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Tese
I sin roman Doktor Živago sammenkæder Boris Pasternak romanens hovedperson, Jurij Živago, med både
Shakespeares Hamlet-figur og Kristus. Herved belyser han den tanke, at ”det at eksistere betyder at
virkeliggøre det evige i det timelige” (Søren Kierkegaard); denne virkeliggørelse kræver en imitatio Christi i
lidelsen, men finder også sted i kraft af kunstnerens medvirken- via sin skabende evne- til at finde tingenes
og tilværelsens mening. Og til at skabe en levende virkelighed.
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Med dette arbejde vil jeg drøfte ovenstående tese og på den baggrund blandt andet diskutere, i hvilket
omfang Pasternaks kristendom, som naturligt tilhører den russisk-ortodokse retning, er i overensstemmelse
med denne eller udtryk for et personligt udformet syn på kristendommen.
I dette arbejde inddrages også i det fornødne omfang andre tekster fra Pasternaks værk, såvel prosaværket
som det lyriske værk.

Forord
Nærværende arbejde er det foreløbige resultat af min årelange fascination af Rusland, det russiske sprog
og af Boris Pasternaks forfatterskab. De fleste mennesker, der ikke i forvejen interesserer sig for Ruslands
kultur, forbavses over at høre om alt det, Pasternak har skrevet, udover det eneste, de fleste kender til:
romanen Doktor Živago. Romanen begyndte han at skrive 55 år gammel, og han afsluttede den i 1955 som
65-årig. Men den første digtsamling udkom i 1914, da han var 24! Han er i Rusland primært kendt som
lyriker, endog som en vanskelig lyriker. Han havde dog, længe inden han skrev romanen, gjort sine digte
lettere tilgængelige, og de 25 digte, som ligger som tillæg til romanen, er ikke specielt ’vanskelige’.
Han var desuden oversætter, men også prosaist. Og hvad man ser i hans lyrik, møder man også i hans
prosa, og det er blandt andet det, jeg selv fængsles af: hans formidable sans for den naturens poesi,
intensitet og skønhed, som kan ligge i simple sanseoplevelser, og som ofte fører ham til spændende
filosofiske konklusioner. Meget af dette delte han med en anden stor forfatter, den franske Marcel Proustog det i en sådan grad, at Pasternak nærmest blev ulykkelig over at lære den 20 år ældre Prousts arbejde at
kende, da han følte, at der så ikke var noget originalt ved hans egne ting. Pasternak tog naturligvis
inspiration til sig, og det er tydeligt, at han, som Peter Alberg Jensen har påvist, har været på lån hos
andre ’følsomme’ prosaister som J.P. Jacobsen og Rainer Maria Rilke, men han ’låner’ med stor evne til
viderebearbejdning til et selvstændigt originalt udtryk. I novellen Lüvers Barndom står en af de filosofiske
sætninger, jeg værdsætter højest hos Pasternak: ”Livet indvir meget få i, hvad det foretager sig med dem.”
Denne sætning skal Pasternak have ’lånt’ fra Rilkes Malte Laurids Brigges optegnelser.
Hans prosa-selvbiografi Lejdebrev burde ganske bestemt udgives igen på dansk- om end i en ændret
sprogdragt. Ind i værkets mange stærkt lyriske beskrivelser flettes ofte en uimodståelig humor.
Hvad der adskiller Pasternak fra Proust, Jacobsen og Rilke er til gengæld den voldsomme historiske
virkelighed, han skriver på baggrund af. Romanen Doktor Živago er det store værk fra 1956 om Rusland som
et land, hvor lidelser altid har været fremherskende. Pasternak vælger så at tolke disse lidelser ind i en
kristen forståelsesramme, som naturligt nok er en ortodoks forståelsesramme, der forholder sig til lidelsen
på en ganske anden måde, end vi er vant til i Vesten.
For at redegøre for disse forhold bliver det i dette arbejde relevant at pege på kristendommens fremkomst i
Rusland i det nuværende Ukraine og på den i 2016 ’forhenværende’ ukrainske halvø Krim.
Og dermed er der aktuelt en interessant pointe, idet det, som mange troede ville blive en ny og tryg verden
efter kommunismens sammenbrud i 1991 med venskabelige relationer mellem det store Rusland og
vesten, har vist sig pludselig at være sat på stand-by. Og det paradoksale er, at stridsæblet blandt meget
andet også vedrører grundlæggelsen af den russisk-ortodokse kristendom i det, der i dag er et område delt
mellem Rusland og Ukraine. Og at det har ført til, at adskillige af de forhold, som tages op i romanen, peger
på aktuelle problemstillinger. Stalin synes at være kommet på mode igen i Rusland, men det er zarfamilien
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paradoksalt nok også, og den ortodokse kirke indtager tilsvarende en helt ny og anden rolle end under
kommunismen. Efter for eksempel Doktor Živago skulle man tro, at Stalin ikke længere kunne ses på med
milde øjne. Men Rusland er kendt som landet, hvor ’alt kan ske’. Man læser i dagspressen om
nyfortolkninger af Stalins indsats, ’forståelse’ i Kreml for hans processer mod folkefjender og så videre. Det
var også, hvad man anså Pasternak som efter Doktor Živago. Måske burde den genudgives. I Rusland. Hvor
den dog indtil videre kan købes stadigvæk.
Nærværende arbejde har således lidelsen som omdrejningspunkt. I sit forord til oversættelsen af fire
noveller fra Pasternaks hånd, som første gang udkom samlet i Sovjetunionen i 1925, og blev udgivet oversat
af Ivan Malinovski i 1953 under betegnelsen: Prosa, Borgens Forlag , peger Malinovski på flere sider af
Pasternak i udtryk, jeg kun kan gøre til mine egne: ”Han er først og fremmest lyriker og som sådan
ordkunstner.(..) Man ville hellerikke have forstaaet Pasternak hvis man benægtede den stærkt emotionelle
drivkraft bag hans forfatterskab.”(..)Han hører ikke til dem der forandrer verden-ødelægger eller formerer
værdier-men til dem der omvurderer.(..)Man bliver aldrig offer for ham, for han er selv et offer.”
Malinovski peger i forordet på problematiske sider af Pasternaks skriverier, men slutter af med et udsagn,
der siger det hele: ”Det er denne indefinable vægt af lidelse i ordene som gør at man bærer over med
unoderne og at man lytter åndeløst når han af hele sin vægtige instrumentsamling udvælger sig en lille
fløjte og spiller sandheden i to toner.”

Tak
Dette arbejde var ikke blevet til uden den uddannelse i russisk, jeg fik på Slavisk Institut på Århus
Universitet fra 1990-1993, som har betydet meget for mig i mit videre virke. For teologiens vedkommende
takker jeg undervisere, øvrigt personale og medkursister på Teologi for Lægfolk i Århus for et meget
givende og herligt grundforløb fra 2013-2016.

DEL 1 INDLEDNING
KAPITEL 1: INDLEDENDE BEMÆRKNINGER
Lørdag eftermiddag i Peredelkino
Inspirationen til at beskæftige mig med den russiske forfatter Boris Pasternaks forfatterskab, særlig
romanen Doktor Živago, opstod under et arbejdsophold, jeg havde i Moskva fra 2001 til 2003. En lørdag
eftermiddag i december det første år besøgte den svenske lektor på Moskvas Statsuniversitet, MGU, og jeg,
der var dansk lektor sammesteds, Pasternaks hus i skoven i Peredelkino, som endnu i dag som udflugtsmål
er nemt nok at komme til. Det har siden den 10. februar 1990 (100-års dagen for Pasternaks fødsel) været
museum for forfatterens liv og værk. Vejret var iskoldt, huset lå begravet i sne, men stedet var let at finde,
da vi først havde fået udpeget den rigtige retning. Vi tog den lørdag, hvad man endnu vil gøre i dag, S-toget
fra Moskvas Kiev Banegård, kørte i cirka tyve minutter, og så ventede godt tyve minutters vandring til
huset. Umiddelbart efter at man har forladt stationen og krydset jernbaneoverskæringen med togsporet
Moskva-Kiev, går landevejen uden om den lille ortodokse kirke og den tilhørende kirkegård, hvor Pasternak
har ligget siden den 2. juni 1960. Man vandrer her forbi den kendte ’Forfatterlandsby’, som ligger i en
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egentlig skov, men med ryddet plads, mellem tårnhøje graner, til mange og store ’datjaer’, ofte
farvestrålende helårsvillaer, for det meste af træ, som blev givet ’efter fortjeneste’ til medlemmerne af den
sovjetiske forfatterforening. Efter nedlæggelsen af Sovjetunionen i 1991 har privatiseringer skabt en del
fysiske forandringer på stedet, men trods nybyggeri både inden for og uden for forfatterlandsbyen er det
stadig et charmerende mål for en litterær ekskursion at tage til Peredelkino og blandt andet besøge
Pasternaks ejendommelige rødmalede store træhus, hvor han boede i 21 år frem til sin død i 1960. Det
ligger separat, uden for selve Forfatterlandsbyen, på en stor lukket naturgrund. Mens Pasternak boede i
huset, havde han fra sit store arbejdsværelse på første sal udsigt til et usædvanligt yndefuldt landskab med
skovomkransede marker. Desværre lukker luksusboliger på den anden side af den smalle asfaltvej i dag for
den udsigt. Men grunden og huset, der ligger tilbagetrukket, består, for husets vedkommende med et
fængslende og inspirerende interiør, et første møde med Pasternak og hans samtid og verden.

Pasternak og Frankrig
For nogle år siden holdt jeg i anden sammenhæng i Moskva et foredrag om ”Pasternak og Frankrig”.
Pasternak lærte fransk som barn og blev siden fortrolig med store franske forfattere, f.eks. den noget ældre
Marcel Proust (1871-1922), med hvem han delte udprægede evner for perspektivrige sanseoplevelser.
Endnu kort inden sin bortgang kan det dokumenteres, at han mestrede også talt fransk på et højt niveau. I
hans værk er der en del henvisninger primært til franske forfattere. Omvendt er der i Frankrig en levende
interesse for russisk kultur og litteratur, og i høj grad også for Pasternak og hans forfatterskab. I forbindelse
med det drama, der opstod, ved udgivelsen af Doktor Živago i 1956 -1958, optræder fire unge franskmænd,
som var på studieophold i Moskva på et tidspunkt, hvor romanen var færdig, men ikke kunne udgives, og
som mødte Pasternak i huset i Peredelkino og siden sørgede for udgivelse af romanen i Paris hos det
prestigeomgærdede forlag Gallimard. Af flere grunde er det væsentligt at omtale disse fire franskmænd, da
særlig to af dem, Jacqueline de Proyart og Michel Aucouturier, vil ses at have spillet væsentlige roller i
forbindelse med Pasternaks liv og værk og kendskabet til det. Disse fire unge studerende havde dengang i
1956-1958 mindre tillid til den, syntes de, lidt for entreprenante milanesiske forlægger Giacomo Feltrinelli,
som rent faktisk løb med copyrighten, som gælder den dag i dag. Franskmændene fik dog dermed et stærkt
grundlag for deres karriere som slavister i Frankrig. De enedes om hurtigt at få oversat Doktor Živago , og
de har siden oversat det meste af, hvad Pasternak skrev. Jeg har trukket meget på disse fire, særlig på
værker af Aucouturier, der blev professor i slavistik ved Sorbonne, og som udgav sin første monografi om
Pasternak i 1963 tre år efter dennes død ( Pasternak par-lui-même, Ecrivains de toujours), mens den
senest udgivne kom i 2015 (Un poète dans son temps Boris Pasternak, Editions des Syrtes.) Aucouturier
stod i spidsen for udgivelsen af store dele af Pasternaks forfatterskab i den berømte Pléiade-udgave på
bibelpapir, der udkom i 1990 til fejringen af 100-årsdagen for Pasternaks fødsel. Den kvartet af unge, der i
halvtredserne havde mødt Pasternak, forestod endvidere i 2005 en særdeles ressourcerig udgivelse:
Pasternak Ecrits autobiographiques Le Docteur Jivago, Quarto Gallimard, 2005 (der som kilde vil blive
brugt hyppigt fremover i dette arbejde, under forkortelsen Quarto), der dels rummer Doktor Živago men
også samler de to egentligt selvbiografiske tekster, som Pasternak udgav tidligt i sit liv (på dansk Lejdebrev,
forfattet 1929-1931, oversat i 1953 af Ivan Malinovski, Steen Hasselbalchs Forlag) og sent i sit liv (på dansk
Forsøg til en selvbiografi, Gyldendal 1959, oversat af Edith Frey). Quarto-udgivelsen rummer endvidere en
komplet oversigt over ’pogonja’, den menneskejagt som de sovjetiske myndigheder udsatte Pasternak for i
forbindelse med Doktor Živago -”affæren”. Endelig- og denne har jeg benyttet meget- er der en samlet
datoliste, år for år, uge for uge, i Vie et oeuvre, pp. 1123 -1256 over den historiske udvikling i Sovjetunionen
fra 1890, hvor Pasternak fødes, og helt til 1995, da hans elskerinde Ol’ga Ivinskaja dør i Moskva,
femogtredive år efter Pasternaks død. I kraft af denne fortegnelse kan man let sammenknytte de indbyrdes
relationer mellem samtidige begivenheder i samfundet og begivenheder i Pasternaks liv og litterære
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produktion. Det er særlig denne liste jeg trækker på i min gennemgang af historien bag Det russiske
Imperiums fald og Sovjetunionens begyndelse og videre vej.

Samlede værker
Jeg har under arbejdet ofte konsulteret den russiske udgave af Pasternaks værk, som i dag foreligger i en
videnskabelig udgave. I 2003 udkom Полное собрание сочинения (Polnoe Sobranie Sotjinenija) (i.e.
Samlede Værker) på forlaget Slova. Det rummer elleve bind, som fordeler sig på lyrikken (bind 1 og 2),
prosa (bind 3), Živago (bind 4), diverse artikler, anmeldelser, brudstykker, fragmenter (bind 5), oversat lyrik:
Shakespeare, Goethe, Byron, Keats, Verlaine, Rilke, og mange andre vestlige digtere samt georgiske digtere
(bind 6), breve (bind 7-10) og ’de samtidiges erindringer’ om Pasternak (bind 11).
Endelig foreligger i forbindelse med udgivelsen en dvd med alle de af Pasternak oversatte dramaer,
herunder af Shakespeare, Schiller osv. Det har tilsyneladende været uoverkommeligt at trykke alt på papir.

Ivan Malinovski
Jeg har til dette arbejde primært anvendt og citeret fra danske versioner af Pasternaks tekster, og her er
der grund til at tænke med taknemmelighed på hans fremmeste danske oversætter, Ivan Malinovski, som
udover selv at være en af dansk modernismes mest fremtrædende lyrikere, foruden fra russisk også
oversatte lyrik fra blandt andet tysk, svensk og spansk. Malinovski, der var født i 1926 (og døde i 1989, 63 år
gammel), oversatte allerede i 1953 sine første Pasternak-tekster (Prosa, 1953), nemlig de fire vanskelige
noveller, som Pasternak selv havde skrevet med en del års mellemrum i sin ungdom, men som han først fik
udgivet samlet i 1925: Il tratto di Apelle; Breve fra Tula; Lüvers barndom og Veje i luften. Generelt gælder
om Pasternak, at han også er det man kalder en ”writers’ writer”, altså en, som andre forfattere lærer
skrivekunst af. Men netop på grund af Pasternaks lyriske sværhedsgrad er Malinovskis sproglige
mesterskab, med hans intime kendskab til russisk- trods kun få års studier- og hans beherskelse af danskforbløffende. Selv ærkedansk, men med polsk bedstefar (hvoraf det slaviske navn, hvori han dog senere
ændrede ’v’ til det mere polske ’w’: Malinowski), vender Ivan Malinovski efter under besættelsen at have
opholdt sig i Sverige, hvor han tog studentereksamen, hjem, og på Århus Universitet studerer han russisk i
fem år, men forlader vistnok studierne - for resten af sit liv at leve som fri oversætter og digter. Han var
altså syvogtyve år gammel, da han i 1953 oversatte disse fire mærkværdige, ekstremt abstrakte og
højtflyvende noveller. En nutidig dansk Pasternak-specialist, professor Peter Alberg Jensen, anerkender i
høj grad Malinovskis oversætterindsats, som også er kommet cirka fireogtyve af Pasternaks digte fra
diverse samlinger til gode på dansk, ligesom han har oversat to øvrige prosaarbejder, bl.a. Lejdebrev og Den
sidste sommer. Andre oversættere, Georg Sarauw og Edith Frey har oversat dels nogle af de samme, dels
andre tekster af Pasternak.
Endelig stod Ivan Malinovski for kæmpearbejdet i 1958 med hurtigst muligt at få oversat hele romanen
Doktor Živago, der rummer cirka 540 sider samt ikke mindst de femogtyve digte, der specielt hører til
denne roman.

I Moskva menneskejagt. I Vesten hastværk
I al korthed (sagen er ganske kompliceret) begynder dramaet omkring udgivelsen af Doktor Živago, da
Pasternak, muligvis falsk naivt, indsender sit nu gennem ti år (1945-1955) forfattede og omsider
færdiggjorte romanmanuskript til en censurkomite. Som efter at have læst manuskriptet ikke ønsker, at det
udgives. Alligevel har det rygte spredt sig i den sovjetiske offentlighed, at en stor roman fra den berømte
Pasternak er på trapperne. Sovjetradioen sender på alle sprog, bl.a. italiensk, og her får en italiensk
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journalist i Moskva, med gode kontakter til den unge forlægger Feltrinelli i Milano, nys om sagen. Meget
hurtigt får journalisten fat i manuskriptet, og det aftales med Pasternak, at værket skal udkomme i Italien.
Dette er et brud på samtlige normer for god forfatteropførsel i et socialistisk land. Den normale
arbejdsgang for manuskripter som Pasternaks ville være, at det sendtes ind til tidsskriftet og forlaget Novyj
Mir (Den ny verden), som ville tage stilling til, om det skulle udkomme. På Novyj Mir bestod komiteen af
B.Agapov, B.Lavrenev, K.Fedin, K.Simonov og A.Krivickij. Pasternak kendte personligt flere i komiteen, bl.a.
Fedin, der også var hans nabo i Peredelkino. Han omtales flere gange i dette arbejde. Journalisten vidste
besked hermed, og at det derfor gjaldt om at være hurtig, og det var han. Manuskriptet smugles til Milano,
hvilket de sovjetiske myndigheder snart får underretning om. Herefter presser de Pasternak til at forlange,
at den italienske udgave ikke må udkomme først. Men de sovjetiske myndigheder vil slet ikke have værket
udgivet. Det fortalte man blot ikke til Pasternak. Censurkomiteens kendelse blev han først bekendt med to
år efter, at han havde sendt manuskriptet ind. To år senere kunne han altså læse begrundelsen for
afvisningen af romanen i Forfatterforeningens avis (”Literaturnaja Gazeta” som stadig udgives). Heri er en
rammende analyse af værket, der viser, at de fem sovjetiske censorer i høj grad havde forstået, hvad
romanen gik ud på. Hvorfor skulle Pasternak vente to år på at læse begrundelsen for afvisningen?
Det skyldtes, at pludselig indgik romanen i et kandidatur til Nobelprisen, og så handlede det om snarest
muligt at få udgivet en gyldig udgave på russisk, idet værket ikke kunne være udgivet på italiensk alene. De
nævnte fire unge franskmænd er dybt involverede i at få romanen frem til Gallimard, og Pasternak har en
intens korrespondance med et af medlemmerne af kvartetten, Jacqueline de Proyart. Det er, som om han
vil sikre sig, at der i det mindste kommer en ordentlig version frem på fransk. Men hvis værket skal have
Nobelprisen, skal det - efter gældende regler- foreligge på russisk, og ad ejendommelige snirklede veje
lykkes det at få det hollandske forlag Mouton til at udgive en første original russisk udgave af romanen.
De sovjetiske myndigheder havde dengang generelt let ved at anklage alle vestlige initiativer for at være led
i den kolde krig, og de påstod hårdnakket, at CIA var indblandet i sagen. At give Pasternak Nobelprisen var
en koldkrigsprovokation, mente Moskva. Pasternak anede intet, men det har siden vist sig, at det rent
faktisk var CIA, der sørgede for, at bogen blev oversat og udkom på Mouton i Holland. Betids til at den
kunne få Nobelprisen.
Den var allerede udkommet på hovedsprogene i løbet af sommeren 1958.
Den russiske udgave fra Mouton kommer som sagt tids nok til, at Pasternak får meddelelsen om tildelingen
af Nobelprisen i oktober. Fejringen fandt sted i huset i Peredelkino den 24. oktober, og på talrige
tilgængelige fotografier og filmoptagelser fra begivenheden ser man en ovenud stolt og lykkelig forfatter
omgivet af familie og venner. Det er pudsigt at se, at Gyldendal havde Malinovskis oversættelse til dansk
parat omtrent på dagen (Kehler havde som den første anmelder læst den i den engelske udgave).
Danske avisanmeldelser i oktober 1958:
Henning Kehler, Berlingske Aftenavis (7.oktober) Eigil Steffensen, Information (23. oktober). Jacob
Paludan, Politiken (24.oktober), Emil Frederiksen, Berlingske Tidende (24. oktober), Torben
Jensen, Vestkysten (24. oktober), Hakon Stangerup, Dagens Nyheder (24.oktober), Frederik
Nielsen, Social-Demokraten (24.oktober), Ellen Olsen, Aalborg Amtstidende(28.oktober), Hans
Kirk, Land og Folk(28.oktober), Richardt Gandrup, Aarhus Stiftstidende(28.oktober), Christian
Kirchhoff-Larsen, Børsen (28.oktober), Niels Kaas Johansen, Aftenbladet (29. oktober), Kristian
Jespersen, Aarhus Amtstidende, (29.oktober) og Jens Kruuse, Jyllands-Posten (31.oktober).
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Censurkomiteens brev bringes da med to års forsinkelse i Literaturnaja Gazeta som Sovjetunionens reaktion
på meddelelsen om Nobelpris-tildelingen. Og umiddelbart efter meddeler myndighederne, at Pasternak
ikke kan modtage Nobelprisen. Og dersom han rejser til Stockholm, kan han ikke komme tilbage til
Sovjetunionen. Omvendt kan man heller ikke eksilere ham, det er han for berømt til. Men prisen bliver, at
han mister alt lønnet arbejde og må give afkald på alle udenlandske forfatterrettigheder. Desuden
udsættes han af de sovjetiske myndigheder for et voldsomt pres med tilsværtning i medierne, radio, tv,
pressen, og det på det allergroveste. Men på dette tidspunkt havde han lært at tåle det.

