beskrevet 
det') ))polyfone(( opbygning af værkerne, den sproglige rigdom 
(med landlige udtryk, religiose arkaismer, sovjetiske neologismer 
og ord, som forfatteren selv har konstrueret), samt det aktuelle i de 
etiske spnrgsmål, der optager ham, (selv når disse henlægges til en 
verden i August 1914), viser os en dybt original forfatter, der har 
foling med virkeligheden af i dag. 
De provelser, der har sat deres mærke på Solsjenitsyn - krigen, 
lejren, kræften - har fået ham til at genoptage dodstemaet: stillet 
over for den truende d0d sætter forfatteren sp0rgsmålstegn ved 
livets mening og ved denne verdens værdi. 
Solsjenitsyns vidneudsagn og anklageskrift i Gulag @havet2 har sat 
ham i stand til at definere sit syn på Sovjetunionens historie, hvor- 
udfra han bl.a. afleder sin politiske filosofi. Sidstnævnte er blevet 
skitseret for os i den fjerde del af hans produktion - de offentlige 
udtalelser, hvoraf hans Abent brev til de sovjetiske ledere' er den 
vigtigste til dato. 

De forste rapporter fra Moskva; som i 1962 gav meddelelse om 
udgivelsen i Novij Mir af En dag i Ivan Denisovitjs liv, hyldede den 
som en begivenhed i den politiske journalistik: den fnrste beret- 
ning, der blev udgivet i USSR, om en af Stalins koncentrationslej- 
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