Tidspres når man skal oversætte digte
Med hensyn til selve arbejdsprocessen var der tryk på i mange lande, samtidig.
Den franske udgave blev oversat af Michel Aucouturier, Louis Martinez, Jacqueline de Proyart og Hélène
Zamoyska. Den danske blev oversat ene mand af Ivan Malinovski, som har været cirka 32 år, da han
knoklede med opgaven.
Dog måtte han give sig på ét punkt. Som nævnt er der i romanen et tillæg med ”Doktor Živagos digte”,
femogtyve i alt. Og også med hensyn til disse digte er det yderst interessant at se, hvilke der opfattes
som ’kristne’ af forskellige fortolkere (dette vender vi tilbage til), men det er også tydeligt, at ’det kristne’
ikke har været et kriterium for Ivan Malinovski , dette til trods for at han har oversat alle de talrige citater i
romanen med kristent indhold, eller som drøfter spørgsmål af kristen relevans, loyalt og lødigt.
Som en note fra oversætteren læser man på side 546 i romanen under ”Jurij Živago digte”
følgende: ”Prosaoversættelser af bundne digte er efter min mening værre end ingenting. Nødvendigheden
af at få bogen ud i år (i.e. 1958), samtidig med de øvrige europæiske udgaver, afstak imidlertid en så kort
frist til oversættelsen af disse femogtyve digte, at en fuldstændig og formelt adækvat gendigtning fra første
færd var ganske udelukket. Jeg har derfor fra begyndelsen koncentreret mig om at oversætte så mange af
digtene som muligt- og naturligvis først og fremmest dem, jeg syntes bedst om- i en form der svarere til
den de har på russisk, for så nødtvungent at lade de resterende fremtræde i prosareferat med det eneste
formål, at læserne ikke skal være uvidende om, hvad der står i dem”. Jeg håber, at den førstnævnte
kategori er så fyldig, at man vil få blot en svag fornemmelse af Pasternaks stilistiske mesterskab.” Digtene
i ”prosareferat” er i bogen sat i kursiv.

Sekundærlitteraturen
Der foreligger en overvældende stor litteratur om værket og forfatterskabet, og jeg har hovedsagelig
anvendt sekundærlitteratur, der belyser arbejdets emne: Pasternak som kristen forfatter. Jeg har her særlig
for det litteræres vedkommende anvendt skandinaviske slavisters arbejde: skrifter af de danske professorer
Peter Alberg Jensen (Stockholms Universitet) og Peter Ulf Møller samt pastor Sten Hartung, Jostein Børtnes
(Norge) og Per-Arne Bodin(Sverige). Desuden indgår udsagn og reflektioner af Lazar Fleishman fra Stanford
University. Endvidere har jeg anvendt forskellige russiske kilder, blandt andet fra internettet. Endelig
trækker jeg på det righoldige franske materiale i Aucouturiers bøger, i noter og kommentarer og oversigter
i Pléiade-udgaven samt i Quarto og i Lettres à mes amies francaises 1956-1960, udgivet af Jacqueline de
Proyart, Gallimard 1994.
Med hensyn til den russiske ortodokse kirke og ortodoksien generelt har jeg anvendt blandt andet
russisksprogede kilder fra internettet, men særlig har jeg trukket på Timothy Ware: The Orthodox Church,
Penguin Books 1963 og John Zizioulas: Being as Communion, St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood,
New York, 1985
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Doktor Živago på film- og tv-skærm
David Lean skabte en engelsk version i 1966, som blev en stor publikumssucces i Vesten, og som i Danmark
igen blev vist i en ’renset’ udgave i 2016. Det er, hvis man skal drille, blevet det, man kalder ”en selvstændig
film”, det betyder en film som ikke har meget at gøre med ’forlægget’. Helt rigtigt er det så heller ikke, idet
visse centrale scener i romanen er smukt gengivet. Trods et imponerende autentisk genopbygget ”Moskva
cirka anno 1905” (i filmstudier i Spanien) ejer filmen slet ikke nogen russisk atmosfære, idet det i denne
britiske film er anglo-amerikanske manerer som dominerer hos de agerende, som i øvrigt er strålende
skuespillere. Særlig er rollen som den onde forfører af Lara, Komarovskij, spillet mesterligt af amerikaneren
Rod Steiger. Længere henne i dette arbejde vil jeg, hvor det er relevant, kommentere detaljer ved filmen. I
2006 kom der i mange afsnit en russisk tv-udgave med kendte skuespillere, også her var rollen som
Komarovskij besat med en fortrinlig skuespiller, Oleg Jankovskij, der gengav Komarovskijs dæmoni fuldt på
højde med Steiger. Generelt bevæger det faktiske indhold i Doktor Živago sig dog på et ganske åndeligt
plan, som er svært at genskabe i en kommerciel filmindustri. Det hed sig, at Leans 1966-udgave
var ’romantisk’, ja udtryk for ’passion’, hvortil én af damerne i den omtalte franske kvartet sagde: ”ja,
passion, men ikke lige dén type, passion dé tror!”
Det er naturligvis passionsdramaet, Kristi lidelseshistorie, der her hentydes til.

DEL 2 LIDELSEN
KAPITEL 2 TIL OFRENE
Жертвам (zjértvam)
I de første tre årtier af Pasternaks levetid ændrer Rusland status fra at være ”Rossijskaja Imperija” til at
blive Sovjetunionen. Forløbet op til, under og efter den påtvungne forvandling har den amerikanske
historiker Richard Pipes beskrevet i adskillige lærde værker. Bogen om selve revolutionen er ”The Russian
Revolution”, Alfred A. Knopf, 1990. Den er tilegnet ”Жертвам- to the victims”; (zhjértvam, til ofrene).
Hvor der er ofre, har der været - og er der ofte stadigvæk- lidelse.
I nærværende arbejde ses de lidende, ofrene for den historiske udvikling i Rusland, i relation til det faktiske
historiske forløb med de konkrete begivenheder og deres følger. Denne lidelse er blevet dokumenteret i
den historiske litteratur. Men også talrige, russiske og andre, litterære forfattere har behandlet emnet.
Således Boris Pasternak som gennem årene har set lidelsen i samfundet omkring sig og personlig mødt den,
som privatmand, og i høj- og stigende grad- som offentligt kendt forfatter. I ”Doktor Živago ” har han
samlet erfaringer og refleksioner om og holdninger til sin tid. Med lidelsen som omdrejningspunkt.
Da det historiske stof –og den dermed forbundne faktiske lidelse- ikke kan forventes kendt af en nutidig
dansk læser, har jeg fundet det hensigtsmæssigt at bruge nogle sider på at dokumentere, at romanens
skildringer ikke er fri fantasi. Det vil dog føre for vidt inden for rammerne af dette arbejde at gennemgå
forløbet af de historiske samfundsomvæltninger i Rusland i egentlig forstand. Men ud fra den detaljerede
tidsoversigt i den troværdige ”Vie et oeuvre”, pp.1123-1256 (Quarto) er det muligt at skabe en oversigt,
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dels over de vigtigste historiske begivenheder i samfundslivet, dels i de vigtigste begivenheder i Pasternaks
liv.
Ved læsning af Timothy Ware: The Orthodox Church, Penguin Books 1963 bliver man opmærksom på et
fænomen, som ikke er en væsentlig del af evangelisk-luthersk teologi, nemlig dyrkelse af lidelsen, der ses i
relation til en forståelse af livet som et offer, idet der sker en ”efterligning” af Kristi lidelse, den såkaldte
imitatio Christi. Dette arbejde vil vise, hvordan Pasternak tolker den lidelse, han har kendt til, ind i denne
forståelse, der er kernen i den ortodokse teologi.
Pasternak lader sin roman afslutte med en samling af femogtyve digte. Den tilskrives ganske vist
hovedpersonen, lægen og digteren, men er selvsagt en del af Pasternaks eget lyriske forfatterskab. Af disse
femogtyve digte er mindst otte af et klart kristent indhold. Og det er i kraft af digtene, at man forstår, i
hvilket omfang Pasternak har taget paralleliseringen mellem sin helt Jurij Živago og Kristus alvorligt i
Živagos imitatio Christi.

Lidelsen i historien
Det Russiske Imperium
De russiske revolutioner i februar og oktober 1917 kom ikke fuldstændig uventet. Forud var gået godt 50 år
med voldsomme spændinger i det russiske samfund. I 500 år havde Romanov-familien, (der nu igen, i 2016,
æres med en obelisk ved Kreml-muren) forsynet Rusland med zarer, men dagens orden siden cirka 1860
havde været strejker, attentater og mord rettet mod myndighederne, og magtens svar havde været
arrestationer, fængslinger, deportationer og nedskydninger.
Men vi skal kort til Danmark. Her er kong Frederik VII død i 1863 og bliver efterfulgt af glücksburgeren
Christian IX, der meget mod sin vilje må godkende den novemberforfatning, der forårsager katastrofen ved
Dybbøl i april 1864. Samme år forloves en af hans døtre, prinsesse Dagmar, med den russiske tronarving
Nikolaj Aleksandrovitj. Denne dør imidlertid allerede året efter, i 1865, men har på sit dødsleje anbefalet, at
Dagmar, nu Marija Fjódorovna, gifter sig med hans yngre bror, Aleksandr. Hvilket sker i 1866. Det bliver
tilsyneladende et harmonisk ægteskab.
Zar bliver han i 1881, da hans far, Aleksander II, som en del af samfundsterroren, myrdes ved et
selvmordsbombeangreb. Aleksandr III dør selv i 1893, og det bliver nu hans og Marija Fjodorovnas søn, der
overtager faderens trone som Nikolaj II. Og vi kender den sidste zar-families tragiske skæbne: på klods hold
henrettes (på Lenins ordre) kejserparret med deres fire børn. Det sker med pistolskud i en kælder i
Jekaterinburg.
Nikolaj II kendes som en uforberedt, ubeslutsom, tvivlrådig zar. I de mange tvivlstilfælde gør han, som han
tror, hans far ville have gjort i lignende situationer. Han er stærkt afhængig af sine rådgivere, anvender en
kurs, som snart er autoritær og uden indrømmelser, snart forsøger han sig med diverse imødekommende
tiltag, men protesterne mod hans styre fortsætter. Statens politik over for urolighederne veksler voldsomt
mellem en blød og en jernhård tilgang.
Årene omkring Pasternaks fødselsår 1890 er således præget af stedse genkommende indenlandske angreb
på imperiet, på zarmagten, i form af uro, strejker og demonstrationer. Højtstående politikere bliver myrdet,
og altså zar Aleksandr II i 1881. I 1905 indledes en krig med Japan, som Rusland taber. Og som det sås
under Pariserkommunen i 1871, kan et land måske nok tabe en krig til et andet land, men hvis den svaghed
det måske afslører, bruges til indenlandske angreb på statsmagten, så svares der hårdt igen. 1905 blev
kendt som et Annus Horribilis, hvor en demonstration med anmodning om foretræde for staten, mødes
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med nedskydning af hundredvis af demonstranter. Uroen fortsætter frem tiI 1914 med udbruddet af Første
Verdenskrig, der viser sig umulig at stoppe, da den først er brudt ud.
Petr Durnovo, medlem af statsrådet, havde forsøgt at henlede zarens opmærksomhed på den fare, som en
væbnet konflikt ville betyde for Rusland. ”En almen europæisk krig vil være en dødelig fare for Rusland og
for Tyskland, uanset hvem der vinder den (… ) I tilfælde af nederlag, hvilket ikke kan udelukkes med en
fjende som Tyskland, vil en social revolution i dens allerekstremeste form være uundgåelig.” (Quarto 1150).

Revolutionerne og sovjetsamfundet
Magten overtages i oktober 1917 af socialdemokraterne under ledelse af den Lenin, som den tyske
kejsermagt belejligt har fået ekspederet til Rusland fra hans eksil i Schweiz.
Straks efter oktober 1917 og til 1921 taler man om krigskommunismen, som betegner
samfundsudviklingen i Rusland fra juni 1918 til marts 1921. Lenin dekreterer nationalisering af alle
virksomheder, tvangsindkrævning af korn, afskaffelse af det frie marked. Det medfører en ”desperat
politik af rekvisitioner, rationeringer, centralisering, rød terror og konstante improvisationer.”(kilde: her er
anvendt internetleksikonartikel om krigskommunisme, men det beskrives udførligt i Richard Pipes ”The
Russian Revolution”, Alfred A. Knopf, 1990).
Fra marts 1921 indførte Lenin NEP, ny økonomisk politik, der varede frem til 1928. Her tillodes i et vist
omfang private virksomheder og privat handel, dog ikke såkaldt tunge virksomheder eller finansinstitutter.
NEP var alene tænkt som en overgangsforanstaltning. Senere fulgte ”femårsplaner med planøkonomi og
målrettet industrialisering”. (Kilde: internetleksikonartikel om NEP, se også Pipes, 1990. ).
Lenin, erindrer man, dør midt i NEP-perioden, i 1924. Det er nu Stalin, der er ved roret.
Det er perioden med ’krigskommunisme’ og NEP, der er den historiske baggrund for hovedhandlingen i
Doktor Živago, der indledes i 1902 og slutter cirka i 1929, da Jurij Zjivago dør. Der er så en epilog, der først
fører handlingen frem til omslaget i Den store Fædrelandskrig ved Kursk i 1943 og videre frem til cirka 10 år
efter, der faktisk svarer til det tidspunkt hvor Stalin er død (marts 1953), og den periode, der
kaldes ’tøbruddet’, begynder.

Lidelse i sovjetsamfundet
Quarto/Gallimard gennemgår forløbet fra 1917- 1945 på side 1154-1223. I koncentrat kan man pege på
følgende fra to årtier, tyverne og trediverne:
Individet bliver et ’statsindivid’; visse kategorier mennesker gøres officielt retsløse; man arbejder med
tvangsforanstaltninger (for eksempel med hensyn til fødevarerekvisitionering og kollektivisering); der er
terror fra det politiske politis side, undertrykkelse af grupper, herunder af jøder; i juni 1922 henrettes mere
end 8000 nonner og munke (Quarto s.1171).
Modstandere af det nye regime forfølges i ’processer’. Særligt berygtede er tiden fra januar 1937 til
december 1938, den såkaldt ”Store terror”, hvor adskillige millioner mennesker arresteres, 800.000
henrettes, andre deporteres. Revolutionen ”æder sin egne børn”: Lenins og Stalins gamle medkæmpere
Kamenev og Zinoviev , siden Bukharin, henrettes, Trotskij myrdes af Stalin-agent i Ciudad de Mexico i 1940.
I anden halvdel af trediverne løb perioden med processer, arrestationer, fængslinger, deportationer og
simple drab på opfundne politiske modstandere helt løbsk.
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Efter dette fulgte så en type lidelse, som ikke var iscenesat af Stalin, men som talmæssigt trodser enhver
beskrivelse: Omkomne i Sovjetunionen under Anden verdenskrig beløber sig til mellem 25 og 27 millioner
ofre. Pasternak har i Doktor Živago ikke glemt Den Store Fædrelandskrig, der inddrages i Epilogen.

KAPITEL 3 LIDELSEN I PASTERNAKS LIV
Biografi
Boris Pasternak blev født i Moskva i det daværende Russiske Imperium den 10. februar 1890 og døde i
Moskva i Sovjetunionen den 30.maj 1960.
Han var søn af rektor for Kunstakademiet i Moskva, Leonid Pasternak,1867-1945, der samtidig var berømt
som post-impressionistisk maler, og hustru Rozalija Kaufman ,1883-1939. Begge forældre stammede fra
Odessa i det nuværende Ukraine, dengang en del af imperiet. Boris var den ældste af fire søskende, med
en bror og to søstre. Hans miljø var ’kultiveret- borgerligt’, et miljø der var dybt forbundet med kunst og
kultur; begge forældre havde drevet det vidt som kunstnere (som henholdsvis maler og pianist).
Forældrene var jøder, men ikke praktiserende. Også dengang var Odessa - som i dag- kendt som en
farverig kosmopolitisk by med stærke træk af russisk, ukrainsk, jødisk og græsk kultur.
I sit personlige private liv oplevede Pasternak ikke mere ’lidelse’ end så mange andre mennesker gør
generelt med sygdom, skilsmisser, fiasko. Han døjer selv med blodpropper, men modtager den fornødne
pleje. Til sidst dør han af kræft.
Han oplever den smerte at måtte se sine to forældre, som han var nært knyttet til, sammen med sine to
søstre, drage i eksil. Han er 31 år, i 1921, da familien bosætter sig i Tyskland, siden (på grund af nazismen) i
England. Forældrene ser han aldrig igen, skønt moderen lever til 1939 og faderen til 1945.
Pasternak var gift to gange.
Pasternak giftede sig første gang, i 1922/1923, med Evgenija Lourié med hvem han fik sønnen Evgenij, der
blev født i 1923. Evgenij Borisovitj blev eksekutor af faderens litterære bo og var gennem årene åben for
alle, også udenlandske, henvendelser vedrørende faderens forfatterskab. Han udtaler sig helt frem til sin
død i juli 2012. Det første ægteskab varer frem til 1930 (Evgenija Lourié dør 10.juli 1965).
Pasternak giftede sig efter skilsmissen fra Evgenija med Zinajda Neuhaus. De får 31.12.1937 sønnen
Leonid. Zinajda havde fra sit tidligere ægteskab sønnen Henrik (Genrikh). Han døde af sygdom 20 år
gammel i august 1940. Zinajda dør selv den 23.juni 1966, seks år efter Pasternaks død .
I april 1947 indledte Pasternak et forhold til Ol’ga Ivinskaja. Hun var redaktør på forlaget Novyj Mir, og de
mødes i 1946. Fra et tidligere forhold havde hun datteren Irina. Ol’ga døde i Moskva i 1995, Irina lever
endnu og bor i Paris.

Personligt bekendtskab med lidelse
Persona grata et non grata
Sovjetunionen har til trods for installeringen af voldsomt angstskabende strukturer i befolkningen alligevel
tilladt visse typer frihed, hvor Pasternak- og der er talrige eksempler på det gennem hans liv- både får lov at
fremføre meninger, læse digte op, blive udgivet for så kort tid efter, hvis ikke ligefrem samtidig, får at vide,
at han er persona non grata. Han er kendt som en stor lyriker og som en fremragende oversætter, og
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måske dét er nok til, at han som medlem af Forfatterforeningen i sommeren 1936 får tildelt en bylejlighed i
det attraktive kvarter i Moskvas centrum omkring Lavrúsjinskij Pereúlok, men også en datja i Peredelkino. I
maj 1939 flytter han til den nu ikoniske datja. Det er ejendommeligt at han får lov at blive boende, også i
årene efter at myndighederne for længst har fået nok af hans provokationer. Mest ejendommeligt er det
dog, at han aldrig selv havner for en domstol eller i et fængsel.
Han oplever i allerhøjeste grad den lidelse, som staten påtvinger mennesker på utallige niveauer. Værst er
måske, når staten benytter sig af ren vold som politisk instrument. Forfatteren Zamjatin indvender i 1922 i
en diskussion med en litterær redaktør, at han ikke kan gå med til at man myrder en person, man har
bastet og bundet; hvorfor dog ikke, er gensvaret fra Aleksander Voronskij. Det må da komme an på
situationen (Quarto 1170.) Samme år havde Lenin opfordret efterretningschefen Felix Dzjerzhinskij
til ”omhyggeligt at sørge for udstødelse af forfattere og professorer/lærere som medvirker til
kontrarevolutionen”. Angående den nye straffelov præcisererer Lenin: ”Retspraksis må ikke bringe terroren
til ophør(..) (terror) skal være grundlaget (for retspraksis) og legalisere den som princip.” (Quarto 1171). I
1927 opdager Nikolaj Bukharin opdager, at Stalin har til hensigt at likvidere hele den gamle bolsjevikiske
garde. (Quarto 1183). I 1927 spørges der i en fransksproget avis udgivet af eksilrussere til, hvorfor visse
franske forfattere på besøg i Sovjetunionen (f.eks. Georges Duhamel) ikke har fortalt noget om
censuren. ”Måske har lyden af deres klinkende champagneglas ved receptioner hos sovjetmagten
overdøvet lyden af fangekædernes raslen”. Der opstår nu en vældig debat mellem prosovjetiske forfattere i
Frankrig- f.eks. Romain Rolland- og russiske eksilforfattere i Frankrig: Bal’mont, Bunin, Zaisev og Sjmeliov. I
1929 arresteres i øvrigt Aleksandr Voronskij for trotskisme. (Samme Voronskij forklarede de gode grunde
til at man godt kunne myrde svinebundne fanger). Arrestationer til arbejdslejr: forfatteren Mandelstam
(1929)(han dør i 1938 i en gulag); en ven af Pasternak, kritikeren Vladimir Sillov arresteres og henrettes
(1930) . Mandelstam arresteres igen i 1934 Henrettelser: på en tændstikfabrik sås i 1930 på æskerne et
portræt af Leo Tolstoj: alle på fabrikken henrettes. Selvmord: 1935: digteren Nikolaj Dementiev.
Ovenstående er kun et beskedent udpluk af eksempler fra Quarto-oversigten.
Men der er også den generelle ideologiske undertrykkelse, som Pasternak oplever som idioti og dumhed
og løgnagtig atmosfære, kamp mod ’den småborgerlige ideologi, forhåndsgodkendelse af alle litterære
udgivelser; tilbagekaldelse fra biblioteker af kontrarevolutionær og anti-kunstnerisk litteratur, altså
forældet litteratur, dvs. værker af (blandt andet) Descartes, Kant, Platon, Schopenhauer, Nietzsche, ,
Tolstoj, Maeterlinck, Jules Verne, Dickens, Maupassant; der tales for nødvendigheden af et jernåg; ingen
neutral kunst i et klassesamfund, alle partimedlemmers pligt til rapportere til det hemmelige politi, den
holdning at folk der ikke vil være lykkelige skal tvinges til at være det!
Men dertil kommer en intellektuel undertrykkelse af Pasternak, der viste sig i hans viden om, hvad der i vid
udstrækning skete med mennesker, han personligt kendte, venner, kolleger. En enkelt begivenhed slog
ham med rædsel. I juni 1935 rejser han på Stalins udtrykkelige ordre til Paris. Det vides, at det skete absolut
ufrivilligt. Pasternak frygtede for sit liv. I Paris afholdes den antifascistiske kongres til støtte for kulturen.
Pasternak rejser sammen med den senere henrettede forfatter Isaak Babel’.(Quarto 1202) I brev til sin
kusine og livlangt nære fortrolige Olga Frejdenberg i februar 1941 skriver Pasternak, at han igen er
fortvivlet over, at Stalin nu dyrker grusomhed som noget helt legitimt.
Efter 2VK i 1945 håber hele befolkningen på en demokratisk genfødsel af regimet. Men håbet svigtes
allerede året efter, hvor det hemmelige politis chef Zjdanov får ”hånd i hanke med situationen”, det vil sige
undertrykkelsen fortsætter. I februar-marts 1949, udsættes Pasternak for nye og voldsomme angreb. ”Han
har hele sit liv levet i vor poesi som et svin lever beskyttet af et egetræ.” Kampagnen mod ham går på
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kosmopolitisme. De kritikere der støtter ham får af samme grovfil. Der udbredes rygte om hans snarlige
arrestation. Den 6.oktober 1949 bliver Olga Ivinskaja arresteret og idømt fem års lejr for at have ’intime
relationer til en person der er mistænkt for spionage.” Pasternak sørger dog for hende med tilsendelse af
penge og pakker, som hun kan modtage uden problemer. I august 1953 får hun amnesti og løslades. Efter
Pasternaks død bliver hun igen forfulgt og fængslet af sovjetmyndighederne! I forbindelse med sine
arrestationer aborterer hun to gange.
1953 er et afgørende år. Den 5.marts dør Josef Stalin. En måned tidligere havde den fremtrædende franske
forfatter Aragon nået at hylde Stalin som ’den største filosof nogensinde’ (Lettres francaises, 5.2.1953.)

Tøbruddet
”Tøbruddet” er betegnelsen for tiden efter Stalins død. Udtrykket skyldes en roman med denne titel af Ilja
Ehrenburg. Kort efter Stalins død meddeles det, at Nikita Khrusjtjev kommer til at spille en dominerende
rolle. Og samme måned løslades alle fanger med domme på op til fem års fængsel, visse kategorier
invalide, mindreårige og kvinder. På tre måneder løslades 900.000 personer. Pasternak skriver til Olga
Frejdenberg: ”Kun ét har virkelig ændret sig: den daglige massive forsvinden af navne og personer.”
Den helt store begivenhed kommer i 1956, da det forlyder, at Khrusjtjev på den hemmelige 20.
Partikongres, afholdt om natten fra den 14.-25. februar 1956, har fremlagt sin rapport om Stalins
forbrydelser. Få måneder efter begår en af Pasternaks forfølgere, Aleksandr Fadajev, sekretær i
Forfatterforeningen, selvmord. Pasternak tager til Forfatterforeningens hus, hvor liget ligger på lit de
parade. Efter længe at have betragtet Fadajevs ansigt siger Pasternak så højt, at det kan høres: ”Aleksandr
Aleksandrovitj har rehabiliteret sig selv.”
I 1958 følger hele ”Zjivago-sagen”, som er kort skitseret i indledningen til dette arbejde. Det er klart, at det
er her, at systemets årelange irritation over Pasternak kommer til sit endelige og voldsomste udtryk.
Alligevel bliver han ikke arresteret, ikke eksileret (som det ellers skete i 1960erne og 1970erne for store
russiske intellektuelle og digtere som Andrej Sinjavskij, Iosip Brodskij, Solzhenitsyn, Efim Etkind og mange
andre). Pasternak kan ind til det sidste skrive, modtage post, deltage i celebre begivenheder som f.eks. en
koncert med den amerikanske orkesterdirigent Leonard Bernstein. Trods denne pogónja ( forfølgelse). er
det ikke staten som tager livet af ham. Det er som nævnt kræften, og han dør den 30.maj 1960.

Pasternaks begravelse den 2.juni 1960.
Da Pasternak døde af lungekræft, blev der i Litteraturavisen indsat en ganske kort meddelelse om
Pasternaks bortgang uden nærmere angivelse af tidspunkt eller sted for begravelsen. Det blev
hemmeligholdt. Ikke desto mindre blev der øjeblikkeligt opsat meddelelser i form af små sedler rundt
omkring på Kiev-Banegården, hvorfra togene jo kører til Peredelkino. På et foto ses den lange slange af
mennesker, der deltog i begravelsen to dage efter hans bortgang den 30.maj. Hans kiste blev båret ud af
blandt andet Julij Daniel og Sinjavskij. På flere af mange fotos fra begravelsen ses hans hustru Zinajda med
forstenet ansigt og elskerinden Olga Ivinskaja i gråd. Ved begravelsen oplæstes digt nr.1 fra Doktor Živago:
Hamlet af forfatteren Andrej Voznesenskij. Vi vender senere tilbage til, hvorfor dette digt og oplæsningen
af digtet samler hele idekomplekset for dette arbejde.
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DEL 3 ROMANEN
KAPITEL 4 DOKTOR ŽIVAGO
Romanen
Boris Pasternaks romanværk ”Doktor Živago” er i den danske udgave fra Gyldendal (førsteudgaven 1958) på
594 sider, inklusive digtkredsen på 25 digte af varierende længde, der foreligger som et separat og dog
integreret tillæg til romanen.
Selve romandelen på 537 sider er opdelt i i alt 233 små tekststykker fordelt på ’dele’ (i alt seksten dele, idet
16. del er en epilog).
De 16 dele er videre opdelt i to ’bøger’,
Første bog er i syv dele med 124 tekststykker.
Anden bog er i otte dele med i alt 109 tekststykker + epilog.
Tekststykkerne er uens af længde, ofte relativt korte. Denne organisering ses også f.eks. i Lev Tolstoj: ”Anna
Karenina” og ”Krig og fred”.
Selv efter flere gennemlæsninger af romanen virker den svær at bevare et overblik over undervejs i
læsningen. Parallelle mønstre, bl.a. i personrelationerne, krydser hinanden skævt, personer og miljøer er
talrige, og hovedpersonernes udrejser og hjemrejser forveksles let osv. Endvidere rummer romanen
nogle ’skuffelser’ for læseren: På et tidspunkt i handlingen indtræffer en begivenhed, Jurij Živagos
tvangsrekvirering som feltlæge hos de røde under borgerkrigen, der ændrer alt i romanen. Endvidere kan
de sidste år i Živagos liv virke ejendommeligt tomme og uinteressante. Til sidst dør han af et hjerteslag.
Der er hos de lærde vekslende meninger om Boris Pasternaks evne som prosaist og romanforfatter, gående
fra at det er en ’elendig roman’ til at det er ’en af verdens bedste’. Dette spørgsmål tages op separat
senere i dette arbejde, da det har alt at gøre med romanens inderste temaer og motiver.
Det skal dog fastslås, at romanen er usædvanlig righoldig i sit væld af temaer inden for historie, teologi,
filosofi, kunst, litteratur, lyrikteori, samt beskrivelser af revolutioners konsekvenser, menneskers dårskab og
krigens gru. Men den formulerer til sidst et fremtidshåb, som dog nok mest var en besværgelse fra
forfatterens side.
Mellem selve romanhandlingens yderpunkter: 1902 og 1930 fortælles kronologisk efter de ’store’ årstal i
Ruslands historie med omtale af det første revolutionsforsøg i 1905 (knyttet til Det Russiske Imperiums
ulyksalige krig mod Japan) indledt af studenteruroligheder i Petersborg; dertil begyndelsen af 1.
Verdenskrig med imperiets hær i kamp med Det tyske Kejserrige, Østrig-Ungarn og deres allierede; siden
1917 med de to revolutioner, den’ borgerlige’ i februar og den socialistiske i oktober, den hårde borgerkrig
mellem ’hvide’ og ’røde’ og endelig NEP-perioden fra 1921-1928.
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Vi møder et kolossalt væld af personer i bogen, mange kun et par gange, og dette kompliceres af den
russiske tradition med at operere med mange navne for én og samme person. Eksempelvis bliver
hovedpersonen med fornavnet: Jurij, fadersnavnet Andrejevitj og efternavnet Živago snart omtalt
som ’Jurij Andrejevitj’, snart ’doktor Živago’, men ikke nok hermed: i den russiske kultur anvendes hele
tiden diminutiver af navne, så ’Jurij’ bliver blot til Jura (eller Jurotjka etc.)
Med hensyn til det i ikke-russiske ører specielt klingende ’ Živago’ er indtil videre kun at sige, at det for en
russer leder tankerne hen på ’den levende’.

Handlingen
Det kan være være praktisk at huske, at romanens handling er bygget over to centrale udrejser og
hjemrejser (fra Moskva til Ural og retur; endelig omtales senere Sibirien som et flugtmål).
Der er et forløb inden den første udrejse, og der er et forløb efter den sidste hjemrejse.
Inden første udrejse:
Første del: ”Fem-ekspressen”
1902 Romanen indledes på en kirkegård i Moskva, 1902. Den ti-årige dreng Jurijs (kortform:Jura) mor er
død af sygdom og begraves. Juras far har for længst forladt familien og rejser rundt i forretninger i hele
Rusland. Juras morbror (Nikolaj Veden’apin) tager sig af drengen; de rejser til et gods sydpå og træffer her
personer, der bliver vigtige for romanens handling, bl.a. den med Jura jævnaldrende Dudurov. Tilfældigt
overværer blandt andet Jura nær godset med vidt udsyn over landskabet et tog, der uventet standser midt
på banestrækningen. Senere får vi at vide, at toget standsede, fordi en person har begået selvmord ved at
kaste sig ud fra toget i fart. Og at personen var Juras far. En senere ven til Jura, Gordon, sad på rejse med
sin far i kupe med Juras far og så pludselig denne styrte ud. Vi får også at vide, at faderens sagfører
Komarovskij, der er med i toget, er medskyldig i faderens impuls.
Vi hører om studenterurolighederne i Petersborg, som var indledningen til de revolutionære opstande, som
zarstyret dog endnu kunne holde nede i 1905.
Anden del :”Pigen fra et andet miljø”
1905 Året er nu 1905, krigen mod Japan er ikke slut endnu. Fra Ural kommer til Moskva den franskfødte fru
Guichard, russificeret enke efter belgisk ingeniør, med to børn, Rodion og Lara. Til livets ophold har fru
Guichard købt en stor systue med mange ansatte. Her kommer ofte Komarovskij, som er hendes
økonomiske konsulent, hjælper og elsker. Lara, som knap er kommet i puberteten, oplever dog i stigende
grad, at Komarovskij interesserer sig for hende.
Anden del drejer sig i høj grad om Laras tanker om Komarovskij og hans begyndende seksuelle overgreb på
hende (som altid skildres ’suggereret’, indirekte). Hun ved, hun kan få svært ved at afsløre ham, da man
ikke vil tro hende. Hun lader det være, og lader sig misbruge.
Andetsteds i Moskva har der længe været tilløb til strejker på jernbanenettet, og flere anførere er blevet
fængslet af politiet, bl.a. faderen, Antípov, til drengen Pavel= Pasha. Han flytter til ny adresse og bliver
taget med til en demonstration mod zaren (Nikolaj II) og hans regime. De beredne kosakker slår voldsomt
hårdt ned på folkemængden. Herefter flytter Pasha som lejer hen til fru Guichard.

19

Jura har hidtil boet med sin morbror Veden’apin, men denne bor nu til leje hos en fyrsteslægt Sventitskij
(Malinovski skriver Sventickij, c=ts) (som vi vender tilbage til), mens Jura er anbragt hos en
professorfamilie, Gromeko (fruen, fru Krüger, af tysk oprindelse). De har datteren Ton’a, og her bor også
den tidligere omtalte Gordon tilleje. De tre unge, Ton’a, Gordon og Jura, her et stærkt sammenhold.
Der er således to kernemiljøer i begyndelsen af romanen:
SYSTUEN hos enken, fru Guichard med egne to børn: Rodion og Lara. Her bor desuden drengen
Pavel (Pasha) Antipov, hvis far er i fængsel af politiske grunde. Sagfører Komarovskij er fruens
elsker, men efterstræber nu hendes datter Lara.
PROFESSORFAMILIEN Den nu forældreløse Jura er af sin onkel blevet anbragt hos professor
Gromeko og hans familie: moderen, der er af tysk oprindelse, og ofte kaldes fru Krüger- og deres
datter Ton’a. Familien har som lejere foruden Jura og den tidligere nævnte dreng Gordon. Juras
onkel er selv flyttet til en fyrsteslægt Sventitskij, hvor han bor til leje.
I al korthed: i første omgang indgår Lara og Pavel ægteskab og flytter efter endt uddannelse til
provinsen. Men da er borgerkrigen i fuld gang og Pavel forlader familien for at deltage i kampene.
Her bliver han til den frygtede revolutionær Strelnikov.
I første omgang gifter Jura sig med Ton’a.
Romanens handling er nu bundet op over den senere tilnærmelse og forholdet mellem Jura og
Lara.

Endnu en også i Ruslands faktiske historie hændt revolutionsbegivenhed, Krasnaja Presnja (med voldsom
nedskydning af demonstranter), inddrages i romanen. Det sker i tilknytning til en strejke, nu på systuen hos
den ellers sagesløse fru Guichard, der reagerer chokeret over de ansattes strejke.
1906 Samtidig indkaldes der til det første af de to i værket indgående beskrevne festligheder, som på fransk
hedder ’une soirée dans le monde’, altså en festlig aften hos Moskvas allerbedste borgerskab med dress
code, opulent opdækning og musiceren. Et miljø Boris Pasternak har kendt på nærmeste hold fra sin egen
privilegerede opvækst i et tilsvarende miljø. Tidspunktet er nu januar 1906, endnu mens uroen kun ulmer
derude. Men midt under den klassiske koncert, hvor også de tre unge, Jura, Ton’a og Gordon er blandt
publikum, kaldes en tilstedeværende læge pludselig til fru Guichard, der har forsøgt at begå selvmord, men
ved at have forvekslet arsenik med jod står til at redde. Jura ser ved denne lejlighed første gang Lara. Hun
sidder sovende, i en lad positur, magtesløst afventende den Komarovskij, hun frygter og hader.
Tredje del ”Juletræ hos Sventitskij”
1906+ ”nogle år” Nogle er nogle år gået. Fru Krüger har ved et uheld fået et tungt skab over sig, og bogen
forklarer, at hun af den grund udvikler en farlig lungesygdom. Jura er begyndt at studere medicin, men
satser også på at blive kunstner, som forfatter og digter.
Lara er sluppet ud af Komarovskijs magt. Hun er flyttet til en venlig familie, men får nu at vide, at hendes
lillebror Rodion har begået underslæb. Storesøster hjælper lillebror, men får samtidig fat i hans revolver.
Hun har besluttet et hævne sig på Komarovskij ved at begå attentat på ham. Hun får at vide, at han er til
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juletræsfest, den anden store fest for det højeste borgerskab i Moskva, vi hører om i værket. Før Lara tager
derhen, får hun igen fat i Pasha, som i mellemtiden er flyttet for sig selv. Hun erklærer, at de skal gifte sig.
Lara tager derpå til juletræsfest hos Sventitskij, skyder på Komarovskij, men rammer ham ikke rigtig,
strejfer helt overfladisk hans ene hånd; desværre rammer hun også en tilstedeværende vicestatsadvokat,
men ligeledes helt overfladisk. Jura, der med Ton’a og Gordon, også er med til festen, husker nu, at han har
set Lara tidligere. Da de tre unge kommer hjem, er fru Krüger = fru Gromeko død. Sidste del af ”Juletræ hos
Sventitskij” beskriver hendes begravelse.
Lara slipper for videre tiltale.
Fjerde del: ”Modnende skæbne”
1915 Det fremgår i løbet af dette kapitel, at året nu er det andet krigsår, 1915, hvor Det Russiske Imperium
forsvarer sit territorium i krigen mod Preussen.
Handlingen tager her nogle meget hurtige skridt frem: Lara og Pasha har giftet sig. På deres bryllupsnat har
Pasha oplevet den største fryd og den største skræk nogensinde, da Lara har betroet ham, at Komarovskij
har været der gennem flere år- før ham. Som færdiguddannede søger de stillinger.
Første udrejse, som er dobbelt, da den gælder dels Lara, der rejser ud med sin mand, Pasha,
dels Jura selv.
1917
Pasha og Lara rejser med deres datter Katja østover til Ural til stillinger som gymnasielærere, til lokaliteten
Jur’atin. Med ekspresfart får den overordnede fortæller ægteparret plantet i deres nye omgivelser, med en
tilfreds Lara og en ambitiøs, videbegærlig, utålmodig og utilfreds Pasha, der snart indser, at han skal videre:
han skal i krig! Og han drager ud. Lara får deres datter, der er kommet til, Katja, passet i Moskva, mens hun
selv, som frivillig sygeplejerske, tager ud for at lede efter Pasha. Vi møder ham senere igen, men nu
inklusive navneforandring som den stærke revolutionære anfører, Strelnikov.
Samtidig er Jura og Ton’a både blevet gift og har fået en søn, men Jura, nu ’doktor Živago’, rekvireres som
feltlæge, hvor han snart kommer til at virke på et divisionslazaret. Dette er Juras første udrejse. Mod
slutningen af ”Modnende skæbne” såres Jura under en kamphandling langt ude i provinsen, i Ural, og bliver
nu- tilfældigt- passet af ….sygeplejersken Lara. Under Juras sygeleje er Februarrevolutionen i fuld gang i
Petersborg og Moskva.
Femte del: ”Farvel til det gamle”
Da Jura er kommet sig, bliver de snart side om side lægefaglige medarbejdere- og efterhånden kan ingen af
dem skjule over for sig selv eller den anden, at de er forelskede i hinanden . I brev fra Moskva har Ton’a lagt
to og to sammen, er rasende jaloux, men Lara er stadig følelsesmæssigt knyttet til Pasha og vil ikke indlade
sig nærmere med Jura. Også Jura har selv voldsomme samvittighedskvaler over den begyndende utroskab.
Første hjemrejse (Jura tilbage til sin familie i Moskva)
Deres veje skilles dog, og Jura får nu lejlighed til at rejse hjem til Moskva med et særtog. Det Moskva han
kommer tilbage til er totalt forandret i forhold til det han forlod. Nu er der tuskhandel, sortbørs og nye
forringede boligforhold. Der er så også hans søn, som han ser for første gang. Jura diskuterer revolutionen
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med den kristne Veden’apin, som er den positivt stemt, mens Jura overvejende ser negativt på de nye
forhold.
Sjette del: ”Ophold i Moskva”
Efter oktober 1917 Da oktoberrevolutionen er indtruffet, svinger Jura igen og udtrykker stor tilslutning til
revolutionen. Men samtidig lider samfundet mere og mere nød. I vinteren 1917 er det tydeligt at Jura og
familie, som jo er hans kone Ton’a, deres søn, Ton’as far og Juras svigerfar, Gromeko samt tjenestepige, må
væk. De mener, at de kan overleve af eget landbrug langt ude i provinsen. Familien Gromeko har gamle
besiddelser på den Jur’atin-egn i Ural, hvor Jura tidligere havde mødt Lara, da han var blevet såret, og her
har de adgang til gammel ejendom.
Anden udrejse
Syvende del: ”Undervejs”
skildrer Familien Gromekos og dermed Juras udrejse med toget i en teplusjka (kreaturvogn indrettet med
primitive liggepladser + ovn). Togrejsen er meget lang og besværlig, og undervejs ses frygtelige eksempler
på de ulykker og den fortræd, den nu raserende borgerkrig afstedkommer. Umiddelbart inden slutmålet i
Jur’atin nås, arresteres Jura direkte fra toget og føres til …Strelnikov. Han er ikke klar over, at det er Laras
mand. Strelnikov løslader straks Jura, dog efter visse spydigheder.
Anden bog
Ottende del: ”Ankomst”
Noget henne i ottende del skildres omsider at familien Gromeko ankommer (enkemanden professor
Gromeko, hans datter Ton’a, Jura ,deres søn og tjenestepige.). De flytter til landsbyen Varykino nogle
timers ridt fra Jur’atin. De indretter sig udmærket, og livet kan fortsætte under rimelige former.
Niende del: ”Varykino”
De første 9 af 16 afsnit gengiver de notater om alt muligt som ”would-be-forfatteren Jura” nedfælder, heri
blander sig drømme om Lara. Da han ikke længere skriver notater, drager han til hest til biblioteket i
Jur’atin og møder her tilfældigt sine drømmeriers genstand. Lara og hendes datter bor i en nedrakket og
rottebefængt lejlighed i Jur’atin ’vis-à-vis huset med figurerne’. Det udvikler sig til cirka to måneder med
stadig tættere tilnærmelse mellem de to, til trods for at Lara stadig har mange følelser for Pasha, og Jura
fortsat er dybt splittet mellem Lara og Ton’a.
På en ridetur tilbage fra biblioteket beslutter han, at han på et tidspunkt vil ’sige alt’ til Ton’a, ”bare ikke
endnu”. Og her indtræffer en handlingsmæssig ”skuffelse”: På samme ridetur tilbage til Varykino fra
biblioteket i Jur’atin bliver han holdt op af soldater fra den røde borgerkrigshær som rekvisitionerer ham til
at være deres feltlæge, og han kan ikke sige nej. Denne tilfangetagelse vender op og ned på hans liv.
Tiende del: ”På den store vej”
rummer ingen omtale af bogens personer, men er nærmest et i handlingen indpasset langt essay fra
fortællerens side om revolutionen i området og i landet som helhed.
Ellevte del: ”Hæren i skoven”
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Tolvte del: ”Frosne rønnebær”
Jura rejser – gennem flere år- tvungent rundt som feltlæge med den røde borgerkrigshær. Frygtelige
krigsscener, frygtelige krigshandlinger, uendelige mængder af sårede og sygdom- og så pludselig ser Jura sit
snit til at flygte.
Trettende del: ”Vis à vis huset med figurerne”
Han flygter tilbage til Jur’atin, til Laras rottebefængte lejlighed, i en forfærdelig udhungret og elendig
tilstand. Efter en Isak-der-ofrer-sin- søn-agtig drøm oplever han, at han nu på ny bliver plejet af Lara. Han
kommer til hægterne igen, og begge begynder at arbejde side om side som læge og sygeplejerske. Jura får
at vide, at hans egen kone, søn og svigerfar er kommet tilbage til Moskva og nu trues med udvisning fra
Sovjetunionen (de er upålidelige, fordi de er af godsejerslægt). I Jur’atin varer idyllen ikke ved. Jura er sikker
på at han snart arresteres, fordi han blandt lægekolleger tilkendegiver manglende begejstring for
revolutionen.
De får uventet besøg, af Komarovskij, som er dybt involveret med en af kommunisterne tålt ikkekommunistisk regering i Sibirien, hvortil han vil drage og indtrængende opfordrer Lara og Jura til at tage
med ham. Jura nægter, han vil tilbage til Moskva. De smider den stærkt insisterende Komarovskij ud, Jura
ved også alt om hans tidligere meritter.
Fjortende del: ”På ny i Varykino”
Komarovskij kommer igen og opfordrer dem til at redde sig. Arrestationen er lige for, men de beslutter nu
en tid at drage tilbage til et hus i Varykino.
Laras og Jura rejser fra Jur’atin til Varykino
Og herude er det igen nærhed, varme, kærlighed mellem de tre: Katja, Lara og Jura. David Leans
filmatisering fra 1965 lagde grundlæggende vægt på dette ophold (af indlysende grunde- mulighed for at
skildre stærk romantik), og det bliver her, at vi må tro, at de fleste af Juras digte, som optræder i et tillæg til
selve romanen, er blevet til- under voldsom lyrisk inspiration. Efter tretten dage i huset vil Lara dog væk fra
huset, og samtidig dukker Komarovskij op og får overtalt Lara og Katja til at tage bort med ham i kanen ind
til det ventende tog mod Sibirien. Han kan også berette at Strelnikov er pågrebet, dømt til døden og
henrettet. Jura ’lover’ at følge efter.
Men Jura følger ikke efter. Han bliver i huset, lever som en vildmand og får så pludselig et uventet besøg:
Strelnikov, der tidligere var nedladende og ålede ham, kan nu fortælle, at det egentlig var ham der boede i
det hus, Lara og Jura har opholdt sig i. Strelnikov beretter for Jura om sit liv. Jura kan nu fortælle ham, hvor
meget Lara elskede ham. Men det er nu for sent. Og Strelnikov tager sit liv.
Anden hjemrejse: Jura nærmest vandrer tilbage fra Ural til Moskva , men rejser dog med tog ind imellem.
Femtende del: ”Afslutning”
1921-1929 Jura kommer tilbage til Moskva. Det er i NEP-perioden fra 1921-1928. Hans egen familie, Ton’a,
børn, svigerfar lever i eksil i Paris. Lara er i Sibirien, og Jura kommer ind i Moskva i selskab med en dreng
Vasha, hvis grusomme oplevelser liv vi har hørt om tidligere. De bliver senere uvenner og skilles. Jura får
lov at bo hos husets ny herre, Gromeko-familiens tidligere altmuligmand og chauffør. Igen lader fortælleren
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handlingen udvikle sig med stormskridt, og pludselig har altmuligmandens unge datter, Marina, fattet
sympati og kærlighed for Jura, de bliver gift og får to børn. Der går otte – ni år. En dag i sporvognen tror
Jura at se Lara fra sporvognen, han bliver voldsomt ophidset, forlader sporvognen og falder om på fortovet
ramt af et hjerteslag. Vi får beskrevet Juras begravelse og Marinas voldsomme sorgreaktion, men også
Laras tilstedeværelse ved Juras kiste.
I dette resume har jeg endnu ikke omtalt en lidt mystisk, men sympatisk halvbror til Jura, Jevgraf, med de
asiatiske øjne (Juras far havde foruden Jura og hans mor en parallel familie med en kvinde fra Kirgisien),
som på forskellig måde er til gavn for Jura. Han optræder adskillige gange som en ”deus ex machina”.
Da Jura er død, har Jevgraf en lang samtale med Lara, der er kommet til Moskva fra Irkutsk. Lara tror stadig
at Pasha blev henrettet, som Komarovskij havde fortalt dem. Mens Lara får at vide, at Pasha = Strelnikov
begik selvmord i huset i Varykino spørger Lara Jevgraf (s. 522) ” Undskyld, men ved De, om han og Zhivago
mødte hinanden? Talte sammen?
-Efter hvad Jurij fortalte, havde de en lang samtale.
-Virkelig? Gud være lovet. Det var bedst sådan (Antipova (=Lara) korsede sig langsomt).”
Denne sløjfe bindes i sammenhæng med et fænomen (”Og lyset brændte på sit bord)”, jeg behandler
andetsteds, fordi det er et af romanens symbolske knudepunkter. Lara begræder, at Jura ikke får en kirkelig
begravelse.
Det hedder senere om Lara at ”(hun antagelig) er blevet arresteret på gaden eller forsvandt under et
anonymt nummer i senere bortkomne lister, i en af de nordlige egnes talløse koncentrationslejre for
kvinder eller fanger af begge køn.” (side 528)
Sekstende del: ”Epilog”
kan virke ejendommelig i forhold til forløbet indtil da. Denne del rummer også en del af de elementer, der
gør, at mange finder Pasternak vanskelig at læse, da han snarere suggererer som en lyriker i stedet for som
prosaist at berette klart og forståeligt.
Men slutningen er værd at berette om i detaljer.
Sommeren 1943 Vi møder igen de to gamle venner Gordon og Dudurov, som Jura genså inden sin død
omkring 1930, og som han fandt lovlig systemkonforme og uoriginale. Vi er i sommeren 1943
efter ’gennembruddet på Kursk-fronten’. Vi hører om de byer og landskaber som er blevet hærget af
nazihæren. De to er nu hhv. sekondløjtnant og major i Den Røde Hær og mødes tilfældigt i en og samme
hærenhed. Dudurov beretter om sine oplevelser. Han var i 1941 forlovet med Hristina, ville gifte sig med
hende, når krigen var slut, men blev derefter uafladelig flyttet om med sin hærafdeling. Han kunne læse
om, at Hristina havde udvist heltemod ved at trænge ind i en staldbygning, hvor den tyske hær havde
opslået hovedkvarter. Hun ville sprænge stalden i luften, men blev taget til fange og straks hængt. Gordon
beretter så om sin tid som soldat før han blev forfremmet, hvor han landede i et straffekompagni, i en
gulag, og dette fører ham til en gennemgribende kritik af Stalins kollektivisering. Dudurov beretter videre
om sit forhold til Hristina, som var hans elev.
Fra Hristina knyttes forbindelsen til pigen Tan’a, som er vaskepige i regimentet, dér hvor de to gamle
venner mødes og sludrer. Hun er forældreløs. Gordon, Dudurov og Tan’a venter ved en given lejlighed på
en kørelejlighed tilbage til hovedkvarteret, og Tan’a fortæller om sit møde med general Jevgraf Živago. Han
har ønsket at forhøre sig om Hristina, men vender sig nu mod Tan’a, som tydeligvis er en pige af folket, med
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et begrænset sprog. Hun ved selv, at hun er en ’forældreløs vagabondunge’. Gordon og Dudurov vil nu
meget gerne høre Tan’a fortælle, hvad hun fortalte generalen.
Tan’a har forstået, at hun nok ikke er kommet ’af jævne folk’. Hun havde af sin mor, Raisa Komarova,
fornemmet, at hendes fra moderen nu skilte far, Komarov, ikke var hendes rigtige far. Hun ved, at Komarov
skal være flygtet til det hvide Mongoli.
Det er nogle lidt andre navne, end vi er vant til. Og det skyldes igen, at fortælleren her hellere vil være
suggererende lyriker end prosaist. For Jurij Živagos elskede Lara hed jo Larissa, men dette navn kan meget
nemt misopfattes af en jævn pige som det ensklingende ’Raisa’. Og læserne får meget langt fra ’alt at vide’,
men af teksten, s.538, forstår vi, hvad der er sket efter at Jurij blev tilbage i huset, mens Komarovskij tog til
Sibirien medbringende Lara og datteren Katja. De ankommer til Sibirien, der er et hvidt område. Lara er
gravid med frugten af hendes og Juras kærlighed. Teksten siger nu (det er Tan’a der beretter): ”Men mig
vidste han ikke noget om, Komarov. Han vidste ikke, at jeg fandtes på jordens overflade. Mor var rejst væk i
lang tid, da hun skulle have mig, og hun levede i evig skræk for, at han skulle få nys om det. Han hadede
børn og den uro og ballade de skabte. ”Jeg tåler det ikke, skreg han.”
Der synes at mangle nogle logiske prosaelementer: hvordan kunne Lara skjule sin graviditet, hvis hun og
Komarovskij levede sammen? I hvert fald fortæller teksten, at da de røde nærmede sig de hvide byer i
Sibirien, satte denne her minister (altså Komarovskij) sig selv og Lara på et tog for at komme i sikkerhed,
men Tan’a blev bragt til et andet hjem for at blive passet. Men i denne sammenhæng blev Lara, efter Tan’as
opfattelse, ført bag lyset. For reelt havde hun- formentlig mod sit ønske- afgivet Tan’a, der i al fremtid
skulle bo hos denne familie. Pigen har lige så lidt som læseren forstået alle detaljer i den beretning om,
hvordan Lara mister sin anden pige. Hvad der sker med Katja vides ikke.
Den videre historie kunne være skrevet af den Dostojevskij, som værket adskillige gange refererer eksplicit
til.
Barnet Tan’a vokser op hos de nye mennesker, som hun ikke bryder sig om. Hun kan ikke kalde sin nye
mor ’mor’; faderen i huset er god nok, når han er ædru. Familien bor i et banevogterhus. I huset er en lille
invalid dreng, Petenka, med ’visne’ ben. Tan’a fornemmer, at moderen havde foretrukket, at det var Tan’a
der var invalid, og hendes egen dreng der var rask. Under NEP-perioden faldt pengenes værdi, og faderen i
huset foretager en vanvittig handel, idet han sælger sin ko og oplever sig som kolossalt rig, hvilket han
beretter om til højre og venstre. Om natten skal faderen køre en syg gammel kone til hospitalet, og da de
om natten hører vrinsken uden for, tror moderen og Tan’a, at faderen er vendt tilbage fra hospitalet. Men
det er en røver, der forlanger at få udleveret de mange penge. Han siger, at han har dræbt manden ude i
skoven. Moderen og Tanja er halvdøde af skræk, og moderen siger, at røveren selv kan hente pengene,
som er i et kælderrum, hvortil der er adgang via en lem i gulvet. Røveren gennemskuer hensigten, og siger,
at moderen selv kan hente pengene i kælderen. Hun siger, at hun gerne ville, men ikke kan, men datteren
kan stige med røveren ned i kælderen. Røveren har da fornemmet, at moderen ikke bryder sig om
datteren, og han griber i stedet den lamme dreng, og stiger ned. I samme øjeblik de er nede, smækker
moderen lemmen i og sætter sig oven på. Tan’a prøver at fjerne moderen, men forgæves, hun er ikke stærk
nok, og imens hører hun den lille drengs jamren og røverens brølen. Tan’a er klar over, at moderen har
mistet forstanden. Tan’a forsvinder ud af huset. Det lykkes hende at standse et tog med soldater, forklarer
dem situationen. Soldaterne griber ind. Da røveren bliver hevet op, piber han ynkeligt og beder om at
måtte beholde livet, men soldaterne lader ham blive kørt over af toget. Petenka må vi formode er blevet
pint til døde af røveren.
Tan’a fortæller at hun derefter strejfede om de følgende år.
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Gordon og Dudurov ved nu, at Jevgraf tager sig af hende, ligesom de begge er på det rene med, at Tanja er
en frugt af kærligheden mellem Lara og Jura.
1948- 1953 Epilogen springer så fem eller ti år frem, til ca. 1948-1953. Gordon og Dudurov mødes igen i
Moskva, sidder og bladrer i nogle af Juras skrifter, som Jevgraf har redigeret. Romanen slutter med at
berette om det fremtidshåb, der knytter sig til efterkrigsårene- deres ”eneste historiske indhold”.
s. 544: ”Det forekom de to aldrende venner ved vinduet, at denne åndsfrihed nu var kommet, at fremtiden
fra og med i aften lå håndgribeligt udbredt dernede på gaderne, at de selv var trådt ind i denne fremtid, og
at de fra nu af befandt sig her. En lykkelig, bevæget tryghedsfølelse for denne hellige by og hele jordkloden
og dem af deltagerne i denne historie, som endnu var i live, og deres børn gennemtrængte dem og bar dem
som en uhørlig lykkens musik, der fortabte sig i det fjerne. Og denne lille bog i deres hænder ligesom vidste
alt dette og støttede og bekræftede deres følelser.”

KAPITEL 5 HISTORIEN OG LIDELSEN I DOKTOR ŽIVAGO
Bagved og sammen med historien og lidelsen ser lyrikeren altid også noget andet, der peger frem.
Vi har set på lidelsen i det faktiske samfund og skitseret handlingsforløbet i romanen. Heraf vil være
fremgået omfanget af de skildrede personlige lidelser og tragedier. Men der er grund til at foretage en
nærmere kortlæggelse af lidelsen i romanen. Grunden er, at der til sidst i dette arbejde skal ske en
nærmere bestemmelse af romanens samlede udsagn om kristendom og teologi. Men en ting mere gør sig
gældende: det må ind til videre stå som en påstand, der siden vil blive dokumenteret, at det kristne aspekt
så at sige udspringer af et andet aspekt, nemlig af lyrikerens iagttagelser og reflektioner.
Det er nøjagtig her, jeg personlig finder Pasternak mest spændende og fascinerende som forfatter. Hans
kristendom bygger på det allersimpleste og samtidig allervæsentligste: vor væren i live. Livet selv. Det
peger også på en særlig forholden sig til lidelsen og dermed på en selvstændig stillingtagen til
kristendommen, som viser ham i en ikke helt ortodoks udgave af den ortodoksi, han dog tydeligt refererer
til.
Og sådanne ’iagttagelser’ og ’refleksioner’ viser sig i gennemlæsningen af romanen at dukke op undervejs,
mens handlingen udspiller sig - og det i en noget ’tilfældig ’orden. Man fornemmer her, at lyrikeren har
været på spil i romanen med ’tilfældigt’ at placere udsagn, som ’toner’ beretningen, men som siden vil vise
sig at være af største betydning.
Således dukker ”træk” af forskellig art, kristne, men også mange andre op, som, vil vi siden se, kan knyttes
til den samlede kristne problematik.
I det følgende gengives trækkene blot i en parentes umiddelbart efter citatet og vil blive samlet og
systematiseret, men behandles først i Del 7: Lidelse og sansninger og romanens konstruktion.
Gennemgangen her har altså to sigter, der følges på hver sin måde:
dels vise romanens historieskildringer, og herunder lidelserne. Og dette sammenfattes til sidst i dette
kapitel med det formål at vise, hvad præcis romanens politiske kritik af Sovjetunionen gik ud på. Dette vil
blive uddybet i Del 4 Stat og individ gensidigt.
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dels fremdrages de nævnte ’træk’, der sammenfattes til sidst i dette kapitel, men vil blive taget op til
nærmere behandling i del 7.

Fra Imperiet til Februarrevolutionen
Side 135 i romanen læser vi, at der har været gadeoptøjer i Petersborg og at tropperne i garnisonen er gået
over til oprørerne. Der er revolution. Men billedet af et barsk samfund får vi allerede side 12: ”Solen
brændte over bælterne af korn, der endnu ikke var mejet, det så ud som en straffefanges halvvejs
glatragede nakke.”
Der er omtale af nogle af tidens vigtigste politikere og forfattere omtales: Fader Gapon, Sergej Witte,
Maksim Gor’kij; af den endnu uafsluttede krig med Japan og revolutionens bølger, der går hen over
Rusland; russerne er trængt i det andet krigsår (1915), hvorfor Jurij skal ud som feltlæge; Lara gør sig klart,
at zarens krig er ved at blive tabt; den irriterende censur i zarriget; den voldsomme fattigdom; arrogancen
hos de velhavende virksomhedsejere; uroen på universiteterne i Petersborg og Moskva; revolutionære på
tvangsarbejde i Sibirien. Vi hører også, at der blandt samfundets elite er mennesker med liberale
anskuelser.

Zar Nikolaj II
Side 127 får Jura som feltlæge lejlighed til at danne sig et direkte indtryk af zaren, der er ude at besøge
tropperne. ”Med sit forvirrede smil gjorde caren (i.e. zaren) et ældre og mere affældigt indtryk end på
rublerne og medaljerne. Hans ansigt var vegt og opsvulmet. Hvert øjeblik skævede han brødebetynget til
(storfyrst) Nikolaj Nikolaevitj, som vidste han ikke, hvad der krævedes af ham under de givne
omstændigheder, og Nikolaj Nikolaevitj bøjede sig ærbødigt mod hans øre og bragte ham ud af
forlegenheden, snarere ved at bevæge øjenbryn eller skuldre end ved hjælp af ord.
Caren vakte ens medlidenhed (..) og man blev uhyggelig til mode ved tanken om, at en så frygtsom og
genert mand kunne være selve undertrykkelsen i egen person, og at det var i kraft af denne svaghed, der
blev dømt og benådet, lænket og hængt.”

Februarrevolutionen
Da Jura første gang vender hjem til Moskva fra Ural er det revolutionens by, der møder ham: smalhans,
usselhed, man er rykket sammen på mindre plads. Lukkede boder, snavs, ingen fjernelse af affald, pænt
klædte ældre falbyder ting af den type, man ikke kan købe længere: spritapparater kunstige lamper,
kaffekander, uniformer fra nu lukkede ministerier. Der mangler brød, sukker, tobak- og alle priser er
voldsomt opskruede. Jura tilkendegiver forståelse af kritikken af de riges vellevned- det var for meget. I
familien Gromeko kan man sagtens leve med mindre. Alle snakker nu om hungersnød og kommende
katastrofer, om at flygte til Kaukasus. Men Jura siger: ”et voksent mandfolk må bide tænderne sammen og
dele skæbne med sit land.” Men Jura forbliver ikke positiv overfor revolutionen:
Fortælleren skildrer den revolutionære sag nærmest som en planløs farce med tragisk slutning. ”Kort efter
manifestet af syttende oktober var det meningen, at der skulle finde en stor demonstration sted fra
Tverskaja Zastava til Kaluzhskaja Zastava. Dette initiativ var taget i ordsprogets ånd: ”Mange kokke
fordærver maden”. De revolutionære organisationer, der havde del i foretagendet, snerrede indbyrdes ad
hinanden og trak sig tilbage fra det, en efter en, men da det gik op for dem, at folk den pågældende
morgen alligevel var på gaden, skyndte de sig at sende deres repræsentanter til de strejkende. Alt ender i
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forvirring. Og så kommer nedhugningen, da kosakkerne går løs på demonstranterne! (side 143), som ikke er
den eneste scene med voldelig lidelse forårsaget af kosakkerne.
I sammenhæng med skildringen af socialismens planlægningsmani (side 191) og af, hvordan alle nu ved, at
de skal til at lide nød, skifter Jura, side190, syn på revolutionen: ”sådan plagedes han af en anelse om en
overhængende ulykke og af bevidstheden om sin egen magtesløshed i fremtiden til trods for al hans hunger
efter det gode og hans evne til lykke.” Straks efter hedder det, side191: ”Men doktoren gjorde sig ingen
illusioner. Han var ikke i tvivl om, at dommen var faldet. Han anså sig selv og sin verden for dømt. Der var
ikke andet end prøvelser, måske undergang i vente. De dage, de havde tilbage, svandt ind for hans blik.”
(Afsnittet rummer resonanser, der konnoterer til Kristi viden om egen snarlig lidelse og død.)
Jura oplever, at revolutionen skaber sløvhed hos nogle, fanatisme hos andre- og selv er han midt imellem.
På hospitalet er han ikke med i en derværende lagdeling. De moderates sløvhed oprører ham, de røde
anser ham ikke for at være rød nok. Han sidder så i pauser og skriver på et dystert skuespil, som er ”dikteret
af den erkendelse, at halvdelen af menneskene er holdt op med at være sig selv og spiller en eller anden
mystisk rolle.”
(Revolutionen får folk til at holde op med at være sig selv; de forstiller sig, de er ikke ægte, men
uoriginale)
Lidelsen opstår i borgerkrigen. Og vold og pinsler er der mange eksempler på. For eksempel s.125: En
lemlæstet soldat bringes ind på en båre. :”Bundstykket af en eksploderet granat, der havde kvaset hele
hans ansigt og forvandlet hans tunge og tænder til en blodig grød uden at slå ham ihjel, havde sat sig fast
mellem hans kæbeben på det sted, hvor kinden havde været.” Sygeplejersken siger: ””Åh Gud, åh Gud, tag
ham til dig, lad mig ikke tvivle på, at du er til”. I næste øjeblik, da de var ved at bære den lemlæstede op ad
trappen, udstødte han et skrig, skælvede over det hele og opgav ånden.”
(Griber Gud ind i nød?)
Romanen skåner på ingen måde sin læser for denne type beskrivelse af, hvad krig og revolutionen
forårsager af konkret lidelse. Og den revolutionære mangel på kompetence og overblik producerer absurd
tilfældig lidelse: En kommissær Gints er kommet i klemme mellem nogle revolutionære, hvis idealisme han
forgæves taler til. Mængden håner ham, til sidst skyder én ham, og de øvrige stikker deres bajonetter i
ham. Jura ser alt der sker (side 148), og inden den absurde og tragiske henrettelse har Jura vist sit positive
sindelag over for revolutionen trods alt:
”Krigen var en kunstig afbrydelse af livet, som om tilværelsen kunne udsættes (hvilken sindssyg tanke!) alle
levede op, alle var genfødt, alle oplevede forvandlinger, omvæltninger. Man kunne sige det sådan: hver
enkelt oplevede to revolutioner, en som var hans egen private, og en som han havde fælles med alle andre.
For mig at se er socialismen det hav, hvori alle disse enkelte, adskilte revolutioner må løbe sammen, livets
hav, individualitetens hav. Livets hav, siger jeg, det liv, man finder i malerkunsten, et genialiseret liv, et liv
som er beriget i skabelsesakten.”
(Man kan ikke ”udsætte tilværelsen”).
(Livet som er beriget i skabelsesakten).
(Det er uundgåeligt ikke at se denne scene som en parallel til en korsfæstelse- (bajonetter/stigmata).

Oktoberrevolutionen
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Den indledes side 197: ”Der foregår træfninger mellem junkerne, som understøtter den provisoriske
regering, og garnisonen, der er på bolsjevikkernes side.” Snart skydes der i gaderne. Side 201 har Jura i
oktober 1917 i snestorm købt en ekstraavis: ”Ekstraudgaven, som kun var trykt på den ene side, indeholdt
en regeringsmeddelelse fra Petersborg om, at Folkekommisærernes Råd var dannet, Sovjetmagten oprettet
i Rusland og proletariatets diktatur indført.”
Jura citeres side 203 for som læge at se revolutionen som et stykke fremragende kirurgi ”Uden videre
foretage et kunstigt indgreb og fjerne de gamle, stinkende bylder ! En enkel og klar dom over århundreders
uretfærdighed, som er vant til, at man bukkede og skrabede for den, rømmede sig ærbødigt og dukkede
sig.” Men han opdager, at pludselig er ingen hæderlige længere, der er ingen venner at regne med, som
Jura siger til Ton’a side 205. Tuskhandel bliver nu en fast del af sovjetsystemet. Og, side 207, må staten
alligevel fire på sine ambitioner og tillade privat foretagsomhed og handel, selv om privathandel principielt
er et afsluttet kapitel. (NEP-perioden). Der er store vanskeligheder i sygdomsbehandlingen, der skyldes nye
administrative forhindringer, bestikkelse er blevet en del af hverdagen, ligesom der -for eliten-åbnes
ber’ozka-forretninger med ellers uopdrivelige varer.
Dette samfund orker Jura og hans familie ikke fortsat at leve i, og de beslutter at drage i internt eksil i Ural.
Der er mere overordnede diskussioner af oktoberrevolutionen. Under togrejsen til Ural sammenfatter en
russisk bonde situationen: ”Men fra en skruestik(bonden) sad i under det væltede styre, kom han lige ind
under den ny, revolutionære overstats magt, som uden sammenligning er mere ubønhørlig.”
I en samtale mellem Samdev’atov og Jura afviser Jura marxismen som værende elendig videnskab, der er
helt afskåret fra virkeligheden og kendsgerningerne. Samdev’atov fremfører det sovjetiske argument: ”Her
har disse forædte snyltere (borgerskabet, godsejerne) redet den arbejdende befolkning, pisket den til døde,
og sådan skulle det blive ved med at være? Og de andre former for ydmygelse og tyranni? Skulle man så
ikke kunne fatte, at folkets vrede er noget ganske lovmæssigt, dets ønske om en tilværelse baseret på
retfærdighed, dets søgen efter sandhed? Eller De forestiller Dem måske, at en radikal omvæltning skulle
være mulig i kraft af forhandlinger, ad parlamentarisk vej, og uden diktatur?”’
Juras svar: ”Jeg var meget positivt indstillet over for revolutionen, men nu er jeg af den mening, at man ikke
opnår noget med voldelige midler. Man når kun det gode med det gode.”
(Man opnår kun det gode med det gode)
Ankommet til destination sidder Jura side 302 og sammenfatter, hvad der er galt: Det er ikke så
meget ”afsavnene og den omflakkende tilværelse, ikke uvisheden og de hyppige omskiftelser, men derimod
det hæsblæsende frasemageri, der hersker i vor tid og har vundet en sådan udbredelse- alt dette
med ”fremtidens morgenrøde”, ”opbygningen af en ny verden”, ”menneskehedens fakkelbærere”. Hører
man den slags, tænker man først: hvilken mægtig fantasi, hvilken rigdom! Men i virkeligheden er det netop
talentløshed, der gør det så højtravende.”
(Menneskene vrøvler uoriginalt, konstruerer fraser).
Samtidig sidder Lara på det nærliggende bibliotek (side 310) og studerer pligtskyldigst værker om
marxisme. Nu mødes de igen ’tilfældigt’. De drøfter blandt andet Laras mand, der nu giver den som
Strelnikov. Jura: ”I al den tid, der er gået, burde man være nået til et eller andet. I stedet har det vist sig, at
hele dette kaos af omvæltninger og forandringer er det eneste rette element for revolutionens
ophavsmænd, at de slet ikke kan få nok, de må mindst have noget i verdensformat et lege med.
Opbygningen af nye verdner, overgangsperioder, det er for dem et mål i sig selv. Andet har de ikke lært,
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andet kan de ikke. Og ved De, hvad dette evindelige forberedende halløj skyldes? Mangel på
færdigudviklede, konkrete evner, kort sagt talentløshed. Mennesket er født til at leve, det behøver ikke
forberede sig på det (min fremhævelse,sætningen er blevet et af mange bevingede ord fra Pasternaks
side) . Og livet selv, livet som foreteelse, livet som gave, det er jo en dødsensalvorlig historie! Hvorfor så
erstatte det med hele denne barnlige harlekinade af umodne påfund, denne evindelige ”Flugten til
Amerika”?
(Mennesket er født til at leve, det behøver ikke forberede sig på det )

Ofre for forkert tænkning
I løbet af Gromeko-familiens lange rejse til Ural dukker personen Strelnikov op. Han er kendt som en hård,
og brutal krigsherre. Men han er ingen anden end Laras ægtemand, Antípov(=Pasha=Strelnikov). Jura har
hørt om Antípov, men kender intet til, at han nu optræder som den ubarmhjertige Strelnikov. Hans
magtmiddel er et tjeneste-pansertog, hvori han farer fra sted til sted, straffer de ulydige med brand og
nedskydning (side 238-239 eller side 247).Strelnikov er dagens mand i revolutionen. Han roses for sin
ægthed, bebrejdes sin fanatisme. Han er fabelagtigt effektiv som krigsherre, kan komme som lyn fra en klar
himmel. Og han accepterer, at hans navn Strelnikov (strelját’:at skyde) i folkemunde bliver til Rasstrelnikov:
(rasstrelját’: at henrette). Fremragende som universitetsstuderende, begavet med moralsk renhed og
retfærdighedssans- men ”til rollen som den lærde, der baner nye veje, havde han ikke nok af den
overrumplende originalitet og den styrke, som med sine udforudsete opdagelser afslører den tomme
beregning i al dens ynkelighed. Til sidst nævnes, at han havde ’læst’ verden forkert, ”betragtet tilværelsen
som et kæmpemæssigt stadion, hvor mennesker kappedes om at nå det fuldkomne, idet de ærligt overholdt
de givne regler.” Men nu havde det vist sig for ham, at sådan var verden ikke indrettet, men han forstår
ikke, at det er ham der forenkler verdensordenen. ”Efter i lang tid at have vist sin bitre skuffelse fra sig, var
han begyndt at lege med tanken om engang at blive sat til at dømme mellem livet og de mørke kræfter, der
hærgede det, træde frem som dets forsvarer og hævner./Skuffelsen havde gjort ham forbitret. Revolutionen
gav ham våben i hænde.” (s. 264).
s.424 taler Jura meget positivt om Strelnikovs gode egenskaber, men noget ved ham foruroliger Jura ”Det
var, som om der var noget abstrakt, der havde sat sit præg på dette fysiognomi og gjort det mere farveløst.
Et levende menneskeansigt, forvandlet til personifikation, princip, udtryk for en idé. (…) Jeg forstod, at dette
skyldtes de kræfter, han havde forskrevet sig til, ophøjede, men dræbende og nådeløse kræfter, som heller
ikke vil skåne ham engang.”
(Et menneske vil være den der er sat til at dømme mellem livet og de mørke kræfter)
Nu øges graden af brutalitet og vold i skildringerne i romanen.
Siderne 390-392: Dels omtales at man møder en forfærdeligt lemlæstet person, der har fået hugget det ene
ben og modsat den anden arm af. Men: ”Staklen lå allerede på sit yderst. Han talte ikke ud, men udstødte
et skrig og opgav ånden. På en eller anden måde forstod alle samtidig, hvad der var sket, de begyndte at
tage huerne af og korse sig.” Senere samme aften høre vi om Pamfyl Palyh, ham der dræbte Gints, som nu
med sin økse har myrdet egen kone og børn af angst for familiens skæbne. ”Ved daggry forsvandt han fra
lejren som en gal hund, der flygter for sig selv.”(s. 392).
s.398-399 forstår vi, hvordan sovjetsamfundet fungerer, nu hvor de røde har indtaget Jur’atin. I form af
opslag kommanderes der omkring med den lokale befolkning , som trues på livet hvis ikke de opfylder de
givne krav, alt i iskoldt administrativt ordresprog.
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En art midlertidig status gives side 400:
”Denne tid berettigede den gamle talemåde: homo homini lupus. (Hvordan dette er muligt giver Gioannis
Zizioulas en teologisk forklaring på i kapitel 10). Ved synet af den ene vandringsmand drejede den anden
fra vejen, man dræbte den, man mødte, for ikke selv at blive dræbt. Der forekom isolerede tilfælde af
menneskeæderi. Det var slut med civilisationens love, det var junglens lov, der herskede. Mennesket lå
hensunket i forhistoriske drømme, stenalderdrømme.”
Side 403-404 ser Jura på en række opslåede dekreter, som der kan være dødsstraf for ikke at
overholde: ”Dette betingelsesløse sprog, denne retlinede tankegang”, ”disse år for år uforanderlige,
sindssyge skrig og fordringer, som blev mere og mere virkelighedsfjerne, ubegribelige og uopfyldelige, jo
længere tid der gik?” Senere i samme afsnit ’analyserer’ han dekreterne som fjernet fra enhver virkelighed.
Side 425 fortæller Lara at det der er gået galt er ødelæggelsen af hverdagslivet.
”Men det er da underligt- skal jeg, en svag kvinde, forklare dig, der er så klog, hvad det er, der for tiden sker
i Rusland, og hvorfor familjerne, deriblandt være egne, opløses? Ak, som om det var menneskene, det
drejede sig om, gemytternes uoverensstemmelse, kærlighed eller manglende kærlighed. Alt, hvad der har
med hverdagen at gøre, hjemmet og ordenen, alt det gik i stumper og stykker, samtidig med at hele
samfundet blev udsat for omvæltningen og den påfølgende omformning. Enhver realitet blev omstyrtet og
knust. Det eneste, der blev tilbage, var et nøgent, udplyndret åndeligt livs uvirkelige, i luften frit svævende
fraft, for hvilken der intet blev forandret, eftersom det hele tiden havde frosset, skælvet og søgt tilflugt hos
et andet liv, der var nærmest for hånden, og som var lige så nøgent og ensomt.”
(Hverdagslivet som værdi)
Hun fortsætter med, at de to, hun og Jura, minder om Adam og Eva.
Hun fortsætter s.427: Lara fortæller om det gode liv, hun var vant til og havde kendt. Men så: ”Og så
pludselig dette spring fra den uskyldige regelmæssighed ud i blodet og brølene, det uafladelige,
legaliserede, fortjenstfylde myrderis altomfattende vanvid og brutalisering. ” Hun siger, at alt gik i
opløsning: togtrafikken, byernes forsyninger, familjelivets fundamenter, bevidsthedens moralske
grundvolde (..) det var dengang, usandheden holdt sit indtog på russisk jord. Den største ulykke, roden til
alt ondt, der skulle komme, var tabet af troen på en selvstændig menings værdi. Man tænkte som så, at
den tid var forbi, da man fulgte sine moralske impulser, at det nu gjaldt om at synge med i koret og leve på
fremmede forestillinger, der blev pånødt enhver. Fraserne indledte deres herredømme, først monarkiets,
siden revolutionens. (Og alt dette gled Pasha Antípov i og blev til Strelnikov.)
Tilsidst siger Lara om dette tema s.431: ”Efter hvad jeg har lagt mærke til, foregår denne unge magts
etablering i forskellige etaper. I begyndelsen er det fornuftens triumf, den kritiske ånd, kampen mod
fordommene. Så indtræder den anden periode. Det er de falske sympatisører, medløbernes mørke kræfter,
der tager overhånd. Mistænksomheden tager til, angivelserne, intrigerne, hadet. Og du har ret i, at vi
befinder os i begyndelsen af anden fase.”

Sammenfatning af romanens politiske kritik
Set under ét retter romanen altså en voldsom anklage romanen mod revolutionerne og Sovjetsamfundet.
Den anerkender, at noget var rystende galt i det gamle zaristiske Rusland med en såre inkompetent zar ved
roret, og i første omgang finder Jura, at revolutionen er ”en fremragende kirurgi”, der fjerner ”gamle
stinkende bylder”. Nu skal man ikke længere bukke sig og skrabe for ’århundreders uretfærdighed’. Og et
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argument, da Jura senere udtrykker sin skepsis, er at en ’radikal omvæltning’ ikke ville mulig uden diktatur.
Men Jura har en anelse om en overhængende ulykke og er bevidst om sin egen magtesløshed i fremtiden
Selve den revolutionære proces har han ingen sympati for: de revolutionære fraktioner er inkompetente,
uenige, forvirrede, dårligt organiserede, fordrukne, og den manglende kompetence og overblik viser sig i
det fuldstændig meningsløse drab på Gints. Senere hører vi, at den soldat, der dræbte Gints, blev psykisk
skadet af det og med økse myrdede sin egen kone og egne børn og derefter forsvandt som en gal hund.
Hvor de sovjettro revolutionære tager magten, kender man dem også på sproget: den lokale befolkning
trues på livet hvis ikke de opfylder de givne krav, alt udtrykt i ordresprog. Sproget er direkte og
betingelsesløst, ud fra en såkaldt ’retlinet’ tankegang: ”Sovjetmagten oprettet i Rusland og proletariatets
diktatur indført!.” Samfundet var nu langt mere ubønhørligt end det gamle. I tidens politiske paroler
associerer Jura direkte til højtravende talentløshed, tillært entusiasme, hysterisk eksaltation og dræbende
fantasiforladthed. Det værste ved revolutionen er ikke afsavnene og den omflakkende tilværelse, ikke
uvisheden og de hyppige omskiftelser, men det hæsblæsende frasemageri. Lara nævner, at den unge
magts etablerede sig i forskellige etaper, først er det’ fornuftens triumf, den kritiske ånd, kampen mod
fordommene’. Så indtræder den anden periode. Det er de’ falske sympatisører’, ’medløbernes mørke
kræfter’, der tager overhånd. ’Mistænksomheden tager til, angivelserne, intrigerne, hadet’.
Opløsning i alt: ”togtrafikken, byernes forsyninger, familjelivets fundamenter, bevidsthedens moralske
grundvolde” ”Den største ulykke, roden til alt ondt, der skulle komme, var tabet af troen på en selvstændig
menings værdi.” Den personlige moral dårlig: ingen hæderlige længere: der er ingen venner at regne med.
Samfundet bliver lurvet med tilladt småhandel, bureaukrati der forhindrer effektiv sygdomsbehandling,
korruption, særlige butikker for de privilegerede.
Men navnlig er der utallige eksempler på navnløse fysiske rædsler, (hvor de hvide er mindst lige så
skånselsløse).

Sammenfatning af ’trækkene’.
Vi har også set på disse ’træk’, udsagn af øget rækkevidde, af og til ordsprogsagtige, som dukker frem som
særligt ”værdimateriale” inde i citaterne.
Per association er der seks steder tilknytninger til noget, der ’klinger’ kristent. Citaterne optræder
ingenlunde i den her anførte rækkefølge:
Et menneske ønsker i revolutionen at være den, der er sat til at dømme mellem livet og de mørke kræfter.
Det kunne man mene var Guds opgave.
Jura er sig begrebet skabelsesakt bevidst, idet han siger, at livet er beriget i skabelsesakten.
Juras mistro til fremtiden rummer resonanser, der konnoterer til Kristi viden om egen snarlig lidelse og
død.
Det er uundgåeligt ikke at se drabet på Gints som rummende konnotationer til korsfæstelsen (forhånelsen,
drabet, bajonetstigmata)
Endelig teodicé-spørgsmålet: Griber Gud ind i nød?
Jura påpeger at man kun opnår det gode med det gode, det er også en kristen tanke.
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Der synes ikke at være lang vej herfra til de øvrige citater, der også kan ses som mere blot filosofiske
normative statements om, hvordan man skal leve sit liv, men som vi jo ser sker i polemik med og kritik af
den omvæltning revolutionen påtvang mennesker med ødelagt hverdagsliv og revolutionære
omkalfatringer af tilværelsen:
Det er hverdagslivet, der har værdi.
Mennesket er født til at leve, det behøver ikke forberede sig på det
Man kan ikke ”udsætte tilværelsen”.
Desværre er revolutionen skyld i, at:
Revolutionen får folk til at holde op med at være sig selv; de forstiller sig, de er ikke ægte, men uoriginale)
Menneskene vrøvler uoriginalt, konstruerer fraser.
Disse ’træk’ vil blive behandlet videre i Del 7.

DEL 4 STAT OG INDIVID GENSIDIGT
KAPITEL 6 SOVJETS SYN PÅ PASTERNAK
I Peter Ulf Møller (herefter PUM): ”Doktor Živago - en lyrikers verdensbillede” in: Mennesker og temaer i
sovjetlitteraturen, Universitetsforlaget Oslo-Bergen-Tromsø, 1979) (herefter PUM 79) fortæller PUM side
147, hvad der var sovjetkritikkens syn på romanen: den afveg fra normal sovjetlitteratur ved at rumme en
individuel, kritisk stillingtagen til den russiske Revolution med dens årsager og følger, og havde desuden et
stærkt lyrisk islæt.
Senere peger han på, at Pasternak bevidst gik imod det begreb, man kunne kalde transformisme, dvs det
revolutionære hovmod, troen på mennesket som herre over tilværelsen. Med en formulering af
Gor’kij: ”Menneske- det lyder stolt”! For hvordan var Jurij Zjivagos levned: gennemført uheroisk. Og dét
hæftede sovjetkritikken sig ved: Živago gør en ynkelig figur som familiefar, han svigter sin familie, han er en
læge der ikke frivilligt stiller sin viden til rådighed under borgerkrigen; som elsker lader han sin elskede rejse
bort med hendes forfører. For en sovjetlæser anno 1959 virkede det helt forkert at en mandlig
hovedperson ikke blander sig i de historiske omstændigheder. Man mente også at Antipov/Strelnikovs
engagement fremstilles som forkert. Disse bemærkninger stod bl.a. i det nævnte brev fra Novyj Mir med
begrundelsen på afslaget.
Det forekommer indlysende her at foretage en første parallellisering mellem Doktor Živago (Доктор
Живаго) og Vétjno Živój (Вечно Живой), en betegnelse for Lenin i hele Sovjetunionens tid. Lenin var i
sovjetrussiske øjne stærk og handlekraftig. Živago på sin egen måde ynkelig, svigtende, svag. Deres opgaver
og opgavernes rækkevidde var ikke den samme. Man kan også se det som en umådelig provokation mod
sovjetsamfundet at ’crashe’ navnet Živój (=Lenin) med et personnavn af ens-klingende type, men med så
ganske andre værdier som Jurij Živago, navnlig når mange russere- og helt sikkert den fagligt kapable
censurkomite- vidste, hvad der også kunne lægges i betegnelsen ’Den Levende’.
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Forfølgelsen af kristne er ikke som sådan et tema i Doktor Živago, men det sovjetiske argument mod bogen
var også, at det var en religiøs kristen roman.
Mht russisk/sovjetisk historie, Pasternaks liv og romanen Doktor Živago og den lidelse, som er knyttet
hertil- herunder forfølgelse af kristne- er det relevant at pege på, at Ware i ”The Beginnings”(Chapter 1, pp
19-25) nævner en beretning om, hvordan man i Rusland kort før Anden Verdenskrig i en landsby holdt
gudstjeneste i et kapel, der var nedgravet i en hule samt i en lejlighed i en statsinstitution, og begge steder
holdt man vagt for at undgå politiindblanding. Dette minder, siger han, fuldstændig om situationen for de
første kristne under Nero eller Diokletian.
Ware mener, mht Rusland primært, at det ikke er spor usandsynligt, at flere mennesker mellem 1918 og
1948 er døde for deres tro end i de tre århundreder der fulgte efter Kristi korsfæstelse.

KAPITEL 7 PASTERNAKS SYN PÅ SOVJET
I PUM 79 fortæller PUM, at når sovjetmyndighederne lagde pres på Pasternak ham for at rette sine evner
mod bestemte mål, var han i stand til at mobilisere enorme reserver af træghed og distraktion. Dette hang
direkte sammen med nogle grundtanker i ham om, hvordan kunstneren og også andre mennesker skulle
forholde sig til storladne indgreb i verdens gang.
PUM siger (PUM 79 151), at politik aldrig interesserede Pasternak. Hans forklaring er, at ”(Doktor Živago) er
en bredt anlagt undsigelse af politikkens (herunder især Revolutionens) væsen, og baggrunden for
undsigelsen er i sidste instans lyrikkens overbevisning om, at virkeligheden er.”
Romanen, siger PUM ib.”diskuterer ikke i første række Revolutionen ud fra spørgsmålet om social
retfærdighed”. Den peger på en undertrykkelse i det gamle samfund, primært med Laras forførelse og
den ”undlader at dramatisere den sociale skillelinje ved at gøre dens urimelighed selvindlysende”. Han
konkluderer: ”Som social omvæltning er Revolutionen simpelthen uproblematisk i romanen. Dens
persongalleri rummer ingen overbeviste forsvarere af den gamle orden. ” Men de områder, hvor kritikken
sætter ind, kan samles i begrebet transformisme. Definitionen herpå giver han side 152: ”ideen om, at
menneskehedens avantgarde gennem indsigt i visse grundlæggende lovmæssigheder kan omforme
tilværelsen mødes med et modsat synspunkt, der går ud på, at det for mennesket drejer sig om at leve og
ikke at afbryde eller udsætte livet for at lave det om.
Denne modsætning mellem levet liv og ’transformisme’ kommer til udtryk ved tre lejligheder, hvor Jura
som fange hos partisanerne provokereres Jura til at sige sin inderlige mening om revolutionen: at kollektiv
fuldkommengørelse er en dårlig ide. At de opnåede resultater ikke retfærdiggør alt det blod, der er flydt.
Og at Jura ser rødt, når han hører om en omformning af tilværelsen. Sådanne skøre ideer, mener Jura, kan
kun være opfundet af nogle, der aldrig selv har oplevet livet.
Denne transformisme, siger PUM, kommer klart til udtryk i personkonstellationen, trekanten Lara- AntipovJura. Det viser sig i at Antipov beslutter sig til at ’udsætte’ sit familieliv, indtil revolutionen ved hans hjælp
er gennemført. Antipov har disse holdninger, dels på grund af sit miljø (han har ægte arbejderbaggrund),
dels er han krænket over det nedværdigende forhold, Komarovskij påtvang Lara- hun er indbegrebet
af ’fortidens tårer og krænkelser’. Inden han kan fortsætte sit samliv med hende og deres datter har han en
livsopgave at fuldføre(jfr XIV,17). Lara finder ham tumpet: Verdensproletariatet, verdens ombygning har
han forstand på, men ikke på et enkelt tobenet væsen som sin kone.
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Kort før sit selvmord betror Antipov til Jura, at han gik op i revolutionen for: ” rub og stub at tilbagebetale
alt, hvad hun havde lidt, for fuldkommen at slette hendes triste tanker(..)og hun og vores datter befandt sig
her, side om side med mig! Men jeg ville først fuldføre min livsopgave.” XIV,17. (PUM 79 s.152-153)
Man vil forstå, at Jura er alt det modsatte: han tør elske Lara hovedkulds og uoverlagt under kaotiske vilkår.
Så det er nøjagtig denne kritik Pasternak fremfører af Sovjetunionen: transformisme er revolutionært
hovmod, tro på mennesket som herre over tilværelsen, udtryk i Gorkijs: ”menneske- det lyder stolt”.
Og her kan ”bindes en sløjfe”: i forhold til Pasternaks begejstring for at opleve Livet, Virkeligheden, Kraften
må han naturligvis mene, at transformisme skaber en svigtende fornemmelse for omverdenen. Det der er
galt med de revolutionære er, at de ikke opfatter, hvad der sker i virkeligheden. Og som noget yderst
graverende: myndighederne er fantasiforladte.
Et eksempel ses i XIII,3. Da Jura rejser hjem første gang og er så heldig at komme med et særtog rejser han
i kupe med en ejendommelig person, som Jura opfatter som og kalder ’den døvstumme’, Pogorévsjikh. Han
er dog, siger PUM s.158, ikke egentlig døvstum, men faktisk særdeles snakkesalig. Men han kan ikke høre i
mørke. Sagen er, at han ”har lært at tale ved at imitere en lærers mundbevægelser og på tilsvarende måde
aflæse andres tale.” Han har i toget netop fortalt Jura, at samfundet først må opløses, for at den
revolutionære magt kan samle det igen på et andet grundlag. PUM peger på den døvstumme som en i alle
henseender symbolsk figur. Han er døv: han fatter ikke virkeligheden bag den revolutionære glød. Selv har
han ikke noget forhold til virkeligheden, til gengæld en udpræget evne for at imitere. Det der navnlig
generer Pasternak ved revolutionen, siger PUM, er snaksomheden, frasemageriet. Den døvstumme har
været på jagt og forærer venligt Jura en skudt and der er pakket ind i et revolutionært opråb(plakat). Det er
degraderet sprog: politikkens døde sprog >< digtningens levende sprog.
I romanen er de sprogligt formående Jura og Veden’apin; over for dem står de sprogligt ufomående, f.eks
også Juras gamle venner Dudurov og Gordon, der ikke har evnen til at udtrykke sig. Pasternak undsiger den
evigt snakkende revolution med dens møder, demonstrationer, foredrag, diskussioner, dekreter, opråb og
enkelte ordgydere (Gints, den døvstumme, Mikulicyn). Det der er galt med revolutionen er, at den er
stereotyp og prætentiøs.
Og hvad hævder Pasternak heroverfor? Originalitet, menneskets jævne, banale hverdag. Siden sin
digtsamling Min Søster livet har Pasternak haft et krav om uhøjtidelighed, som viser sig i hverdagens og
prosaismernes fortrin, når det gælder om at gøre livet intenst nærværende.
PUM spørger side 166 om der overhovedet fra Pasternaks side kan siges noget positivt om revolutionen. Ja,
den har haft positive sider, den var retfærdig i økonomisk og social forstand. MEN! Den blev ”tumleplads
for talentløse flokmenneskers voldelige forsøg på at transformere tilværelsen efter deres egne, ikke særlig
efterlignelsesværdige hoveder. Netop de der hverken kunne sanse eller fatte livet satte sig for at styre det
en bloc.”
Side 166: ”Derved forbrød de sig mod historien som for 2000 år siden hævdede det enkelte, dagligdags og
detaljerede menneskeliv op over selv den mest storladne masserørelse.” Vi nærmer os kristendommen. Og
dens etablering i Rusland.
Vi er derfor nødt til midlertidigt at forlade romanen og vende os mod den russiske ortodokse kirke.
Romanen kommer vi tilbage til i Del 6: den ortodokse kirke i romanen.
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DEL 5 DEN ORTODOKSE KIRKE
KAPITEL 8 KIEV-RUS’
Hvordan opstår KIEV-RUS’?

Historien var alligevel ikke ”stendød”
Den kolde krigs tid, fra 1945 til 1989 (med Berlinmurens fald og to år efter, i 1991, Sovjetunionens
sammenbrud), var en ond og netop kold tid. Men det var også en tid med en art etableret ’orden’. Da
kommunismen brød sammen, talte visse historikere om, at ’historien var død’. ”Nu var der ikke flere
problemer i verden” kunne man af og til se udtrykt i pressen. Den tanke, at der i historien lå adskillige
problemstillinger i dybfryseren, som, når de først blev tøet op, ville sætte verden på den anden ende,
syntes ikke at have strejfet disse historikeres bevidsthed. Det synes i skrivende stund, i efteråret 2016, som
om en betragtelig portion nedfrosne og komplicerede konflikter er tøet op. En del af det er arvegods, uløste
stridspunkter, fra Første Verdenskrig, som Anden Verdenskrig ikke fik gjort noget ved. Jeg tænker her særlig
på konflikterne i Mellemøsten. Men ikke kun:

Ny nødvendig omstilling i det danske forsvar
I det danske forsvarsberedskab var det militære establishment i forsvarsminister Søren Gades tid så sikker
på, at der ’aldrig mere’ kunne tænkes en trussel østfra, at hele det danske militære apparat blev omstillet til
kun at skulle kunne tackle militære trusler af den type, der kendes i Irak og Afghanistan. Og pludselig viser
det sig, at så nemt kan man ikke pludselig afskrive Rusland som en potentiel fjende. Verden synes i 20152016 at være blevet uden ’styring’, nye konflikter er opstået. Og gamle, troede man, afdøde konflikter er
vendt stærkt tilbage. I skrivende stund (primo november 2016) foregår der noget, der ligner en
foruroligende optrapning mellem Vesten og Rusland.

Krim februar 2014
Så da russerne i februar 2014 forærer sig selv deres gamle landområde Krim tilbage uden at ’aftale’ det
med Ukraine, er der ’ikke rigtig noget at gøre ved det’ udover en voldsom moralsk fordømmelse fra Vestens
side. Man oplever i Vesten, at Rusland tager sig til rette uden videre, og det opfattes som en politisk
voldshandling. Som der blot ikke er noget svar på udover visse sanktioner En væsentlig årsag synes at være
et uløst internt problem i den russiskdominerede verden, som Ukraine åbenbart stadigvæk er en del af. I
hvert fald ifølge Rusland.
Hvis man vil forstå baggrunden for dette overgreb og begribe, hvor meget konflikten i Ukraine betyder for
russerne, kan man søge et væsentligt svar hos Timothy Ware. Det er intet mindre end den russiske
identitet, der synes at være født på Krim. I hvert fald i russernes øjne. Hvorfor pukker russerne på, at de har
fælles fødselsattest med Ukraine, og at Ukraine derfor i en vis forstand basalt set skal opfattes som en del
af Rusland , i hvert fald som et område, der ikke kan skille sig fra det øvrige Rusland? Vi må tilbage i
historien!
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Kristendommen kommer til Kiev

Kristendommen spredtes fra Palæstina til Byzans. Hvordan kom den nordpå til Kiev og Moskva?

Byzans

Konstantinopel ved Sortehavet fik sit nye navn, da Romerrigets hovedstad i 328 blev flyttet fra Rom til
Byzans. Siden fulgte delingen af Romerriget(395) og, da det vestromerske rige i 476 bryder sammen, bliver
Konstantinopel nu hovedstad for Romerriget, der bliver til Det Byzantinske Imperium. Som bekendt er
dettes tid 328- 1453, da osmannerne indtager Konstantinopel.

Dnepr

I Sortehavet udmunder den 2200 km lange Dnepr flod, der har sit udspring nær byen Smolensk vest for
Moskva. Floden er en umådelig bred vandvej, i hvert fald syd for Kiev og de 900 km ned til Sortehavet. Det
har gennem historien været flodens kendetegn, at den forenede helt forskelligartede kulturer og folk og
forbandt Nord- og Sydeuropa. Floden gennemkrydser Rusland, Hviderusland og Ukraine.

Kiev-Rus’

Det nuværende område, der dækkes af Ukraine, blev hjemsted for mange steppefolk, som ankom og forlod
landet igen. Det, der skaber landet og den kristne kultur der cirka år 900 opstår omkring byen Kiev er
sammensmeltningen af to folk: dels de østslaver som fra 500-tallet var kommet til området. De skal have
været dygtige bønder, dels de tilrejsende vikinger som fra 700-tallet er kommet fra Skandinavien og fra
Østersøen via mindre floder, f.eks. Neva, og begynder at besejle Dnepr-floden. Disse vikinger kaldes på
russisk varæger (væringer). Af andre kaldes de ’rusi’ og landet kaldes eferhånden ’Rus’’. Det hævdes at
komme af ordet ”ruderer”: roer. Nogle af vikingerne sejler hele vejen til Byzans/Konstantinopel, som de
benævner Miklagard. Andre bliver i området, og deres tilstedeværelse og sammensmeltning med
østslaverne skaber den kultur og det dynasti, der bliver til Kiev-Rus’. Det grundlægges af en af varægerne,
Rjorik. I 864 er Kiev den vigtigste by i Rusland.

Kirill og Methodius
Men der sejles også den modsatte vej på Dnepr fra Konstantinopel til Kiev.
På det tidspunkt, hvor Kiev er blevet en væsentlig by, havde Konstantinopel påbegyndt en stor
missionsvirksomhed (fra 850). Byzans var nu fri af kampen mod andre fjender (ikonoklasterne) og vendte
sig nu mod de slaviske folk, moravier (stort set = tjekkoslovaker), bulgarer, serbere og russere. Patriark
Photius udsender to græske brødre fra Thessaloniki, Konstantin (826-869) og Methodius (?815-885).
Konstantin kendes som Kirill, hans navn som munk. Han var overordentlig sprogkyndig (hebraisk, arabisk,
endog samaritansk etc), men særlig kunne de flydende slavonisk=slavisk; de havde lært det i deres
barndom af slaver i Thessaloniki. I 863 drog de til Moravia (cirka Tjekkoslovaiet), da de havde fået en
indbydelse fra landets fyrste om at komme og prædike på slavisk. Der var også behov en bibel på slavisk og
en slavisk liturgibog. Det var de allerede gået i gang med at oversætte.

Det russiske alfabet er oprindelig græsk
Kirill opfandt først det ’kyrilliske’ alfabet, der stort set var baseret på græske bogstaver.

Kirkeslavisk
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I deres oversættelse benyttede brødrene de former for slavisk de kendte fra Thessaloniki så det var de
makedonske slavers sprog der blev til kirkeslavisk. Da de to brødre drager nordpå har de en oversættelse
med. Betydningen heraf kan ikke overdrives. Fra starten fik disse kristne slaver det privilegium, som man
ikke delte i vest: de forstod alt hvad der blev sagt. Hvor Rom altid holdt fast på latin, var ortodoksien alle
dage ligeglade med det. Man brugte det sprog folk kunne forstå. I Tjekkoslovakiet får de ikke held andre
lande modtager deres lære: Bulgarien, Serbien, Rusland. Bulgarien begyndte at bruge slavisk, den bulgarske
kirke blev den første slaviske nationalkirke.

Arven fra Byzans: Treenigheden og inkarnationen
Ware side 85: Med bulgarer, serbere og russere som deres ‘åndelige børn’ fortjener de to grækere fra
Thessaloniki fuldt ud deres titel som “ slavernes apostle. Hvad gav Byzans slaverne? En fuldt udbygget
kristen ‘doktrin’ og en fuldt udviklet kristen civilisation. Da de slaviske lande blev kristne, havde man
overstået disputterne om Treenigheden og Inkarnationen- og måske derfor har der ikke været så mange
originale slaviske teologer.

Vladimir tilvælger ortodoksien, der bliver statsreligion i det første russiske rige med centrum i Kiev
I 988 omvender fyrst Vladimir (980-1015) sig til kristendommen. Russernes klare opfattelse af at Krim ”er
deres”, skyldes blandt andet, at Vladimir lod sig døbe i Kherson på Krim.
Der er i dag ikke megen forståelse i Rusland for, at ukraineren Khrusjtjev i 1954 af uklare grunde lod Krim
lægge administrativt ind under Ukraine. Jens Jørgen Nielsen skriver i sin Ukraine i spændingsfeltet,
Frydenlund, 2016 (side 103):
”I januar 1991-godt et halvt år før Sovjetunionen brød sammen-var der folkeafstemning om Ukraines
selvstændighed. 93 % sagde dengang ja. I december samme år var der igen folkeafstemning om ukrainsk
selvstændighed, og et stort flertal stemte ja igen. Eftersom Sovjetunionen reelt var brudt samen, var der
heller ikke noget alternativ. Men på Krim var der det laveste antal ja-stemmer i hele Ukraine: 54 %.”
Ved mit eget besøg på Krim i sommeren 2011 var man ikke i tvivl om, at dette var russisk territorium,
men alt foregik venligt og muntert- i hvert fald på overfladen.
Efter dåben gifter Vladimir sig med Anna, der er søster til den byzantinske kejser Ware fortæller side 87
hvorledes hele det ortodokse ceremoniel blev udfoldet i Kiev.Dog mener Ware ikke at Kiev Rus’ straks var
gennemkristnet, det var mest byerne der blev kristnet, hvor landområderne fortsat var hedenske og
dyrkede hedenske guder og dette frem til 1300- og 1400-tallene. Ortodoksien blev hermed statsreligion i
Rusland, og Ware siger, at det forblev den frem til 1917.
Vladimir var altså øverste fyrste i det første russiske rige, der havde centrum i Kiev
Ca 1150 går Kiev Rus i opløsning pga tronfølgerstridigheder og bliver til uafhængige fyrstendømmer. Men
kristendommen består.

Ortodoksiens centrum flytter til Rusland efter 1453
Da byzantinernes magt mindskedes i 1400-tallet (1453 som katastrofeår), voksede disse nordlige kirkers
indflydelse i betydning, og da Det Byzantinske Rige gik under i 1453 stod Moskva-principalitetet rede til at
overtage Byzans’ plads som ortodoksiens beskytter.

Russernes vugge
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Russerne, der sammen med ukrainerne og hviderusserne, altså har fælles rødder i sprog og kultur, under
betegnelsen ØSTSLAVERE, ser ukrainerne som det største slaviske broderfolk. Det kan godt ske at Volga
tæller som Ruslands sjæl, men russernes og hviderussernes og ukrainernes vugge er og bliver Dnepr.

KAPITEL 9 LIDELSEN FORKLARET KIRKEHISTORISK
Lidelsen i Paris i 2015 og i Nice i 2016
Lidelsen som sådan er ikke noget, der dyrkes udpræget og specifikt i vores kristne protestantiske kirke;
allerhøjst hører man til tider en evangelisk-luthersk præst tale for ideen med at faste, som man gør i
katolicismen eller i ortodoksien.
For ganske nylig blev jeg i ganske anden sammenhæng opmærksom på en meget sær variant af lidelses’dyrkelsen’, som desværre skyldes en helt aktuel problemstilling i vor verden. I et af sine mange indstikstillæg, in casu ”L’époque”, berettede journalisten Cécile Bouanchaud i Le Monde af 23.-24.oktober 2016 om
et sært efterspil til sidste års og dette års voldsomme tragedier i Frankrig med djihadisters nedskydninger
og nedkørsel af sagesløse uskyldige mennesker (Paris i 2015, Nice i 2016).
. Det viser sig, at mange af de overlevende, der måske har berettet om deres konkrete lidelser i medierne,
er begyndt at få ubegribelige henvendelser fra mennesker, som vil bevidne dem deres deltagelse.
Overskriften siger: ”Survivant, mon amour. Messages ambigus sur les réseaux sociaux, enquêtes sur leurs
proches, soutiens insistants..L’empathie compulsive de quelques ‘harceleuses’ perturbe des rescapés du
Bataclan” (Min elskede overlevende. Tvetydige meddelelser på de sociale medier, undersøgelser om deres
pårørende, insisterende støtte; visse chikanepersoners tvangs-empati forstyrrer overlevende fra Bataclan”.
En psykoanalytiker, Michael Stora, forklarer denne fascination af ofrene således:
”I Frankrig findes der en meget stærk kultur omkring det at være offer. Denne opvurdering af et
menneskes status som offer indskriver sig i en kristen arv med hensyn til en meget stærk empati med den
person, der lider. Man fascineres af mennesker som kunne være en potentiel Kristus-skikkelse, martyrer,
således som det er tilfældet med ofrene for attentaterne den 13. november 2015. Ofrene opfattes som
anderledes væsener, hvis lidelse stråler ud fra dem, og som iklædes et billede som helt.”
Det kan næppe afvises at noget lignende kunne forekomme i vor egen protestantiske kultur, men det vides,
at imitatio Christi, foruden af den ortodokse, også er en del af den katolske kristendom.

Hvordan lidelsen dukker op i den ortodokse teologi
Fænomenet og begrebet ’lidelse’ bliver en hovedfaktor i ortodoks teologi og et fundamentalt begreb i
forbindelse med forståelse af den russiske psyke. Det forklarer muligvis, hvorfor russerne endnu ikke (2016)
har foretaget en Vergangenheitsbewältigung trods erkendelsen af de uhyrligheder, som landets befolkning
gennem århundreder, men særlig under Stalins regimente, har lidt under.
Lidelse bliver aktuelt straks efter fyrst Vladimirs død (vi følger herefter Wares beskrivelse i Chapter 4. The
Conversion of the Slaves, side 82f).

Efter Vladimir
Vladimir tog kristendommen alvorligt. Han etablerede sociale ordninger med uddeling af fødevarer til de
fattige; andre senere herskere indtog samme holdning: glem primært aldrig de fattige; hjælp den
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forældreløse, enken, lad ikke de magtfulde ødelægge noget menneske. Da Vladimir indførte byzantinske
love i Kiev insisterede han på at fjerne mere brutale og grusomme regler: der var ingen dødsstraf i Kiev
Rus’, ingen lemlæstelse, ingen tortur, fysisk straf meget lidt brugt. (side 88)
Vladimir havde tre sønner, Boris og Gleb samt Svjatopolk. De to første og yngste lod deres storebror der var
af en helt anden gehalt overtage riget ved faderes død i 1015. De tog evangeliets bud alvorligt og viste
ingen modstand da Svjatopolk efterstræbte dem på livet: begge blev myrdet af hans folk. Hvis der skulle
udgydes blod, foretrak de, at det var deres eget. Skønt de ikke var martyrer for troen, men ofre i en politisk
kamp, blev begge kanoniseret under den særlige titel: Lidelsesbærere. Det oplevedes som at de ved deres
uskyldige og frivillige lidelse havde deltaget i Kristi lidelse. Russere har altid lagt stor vægt på lidelsen i det
kristne liv.

Lidelsesbærere og klostre
Klostrene i Kiev Rus’, i Det Byzantinske Rige og i det midderalderlige vesten spiller en stor rolle, særlig
betydnings fuldt var Huleklostret (Petjerskij Lavra) i Kiev, grundlagt i 1051 af den hellige Antonius. Herfra
går en lige linje til den hellige Frans af Assisi.
Side 89: ”Boris og Gleb fulgte Kristus ind i hans offerdød. Efterfølgeren til Den hellige Antonius, den hellige
Theodosius, fulgte Kristus ind i et liv med fattigdom og frivillige ’self-emptying’. Han der var af adelig byrd,
valgte at gå i laser og at arbejde med slaver i marken. ”Vor Herre Jesus Kristus”,sagde han, ”blev fattig og
ydmygede sig selv og stillede sig selv som et eksempel, så at vi også skal være ydmyge i hans navn. Han
tålte fornærmelser, blev spyttet på, og slået, for vor frelse; det er da kun rimeligt, at vi også lider for at nå
frem til Kristus.” Ware nævner, at dette ideal ofte fremføres af russiske forfattere som Tolstoj og
Dostojevskij.

Offerdød, ydmygelse, lide for at nå frem til Kristus
Man har sagt at det har været Ruslands voldsomme uheld, at det ikke nåede at nyde den fulde åndelige
udfoldelse af Det byzantinske Rige. Men Kiev Rus’, altså kernen i Rusland, med centrum i Kiev, blev
pludselig bragt til voldsom slutning i 1237, da hele Rusland blev oversvømmet af ryttere østfra:
mongolerne. Kiev blev ødelagt, men mindet om Kiev-kristendommen kunne ikke ødelægges. Og en
forfatter, G.P. Fedotov, har givet følgende forklaring, der kunne tyde på, at det nuværende Rusland under
Vladimir Putin ikke kun er hyklerisk i sin vrede over Ukraines ’løsrivelse’:
”Ligesom barndommens gyldne dage, fortågedes Kiev Rusland aldrig i erindringen hos den russiske nation.
Enhver der ønsker det, kan slukke deres religiøse tørst i de litterære værkers rene kilde. Hos disse
velerværdige forfattere kan de finde vejledning gennem den moderne verdens kompleksiteter. KievKristendommen har samme værdi for det religiøse russiske sind som Pusjkin har for den russiske
kunstneriske sans: det er standarden, den gyldne målestok, kongevejen.” (side 91)
Mongolerne sad på det vældige russiske rige fra 1237 til 1448. Kiev genvandt aldrig sin gamle status siden
ødelæggelsen i 1237 og i løbet af 1300-tallet blev dets plads indtaget af Moskva-principalitetet.

Den hellige Sergius- Sergiev Posad – Zagorsk
Ware fortæller herefter om den hellige Sergius, hvis kloster er det russiske modstykke til Huleklostret i Kiev,
nemlig Zagorsk/Sergiev Posad (cirka 40 km nord for Moskva) Sergius indtog samme holdning som
Theodosius med trods af adel byrd at leve som en bonde i fattige klæder.Han grundlagde den hellige by,
der i kommunismens tid hed Zagorsk (”på den anden side af bakkerne”), men nu igen har fået sit gamle
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hellige navn tilbage: ”Sergiev Posad”.Det er under hans og hans efterfølgeres indflydelse, at man anser de
to århundreder fra 1350 til 1559 som en guldalder for russisk spiritualitet.(side 95)

Treenigheden- Rubljov
Dette viste sig f.eks. i at der blev ’skrevet’ talrige ikoner, og det er intet tilfælde at den kunstnerisk
allerfineste af alle ortodokse ikoner, Andrej Rubljovs (?1370-?1430), ”Treenigheden” skulle være malet til
ære for den hellige Sergius og placeret på hans kloster i Radonezj. ”Treenigheden” kan i dag ses på
Tret’jakovskaja-galleriet i Moskva.
Treenigheden vil blive nærmere behandlet i det næste kapitel 10 Lidelse og theosis.
Ware slutter af med at skrive, at kun 61 år efter Sergius’ død faldt det Byzantinske Rige til tyrkerne, og det
blev nu russernes opgave at overtage Byzantiums plads som beskytter af den ortodokse kirke. Der var ikke
andre til at ’tage over’. Tyrkerne havde jo tillige erobret Palæstina (1517-1917) og Syrien- og Serbien,
Bulgarien og Rumænien var ligeledes under tyrkisk styre. Russerne så en guddommelig indgriben i at det nu
blev dem.
Videre forklarer Ware (side112-113) hvordan den russiske kirke blev autocefal, dvs selv udpeger sine
patriarker.
Men snart sker en indblanding af ikke strikte religiøse hensyn. Thi ideen om at Moskva nu er arvtager til
Byzantium støttes af et ægteskab. 1472 gifter Ivan III Den Store sig med Sophia, som er niece til den sidste
jekser i Konstantinopel. Hvorefter storfyrsten begynder at smykke sig med titlerne ’autokrat’ og ’zar’ og
føre den dobbelthovede ørn som sit statssymbol. Man begyndte nu at tænke på Moskva som ’det tredje
Rom’.
Hvordan kunne Moskva blive ”Det tredje Rom”? Det første Rom var jo faldet til barbarerne og derefter
forfaldet til kætteri; det andet Rom, Konstantinopel, var faldet i kætteri ved koncilet i Firenze, hvorfor det
straks efter blev indtaget af tyrkerne, så derfor måtte Moskva nu være centrum for den religiøse tro.
For det talte, at den byzantinske kejser engang havde fungeret som understøtter af ortodoksien.
Imod det talte, hvis Moskva var det tredje Rom, så havde det højere rang end patriarken af Konstantinopel,
som tyrkerne lod være i fred. Men denne status var aldrig blevet givet, og Moskva havde altid været
nummer fem blandt de øvrige kirker, efter Jerusalem. Moskva som det tredje Rom foranledigede også
tanker om en art moskovitisk messianisme, der gjorde russerne til et udvalgt folk, som ikke kunne gøre
noget forkert. Og opfattet både politisk og religiøst kunne det bruges til at fremme russiske sekulære
interesser.
Og nu er nogle splittelser på vej:
Sergius havde oprindelig forenet den sociale og den mystiske side af klostervæsenet, men nu skilles de to
aspekter mellem ejendomsbesiddende klostre og ikke-ejendomsbesiddende, mellem munke med
landbesiddelser og eremitter i eremitbo.

Maksim Grækeren
Vi hører så om et besøg af den berømte Hellige Maksim Grækeren, som både kendte renæssance-Italien,
Athos-bjerget og Rusland. I 1517 inviteres han af zaren til Rusland for at oversætte græske værker til
slavisk og korrigere russiske gudstjenestebøger, som var fulde af fejl. Han ankommer, viser sympati for de
ikke-ejendomsbesiddende og bliver straks smidt i fængsel. Han sidder i 26 år, fra 1525-1551. Han blev
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voldsomt angrebet for de fejl, han påviste i bøgerne, arbejdet blev afbrudt og efterladt ufærdigt. Og
hermed er vi tilbage i Živago -sammenhæng med skildringer af politisk undertrykkelse, årelange fængslinger
osv.
Relevant dels for ortodoksien generelt, men også for Doktor Živago i form af figuren Simusjka(som vi
vender tilbage til senere) er følgende, idet Simujska kan siges som type at hente åndelig næring i følgende:
Der optrådte- som et eksempel på russernes evindelige tendens med at skulle overdrive alting (min
mening,GB)-en Hellig Basil den Velsignede, som blev ’Fool in Christ’. Det at blive ”en tåbe i Kristus” fandtes
allerede i det byzantinske rige men blev særligt fremherskende i det middelalderlige Rusland.”Tåben” har
idealet at afklæde sig selv og at blive mest muligt ydmyget ved at give afkald på alle intellektuelle evner,
alle typer jordisk visdom og ved frivilligt at påtage sig selv sindssygens kors. Det er en særlig form for
hofnar, der kan sige skrappe ting til regenten uden efterfølgende straf.
I Doktor Živago er det personen Simujska, som hen mod slutningen af romanen, fremkommer med den
mest omfattende refleksion over, hvad kristendom går ud på.

KAPITEL 10 LIDELSE OG THEOSIS
Nogle begreber

Ortodoksien knytter lidelsen sammen med begrebet menneskets guddommeliggørelse, deification,
theosis. For at forstå dette ret må vi kort se på de vigtigste ligheder og forskelle, der kendetegner
ortodoksien i forhold til katolicisme og protestantisme.

Ortodoksien ser historien i et andet perspektiv
I sin ’Introduction’ til ’The Orthodox Church’ peger Ware på, at protestanter, anglikanere og romerskkatolikker har noget væsentligt til fælles, som ikke deles med den ortodokse kirke: deres fælles fortid,
nemlig den pavelige centralisering, skolastikken, renæssancen og modreformationen. Bag den ortodokse
kirke (græsk, russisk mv.), fremhæver han så, ligger der en helt anden fortid. Udover indirekte påvirkning
har der ikke været nogen middelalder i vestlig betydning, ingen reformation eller modreformation.
Det kan godt ske, at kristne i vest, såvel romanske som reformerte, stiller de samme spørgsmål, selv om de
godt kan være uenige om svarene. Men i ortodoksien er det ikke blot svarene, der er forskellige,
spørgsmålene er heller ikke de samme som i vest. Ortodoksien ser historien i et andet perspektiv. Derfor
mener han, at i vest ser katolikker og protestanter hinanden som meget forskellige. For den ortodokse er
de bare to sider af samme mønt.

Tre adskillelser
Han nævner de tre store adskillelser i kirkehistorien, der fandt sted på trods af at kirken er universel i sin
mission: den første, i 400-tallet og 500-tallet, da de mindre ’østlige’ kirker skiltes ud, hvorfor kirken østpå
blev begrænset til kun at gælde den græsktalende verden; den anden i 1054 mellem den romersk-katolske
kirke i Rom og den ortodokse kirke i Det Byzantinske Rige driver en kile ind mellem den græske og den
latinske tradition. Den tredje er Luthers reformation.

Selvstyre, ingen pave, enhed i tro og fællesskab i sakramenter, fuldt nadverfællesskab, ret tro og
ret gudstjeneste
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Ware peger på den ortodokse kirkes status af at være en gruppering af selvstyrende eller ’autocefale’
kirker. Der er ikke i toppen af den samlede kirke nogen centraliseret organisation eller en enkelt prelat
(som paven) med absolut magt over hele ’kroppen’. Det der holder kirken sammen er enheden i troen og
fællesskabet i sakramenterne. Og selv om hver kirke er uafhængig er der fuld overensstemmelse mellem
alle med hensyn til doktriner, og der er fuldt nadverfællesskab. Endelig peger Ware på, at ordet ’ortodoksi’
betyder to ting: den rette tro og den rette måde at have gudstjeneste på.

Fra mission i byer til menighed omkring en biskop
Den kristne kirkes historie, beretter Ware, indledes med skildringen i Apostlenes Gerninger: og efter
at ’tunger af ild har vist sig , fordelt sig og sat sig på apostlene, og de er fyldt af Helligånden(ApG, 2,2-4),
prædiker Peter for forsamlingen i Jerusalem, og lader dem vide, at den Jesus, som de har korsfæstet nu
af Gud er gjort til herre og Kristus(ApG 2,36) og nu lader mængden sig døbe (ApG 2,37)
Der dukker kristne menigheder op rundt omkring i det romerske imperium og også uden for imperiets
grænser. Men det imperium, de første kristne missionærer rejste rundt i navnlig for den østlige dels
vedkommende er et imperium af BYER. Og det fastlægger den første kirkes administrative struktur, således
at Grundenheden er Menigheden i hver by, ledet af dens egen Biskop. Et sådant mønster er allerede
etableret ved udgangen af 100-tallet. Det fremgår af et af et brev skrevet i ca år 107 af biskoppen af
Antiokia, den hellige Sankt Ignatius ved afrejsen til Rom (for at blive martyr).

Kirken er hierarkisk med en biskop og sakramental med nadveren
Han lægger vægt på to ting: biskoppen og nadverens sakramente: kirken er både hierarkisk og
sakramental. Biskoppen i hver menighed er i Guds sted. Han skal være med i alt, men hans primære
opgave er at uddele nadveren, der er udødelighedens medicin.

Menigheden = nadvermenighed= kirken.
Mange ser i dag kirken som en verdensomspændende organisation, som den lokale menighed blot er en del
af. Men sådan så Ignatius ikke på det: For ham er MENIGHEDEN= Kirken. Kirken er en nadver-menighed,
som kun virkeliggør sin sande natur, når den fejrer Nadveren og menigheden modtager Jesu legeme og
blod i sakramentet. Men nadverens sakramente er noget, der kun kan foregå lokalt- i hver enkelt
menighed samlet omkring biskoppen, og ved hver lokal fejring af nadveren, er det hele Kristus der er
tilstede, ikke blot en del af ham. Så når menigheden, søndag efter søndag, fejrer nadveren, er dette kirken
i dens fulde omfang. Ignatius’ lære har en permanent plads i den ortodokse tradition. Ortodoksien ser
stadig kirken som et nadverfællesskab. Hvis ydre organisation nok er vigtig, men sekundær i forhold til
dets indre sakramentale liv. Og ortodoksien understreger stadig den lokale menigheds kardinale betydning i
kirkens struktur. Når man derfor ved en ortodoks gudstjenestes begyndelse ser biskoppen stå midt i kirken
omgivet af sin flok, så afspejler dette klart Ignatius’ tanke om biskoppen som enhedscentret i menigheden.

Kirken er en enhed
Ware fortsætter med at pege på et andet vigtigt træk ved den ortodokse kirke: at den er Én! Den hellige
Cyprianus af Kartago der døde i 258, mener i et af sine skrifter, at alle biskopper sammen deler et
bispedømme(episkopat), men således at de ikke ejer en del af det, men det hele. Så kirken forbliver en
samlet helhed uanset hvor mange menigheder der dannes. Der er mange kirker, men kun én Kirke; mange
episcopi, men kun et Episcopat.

Martyrier
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I kristendommens første århundreder var mange kristne bevidste om, at de selv snart skulle kunne dø. Så
tanken om et martyrium havde en markant plads i mange kristnes åndelige udsyn. De så, at deres kirke ikke
blot var baseret på Kristi blod, men også mange martyrers, ’andre Kristusser’(sic! p.22). Senere, da
forfølgelserne var standset, forblev tanken om et martyrium levende, men antog blot andre former. Visse
græske forfattere opfatter klosterlivet som en ækvivalent til martyriet.
Her har man opereret med tre typer martyrium, mennesket kunne ty til:
1. det hvide martyrium, hvor mennesker opgiver alt, hvad det elsker, for Kristi skyld
2. det grønne martyrium, hvor man ved faste og arbejde befrier sig selv for onde tilskyndelser og
drifter eller tåler hårdt arbejde ved bod og anger
3. det røde martyrium, hvor man tåler korsfæstelse eller død for Kristi skyld
Hvidt og grønt har domineret, men rødt er også forekommet i den ortodokse kirkes historie
Vi forlader her Ware og går til en anden kilde om ortodoksi (russisk internetartikel).

Hvad er der fuld enighed om mellem de tre hovedkirkeretninger ?
1. Vi deler den Nikænske trosbekendelse, der blev fastlagt på det første økumeniske koncil i Nikæa i
325.
2. Vi tror på Jesu Kristi død, begravelse og opstandelse og Hans Guddommelige Væsen og
tilbagekomst (”kommende komme”)
3. Nadver sker for både præster og for lægfolk med kvas(gær)brød. I skikkelse af brødet modtager
mennesket Kristi Legeme og i skikkelse af vinen Hans Blod.
De to ældste former opretholder begge i betydeligt omfang den religiøse tradition, der skabtes i
kristendommens første århundreder til forskel fra den senere protestantisme.

Hvor har ortodoksi og katolicisme fælles former, hvorfra protestantismen skiller sig ud?
I nærværende arbejde vil jeg ikke komme ind på de mere præcise forskelle på ortodoksi og katolicisme,
men kan nævne, at man jo deler dels de syv sakramenter (dåb, salvelse, nadver, konfirmation, skriftemål,
ægteskab, ordination) (hvor ’vi’ alene har dåb og nadver); over for Jomfru Maria er der i ortodoksien en
dyb ærestilkendegivelse. Hun er, ved kirkens lære, fri af synd, selv af Arvesynden. Mange bønner, der bedes
i ortodoksien er rettet mod hende); I ortodoksien æres ikoner, korset og hellige relikvier (I
protestantismen æres kun korset); man har faste, helgener, klostervæsen(munke(I ortodoksien er
munkestanden udbredt) og nonner); som en særlig ting kan den ortodokse hvide gejstlighed indgå i
ægteskab, forudsat at dette er sket inden præstevielsen. Munke overholder løftet om cølibat. Kun mænd
kan blive præster (ortodokse stejler over at kvinder kan blive præster!).
I ortodoksien gælder endvidere, at skønt der er en ’territorial’ opdeling efter ’lokale’ kriterier (opdeling
efter Grækenland, Serbien, Rumænien, Rusland etc), så er der ikke væsentlige forskelle i de kirkelige
spørgsmål, og der er som nævnt naturligvis nadverfællesskab.
I ortodoksien har mennesker ikke ret til at fortolke De Hellige Bøger. (Denne ret vil vi til sidst se på om
Pasternak alligevel giver sig selv. )
Man har ’ældste’: stárets, stártsy (sådanne mødes også hos Dostjevskij).
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Den højeste autoritet inden for spørgsmål om den ortodokse tro er:
Den Hellige Skrift -Den Hellige Predanie (overlevering, legende, tradition) –Trosbekendelsen -Regler og
beslutninger truffet på de 7 økumeniske konciler, -Kirkens mangehundredårige praksis
Ortodoksien har læren om sjælens posthume lidelser, dvs om dens lidelser og de synder der blev begået i
livet (protestantismen afviser en sådan lære. Den godkender kun troen på Dommedag.)

Menneskets guddommeliggørelse; theosis; deification
Den konciliære kirke
Ware fører tanken om biskoppernes møde videre til, at når biskopperne mødes, er de fælles om et
episkopat, som meget snart anses for et koncil. Og konciler er alle dage blevet tillagt stor betydning i den
ortodokse kirke, fordi det er det hovedorgan, som Gud har valgt til at vejlede sit folk, og således er den
ortodokse kirke en konciliær kirke. Russisk ’sobornyj’ har to betydninger: ’katolsk’ og ’konciliær’
ligesom ’sobor’ betyder: kirke + koncil. I kirken er der hverken diktatur eller individualisme, men harmoni
og enstemmighed. Mennesker forbliver frie, men er ikke isolerede, da de er forenede i kærlighed, i tro og i
det sakramentale fællesskab. Denne tanke om harmoni og fri enighed ses fungere i praksis i koncilet. Ingen
tvinger andre i koncilet, men man rådslår til man er enige. Et koncil er derfor en levende legemliggørelse af
kirkens grundlæggende natur.

”Helligånden og vi”
Ware omtaler det første koncil, der er beskrevet i Apostlenes Gerninger, 15: ”Apostelmødet i Jerusalem”.
Apostlene var tilstede på mødet i Jerusalem, og her skulle man afgøre hvorvidt ikke-jøder var underkastet
Moseloven. Da apostlene endelig havde truffet deres afgørelse, talte de i vendinger, som under andre
omstændigheder kunne have virket arrogante: ”For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge andre
byrder på jer…” Senere konciler har vovet at tale med samme skkerhed. Et enkelt menneske ville måske
tøve med at sige: ”Helligånden og jeg”..men når de samles i koncil, kan medlemmerne af kirken hævde en
autoritet, som ingen af dem besidder enkeltvis.

Koncilier fastlægger de grundlæggende doktriner: treenighed og inkarnation
Ware gennemgår så koncilernes historie .Og beretter om hvilken betydning der tillægges de første 6
konciler fra 325-681, hvor man klargør og artikulerer kirkens synlige organisation (herunder med oprettelse
af fem store patriarkater), men særlig definerer man en gang for alle kirkens lære på grundlag af den
kristne tros grundlæggende doktriner- treenigheden og inkarnationen. Alle kristne, siger Ware, er enige
om at se på disse ’fænomener’ som ’mysterier’, der ligger ud over menneskelig forståelse og sprog. Med
disse doktriner mente biskopperne ingenlunde at de havde forklaret mysterierne, men for at mennesker
ikke skulle fare vild, ”satte de bare et hegn op” om mysterierne.

Kristendommens centrale budskab er inkarnationen
Selv om diskussionerne på koncilerne, siger Ware, kunne virke fjerne og abstrakte, havde et praktisk
formål: menneskets frelse. Mennesket, lærer Det Ny Testamente os, er adskilt fra Gud ved synden og kan
ikke af egen kraft nedbryde den mur, som vores syndighed har skabt. Gud tog derfor det initiativ at blive
menneske, blev korsfæstet og rejste sig fra de døde, hvorved han befriede menneskeheden fra slaveriet
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under synd og død. Dette er den centrale meddelelse i den kristne tro, og det var den meddelelse, som det
var koncilerne alt om at gøre at bevare.

Hvorfor theosis?
Når kætteri var farligt og skulle fordømmes, var det fordi mennesket ellers ikke kunne opnå fuld frelse.
Paulus skriver dette i 2 Kor 8,9 og i en lidt anden form står det samme i Johs 17,22,3: ”Den herlighed, du har
givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig.”
De græske fædre opfattede disse tekster i egentlig betydning og vovede at tale om menneskets THEOSIS
(deification, guddommeliggørelse). Hvis mennesket skal være del i Guds ære, argumenterede de med, hvis
han skal være ”fuldstændigt én” med Gud, så betyder det at han skal deificeres. Han skal ved nåde blive,
hvad Gud er af natur.

Helt menneske og helt Gud
Men hvis denne theosis skal være mulig, må Kristus Frelser både være helt menneske og helt Gud. Intet
mindre end Gud kan frelse mennesket. Så hvis Kristus skal frelse, må han være Gud. Men hvis vi skal
deltage i, hvad han har gjort for os, skal Kristus også være fuldt ud menneske. Johs 1,51: ”sandelig, sandelig
siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og ned over Menneskesønnen.” Kristus må være
helt og fuldt Gud og helt og fuldt menneske. Ethvert kætteri ville derimod underminere en del af denne
vitale påstand.

Mulige kætterier:
Kristus er mindre end Gud (arianisme); hans menneskeværen er så delt fra hans Gud-væren, at han er to
personer i stedet for én(nestoranisme)- eller han fremstilles som ikke et helt rigtigt menneske
(monofysitisme, monothelistisme).

Kristus er Gud fuldt og helt (Treenigheden)- Kristus er menneske fuldt og helt
Ware fortæller, at de første to konciler ( i 300-tallet) koncentererede sig om at Kristus må være Gud fuldt
og helt- og herunder udformede de doktrinen om Treenigheden. De næste fire konciler i 400-, 500- og 600tallene vendte sig mod dette at Kristus helt og holdent var menneske og prøvede at forklare, hvordan
menneskeværen og Gud-væren kan findes i én og samme person.
Ekskurs om Zizioulas’ teologi.
Her skal vi inddrage tanker fremsat af en anden ortodoks teolog, Gioannis Zizioulas.
Gioannis (’John’) Zizioulas blev født 1931, er i 2016 85 år. Han har haft store gejstlige og akademiske
funktioner i Grækenland, USA, Skotland og England. Hans teologiske forskning har fokus på ekklesiologi og
ontologi. Ekklesiologi er ’kirkelære’(ekklesía+logia). Læren om kirken og den kristne menighed. Kirkens rolle
som et samfund eller en organisk enhed, forståelsen af hvad kirken er og hvilken opgave den har, dens
betydning for frelsen og forholdet til den historiske Jesus. Ledelse, hierarki og disciplin i kirken. (kilde:
internetleksikon). Ontologi er læren om tilværelsens inderste væsen og almene principper. Zizioulas har
bearbejdet disse emner i sit værk Being As Communion, St Vladimir’s Seminary Press Crestwood, New
York, 1985 .
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Being as Communion kan oversættes med Væren I Fællesskab, det vil sige Væren forstået som Fællesskab.
Ret beset betyder ’communion’ på engelsk 1) fællesskab; 2)(kirke)samfund og 3)nadver,altergang og alle
tre betydninger synes at komme i spil hos Zizioulas.
Hvorfor findes vi? Hvorfor findes jorden, naturen? Universet? Himmelrummet? Hvorfor findes mennesket?
Hvem har skabt det? Findes Gud? Hvordan findes han? Hvad vil det sige at være? Dette er grundtanker, der
ofte dukker op i os, de store besværlige spørgsmål. Det er vitterlig alt dette, Zizioulas har sat sig for at
diskutere i Being as Communion.
Det fascinerende ved ham er den grundighed, hvormed han forklarer, hvad han opfatter som sit
udgangspunkt: kirken, fordi hans opfattelse af kirke, udover at den jo er en institution, i særlig grad ses som
et fællesskab-særligt i menigheden- og allermest i nadveren. Og han siger så, at dette fællesskab er
forudsætningen for vores faktiske ’being’, væren, væren-til,eksistens (Being as Communion).
Den specielt vestlige tanke om individet, individualiteten, hin Enkelte, og hvordan begrebet ’person’ opstår,
forklarer han med udgangspunkt i den græsk-romerske kultur, der som den første beskæftigede sig med
dannelsen af de begreber, der blev til vores ’person’.
Og videre får han frem til at påvise, hvordan vores basale og uomgængelige begreb: person opstår via
kirken, således at han etablerer en klar linje mellem begreberne og fænomenerne person, individ,
individualitet, eksistens, væren, fællesskab og kirke.
I sin Introduction, side 15 og frem redegør han for sit grundsyn:
Han siger: Kirken er ikke blot en institution, men også en måde at være til på. Også når kirken anskues som
institution, er den dybt forbundet med menneskers væren-til, verdens væren-til og Guds væren-til.
Når et menneske døbes, får sit navn, bliver han medlem af kirken, men bliver også et ’billede på Gud’.
Mennesket findes, ligesom Gud selv findes, det døbte menneske, kirkemedlemmet, antager så Guds måde
at være til på. Denne måde at findes på, at være til på, er ikke noget, som mennesket selv udretter. Det er
ikke en moralsk færdighed. Det er en måde at forholde sig til verden på, stå i forhold til den, og ikke bare til
den, men til andre mennesker, og til Gud. Det er en fællesskabs-begivenhed, og fordi det er noget der
udspringer af et fællesskab, er det ikke, og kan det ikke være, virkeliggørelsen af en individuel handling. Nej,
det er virkeliggørelsen af en ’ekklesial’ begivenhed, kendsgerning, det vil sige med udgangspunkt i kirkens
eksistens. Men når kirken ’præsenterer’ denne måde at være til på (way of existence), må den selv være et
billede på den måde, Gud findes på. Og kirkens hele struktur, dens institutioner, må da også være udtryk
for denne måde at findes på. Det betyder frem for alt, at kirken må besidde den rette tro, den rette måde
at se Guds væren-til på. Den rette tro (ortodoksi) med hensyn til Guds væren-til er ikke en luksus for
mennesker, men en eksistentiel nødvendighed. Zizioulas nævner, at man i kirkefædrenes tid(i.e.ca 100-899)
nævnte man dårligt nok kirken, men man var meget optaget af den måde Gud fandtes på (side 16).
Hvordan Gud fandtes, blev væsentligt for kirken såvel som for mennesker, da begge blev anset for at
være ’billeder på Gud’. Der var behov for en ontologi. En sådan skabte kirkefædrene som deres største
bedrift. Det var var problemet var: de gamle grækere opererede med en ontologi, der var monistisk: ”alt
kan føres tilbage til ét grundprincip”. De anså Guds eksistens og verdens eksistens som bundet sammen i én
ubrydelig enhed. Men Bibelen forkyndte jo, at Gud var absolut fri i forhold til verden. Og da platonikerne
opererede med skabelsen ud fra forud-eksisterende materie, mente kirkefædrene, at her begrænsedes
Guds frihed. Et andet problem var den gnostiske lære som forkyndte et ’svælg’ mellem Gud og mennesker.
Selv om der ikke var fuldstændig enighed blandt kirkefædrene, nævner Zizioulas biskopperne Sankt Ignatius
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af Antiokia, Sankt Irinæus og Sankt Athamasius som nærmede sig Guds væren til via erfaringerne med det
ekklesiale fællesskab, den ekklesiale måde at være til på. Og denne erfaring bragte dem videre til:
At Gud findes, kan man kun erfare gennem personlige relationer til andre og personlig kærlighed. At være
til betyder at leve, og det at leve betyder at være til i fællesskab.(p.16: Being means life, and life means
communion). Pasternak ville ikke udtrykke det anderledes, i hvert fald ikke med hensyn til at det være
betyder det at leve..
Det i ekklesiologien der bragte dem til denne erfaring var nadver-erfaringen (”eucharistic ecperience” (side
78)). Uden kirkens væren til havde man ikke kunnet gøre denne vigtige filosofiske opdagelse.
Uden begrebet fællesskab kan man slet ikke tale om at Gud findes- Tautologien Gud = Gud siger intet om
ontologi, ligesom den logiske påstand A = A er en død logik og som følge heraf en benægtelse af væren,
som jo er liv.
Den Hellige Treenighed
Det ville være utænkeligt at tale om ”den ene Gud”, før man talte om den Gud som
er ”fællesskab”(communion) det vil sige om Den Hellige Treenighed.
Den Hellige Treenighed er et ur-ontologisk begreb og ikke et begreb som er føjet til den guddommelige
substans. Substansen Gud har intet ontologisk indhold, ingen sand væren, når det ikke er i fællesskab.
Derved bliver fællesskab et ontologisk begreb i kirkefædrenes tankegang: intet, som findes, kan man
forestille sig som noget i sig selv, som et individ, thi selv Gud eksisterer takket være en ’event of
communion’.
På denne måde hørte den gamle verden for første gang, at det er fællesskab, der får dét til at være, som er.
Intet eksisterer uden det. Selv ikke Gud.
Men dette fællesskab er ikke en relation (relationship) forstået som noget, der eksisterer i sig selv, en
eksistentiel struktur der fortrænger ’naturen’ eller ’substansen’ i dens oprindelige ontologiske funktion.
Ligesom ’substans’ findes heller ikke ’fællesskab’ i sig selv. Det er Faderen, der er grunden til det (side 17).
De kappadokiske kirkefædre foretog et mægtigt tankemæssigt spring frem, da de indførte begrebet ’årsag’ i
Guds eksistens.
For det betød, at den allermest fundamentale ontologiske kategori, der virkelig får noget til at eksistere, til
at findes, til at være (’be’) hverken er en upersonlig eller ukommunikerbar ’substans’ og heller ikke en
struktur af fællesskab, der findes for sig selv eller er påtvunget af nødvendighed, men er PERSONEN.
Og nu kommer det grundlæggende:
For hvad er ’Gud’? Gud er en Treenighed, det vil sige Fader, Søn og Helligånd.
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Den kendsgerning at Gud skylder Faderen sin eksistens, det vil sige til en Person, betyder (a) at
Hans ’substans’, hans Væren-til ikke begrænser ham (Gud eksisterer ikke, fordi han kan andet end at
eksistere), (b) fællesskab er ikke en begrænsende/indskrænkende struktur for hans Væren-til (Gud er ikke i
fællesskab, elsker ikke, fordi han ikke kan være andet end i fællesskab og elske.)
Den kendsgerning at Gud findes på grund af Faderen viser, at hans eksistens, hans væren-til, er en fri
persons konsekvens, det vil sige konsekvensen af at være en fri person. Og det betyder videre, at ikke blot
fællesskab, men også frihed, den fri person, udgør sand væren, er det der sal til for at boget findes sandt og
ægte. Sand væren-til kommer kun fra den frie person, fra den person, der elsker frit, dvs som frit forstår sin
væren-til, sin identitet som noget der findes som et resultat af fællesskab med andre.
Kirkefædrene konkluderede: det findes ingen sand væren uden fællesskab, fællesskab er en ontologisk
kategori. Ingenting findes som et ’individ’, der kan forstås for sig selv.
Fællesskab, som ikke kommer fra en ’hypostase’, det vil sige en fri og konkret person, og som ikke leder
frem til andre ’hypostaser’, det vil sige frie og konkrete personer, er ikke et billede på Guds væren-til.
Personen kan ikke eksistere uden et fællesskab, men enhver form for fællesskab som fornægter eller
undertrykker personen er utilstedelig. Pasternak ikke ville udtrykke sig anderledes.

Den afgørende forskel
Der russiske internetkilde mener her:
Ortodoksien: nej, du er IKKE frelst! Men måske er du ved at blive det!
Følgende er ortodoksiens forklaring på hvorfor den adskiller sig så afgørende fra katolicisme og
protestantisme.
Der hvori ortodoksien adskiller sig mest fra katolicismen og protestantismen er i offeret, som Herren
udrettede på korset.
For sagen er, at kristendommens kvintessens, dens grundlag, er Kristi offer.
Der er nu to måder at forstå dette offer på: ’juridisk’ eller ’moralsk’.
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Katolicismen og protesttantismen ser på dette offer som ’juridisk’, det vil sige: hvem skal betale hvor
meget til hvem?
Hvad skete, da mennesket krænker Gud?
Det første menneske, Adam, krænkede med sin synd Gud uendeligt, hvorefter Adam blev underkastet hans
forbandelse. Ved denne krænkelse skylder mennesket Gud en ’opfyldelse’. Men nøjagtig her kommer
Kristus og påtager sig denne skyld ved sit offer og derved løskøbes mennesket fra deres ’juridiske’
skadeserstatning, men Gud får sin skadeserstatning, fordi Kristus lider for alle og løskøber mennesket for
krænkelsen.
Kristi offer bliver altså her en soning, en slags løskøbelse. Kristus lider for alle og bringer derved opfyldelse
for Gud Fader.
Og således frigøres det troende menneske for straffen for sine synder.
Forholdet mellem Gud og mennesker anses, siger ortodokisen, for et juridisk forhold.
Den grundlæggende forståelse af dette forhold er opfyldelsen og fortjenesten. Dvs at Gud får erstatning
som ’krænket part’.
Men midt i hele den skadeerstatningsforretning bliver ’de gode gerninger’ en væsentlig ting, får når de
gode gerninger akkumuleres, formilder mennesker Guds vrede og finder derved frelsen. Og hvis egne
gerninger ikke er tilstrækkelige, kan man købe aflad. (I dag en forældet kritik).
Altså: noget skal leveres: Gud blev krænket ved Adams synd, Kristus løskøbte ved sit offer mennesket fra
denne synd, Gud fik sin skadeserstatning, men nu er det op til mennesket et gøre gode gerninger eller købe
aflad for at ’stå sig godt’.
Med hensyn til protestantismen har denne afskaffet de gode gerninger som middel. Men DEN JURIDISKE
RELATION HAR IKKE ÆNDRET SIG. For alle vore synder er det uomgængeligt med en satisfaktion til Gud,
men også den havde Kristus gennemført. Det eneste der ændredes var den rækkefølge hvorved mennesket
tilegnede sig disse tjenester: troen og intet andet kræves. (men, må ortodoksien mene, troen skal
stadigvæk ’indbetales’). Noget skal ’leveres’, og det er troen.
Heroverfor har vi i ortodoksien en ’moralsk forståelse’.
Ortodoksien mener, at Adams synd ikke er en krænkelse af Gud, men et brud med ham.
I sit værk beskæftiger Zizioulas sig ligeledes med dette brud. Arvesynden har efterladt os med en frygt for
det som i Doktor Živago et sted udtrykkes som Homo lupus homini, Mennesket er en ulv for andre. Det
stammer fra dengang Adam forkastede den højeststående ’Anden’, Skaberen. Med Adam ville selvet
bekræfte sig selv ved ikke længere at acceptere den Anden, men forkaste ham. Uundgåeligt bliver andre
derved til fjender og trusler.
Og derved bliver mennesker til individer og ikke til personer. For personer er det, Gud skaber i sit eget
billede. At være en person er at være i fællesskab med andre. Det, der transformerer os fra at være
individer til personer, sker i dåben, hvor vi bliver medlemmer af fællesskabet.
I Doktor Živago spiller kærligheden mellem Jura og Lara en altafgørende rolle. Zizioulas har også
beskæftiget sig med hvorfra kærligheden ’stammer’. Det væsentlige i Treenigheden er de indbyrdes
relationer som de deri indgående personer har indbyrdes. De er personer, fordi de er i relation til hinanden.
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Uden denne jeg-du relation kunne Gud ikke være kærlighedens Gud samtidig med at han var ansvarlig for
Skabelsen.
Syndefaldet bevirkede en falden menneskehed, det betød at fællesskab med andre forsvandt.
Den anden ortodokse kilde mener følgende:
Fordi vi har brudt med Ham, er hele vores menneskelige natur forvansket. Og det er ødelæggende for
menneskets bevidsthed og aktivitet. Menneskets fornuft, vilje og følelser bliver antagonistiske: Paulus, det
gode jeg vil…
Det, der sker i Kristi offer, er, at Han optager vores ved synden beskadigede natur og gennem lidelsen
helbreder den. Hebræerbrevet 2,10: ”For når Gud, for hvis skyld og ved hvem alle ting er til, ville føre
mange sønner til herlighed, måtte han føre banebryderen for deres frelse til målet gennem lidelser.”

Dåben
Dåben er fødslens sakramente, det at finde helbredelse for den menneskelige natur, hvilket derpå bliver til
begyndelsen for frelsen.
Denne forståelse er UINTERESSERET i de juridiske forhold (”hvem skal betale hvor meget til hvem?”), i
Kristus kommer helbredelsen for den menneskelige natur, og ethvert menneske der modtager dåben,
modtager med troen et korn til at blive et nyt menneske.
Men hvad vi gør med dette korn- om vi løsner jorden, forbedrer den- eller ingenting gør- det bestemmer vi
selv.
For os i ortodoksien er Kristi offer helbredelsen af vor menneskelige natur, der er blevet ødelagt af synden.
Heraf følger en relevant forståelse af den kristnes sjælelige liv.
Dåben er begyndelsen til frelsen, den potentielle mulighed for frelse som mennesket kan udnytte eller ikke
udnytte.
Det russiske dokumentet fastslår til indledning, hvad der skal forstås ved en ortodoks kirke:
”Mht forskellene på forskellene mellem ortodoksien og katoliscisme og protestantisme er der vigtigt at
understrege: ”i den ortodokse trosbekendelse, som vi læser hver dag er der fastsat en tydelig præcisering
af hvad Kirken er. Og denne præcisering blev givet i det første og det andet økumeniske koncil: ”Jeg tror på
én apostolsk kirke”- og det er disse kortfattede ord der skal bestemmes nærmere. Hvis den ikke er
apostolsk, ikke er én, og ikke er ’sobornyj’= sobor: hovedkirke(i by, kloster); gld: forsamling, konvent, så
betyder det, at den ikke er en ortodoks kirke. ”

Kort sagt:
Ortodoksien mener altså, at det er måden vi tolker Kristi offer på, der er det afgørende. Katolicismen og
protestantismen tænker således: ”hvor meget skal jeg betale for at slippe ud af det her?” For at finde en vej
ud af dette opfandt katolicismen ’de gode gerninger’/afladet, som protestantismen ikke ville have, men
opfandt i stedet, at det var TROEN, der fordredes. Dette synes ortodoksien er en form for betaling. Og når
man har betalt den, er man frelst. Det er for let. Synes ortodoksien.
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Ortodoksien mener, at Kristi offer skal fortolkes moralsk. Kristus helbreder ved sit offer den synd Adam
pådrog sig på hele menneskehedens vegne > og det indebærer, at vi gennem dåben får en mulighed for i
vores liv at udnytte den potentielle mulighed for frelse. Vi kan derfor ikke på noget tidspunkt sige: vi er
frelst. Ved at lide på korset, rensede Kristus os for Adams=vores synd, og vi kan nu aktivt foretage et valg
(eller lade være): nu vil jeg leve et kristent liv resten af mit liv. Vi skal aktivt deltage i vore faktuelle liv og på
den måde være med i det Kristus påtog sig, da han ved lidelsen på korset, offeret på korset, helbredte vores
ved synden beskadigede menneskelige natur.
I vores aktive faktuelle liv som kristne er vi med i det Kristus påtog sig ved sit offer. Men herfra synes der at
være meget kort til en tanke ,at den gode ortodokse kristne ser livet som et liv i lidelse.

Mitropolit Kliment
I januar 2016 købte jeg i Moskva en aftenavis, Vetjernjaja Moskva (”Aftenmoskva”), og forbløffende nok
fremgik på forsiden under rubrikken ”Trosbekendelse” følgende skrevet af mitropolit Kliment over
Kaluzhskjij og Borovskij stifter: ”Udvalgt af Gud”
Vi tænker ikke over, hvor let det i dag er for mennesket at få noget at vide om Gud. Ved at læse det Hellige
Evangelium hører vi Guds ord, som er henvendt til os; ved at fordybe os i den Hellige Faders skaberværk og
i De Helliges levned, lærer vi om deres erfaring med at ”begribe” Gud. Vi kan også bede og deltage i de
kirkelige sakramenter, hvorved vi får Guds velsignelse til at virke i os. Ganske vist lader ikke ethvert
menneske Gud slippe ind i sit liv eller om så blot viden om Ham. Det er enhvers personlige valg.
Den gammeltestamentlige historie om Abraham vidner ikke blot om Guds gerning, men også om
uomgængeligheden af ethvert menneskes bestræbelse på at redde sin sjæl og andre menneskers sjæl. Den
velærværdige Serafim Sarovskij har talt om de tusindvis der bliver frelst takket være én retskaffen. I
Abrahams tilfælde drejer det sig om hele menneskehedens skæbne. Den almene gudsforglemmelse truede
menneskeheden i Abrahams tider. Antallet af mennesker der troede på én eneste Gud formindskedes og
samtidig mangedobledes tilhængerne af hedenske ideer. Da mørket fra den sjælelige uvidenhed var lige
ved at opsluge de sidste små øer af troens sandhed skilte Herren Abraham fra hans miljø af landsmænd og
sendte ham til andre stammefolk i en fjern egn, hvor han kunne bevare sin tro i renhed. Prøvelserne gjorde
Abrahams tro fuldendt og ubrydelig. Han overbevistes i sin tro på at Gud skaber alt alene til menneskets
velsignelse og at følge Guds vilje er det bedste som mennesket kan gøre i sit liv. Netop af bæreren af en
sådan ubetinget tillid skaber Herren et nyt folk som med fuldt overlæg skulle udfylde den allervanskeligste
mission: at bevare viden om En eneste Gud, om historien om verdens skabelse, om de første menneskers
syndefald og om den forestående soning. Som den vigtigste frugt af dette folk kom Jomfru Maria- den
fuldstændigt rene og fuldstændigt syndfri- til en så høj grad af hengivenhed til Gud og fast og ret troende
Ham at af hende kan Guds søn, Jesus Kristus, blive inkarneret og blive et menneske.
I Ham tager menneskehedens fornyelse sin begyndelse- den hellige by Jerusalem (Åb. 21,2) som den dag i
dag samles af alle folk.
Lige fra tiden for Frelserens ankomst udgøres Guds hellige folk af de Kristi disciple, som tro opfylder hans
bud i deres liv.
Til udnyttelsen af denne mulighed gives der mennesket hans/hendes liv på jorden.
Og netop derfor, når Peder Thyssen i Odense Domkirke efter nadverhandlingen siger: ”Gå bort i fred, din
tro har frelst dig”, så er en ortodoks slet ikke enig og siger ikke til sig selv: ”jeg er frelst”. Man kan måske
nok sige, imperfektivisk: ”Jeg frelses, jeg er i færd med at blive frelst”, men ikke Jeg er frelst! (perfektivisk)
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Og deraf følger ønsket om frelse i taknemmelighedens tak: tak Kristus, tak Gud, frels (os, mennesket), Gud=
spasi-Bog > spasibo (=det almindelige ord for ’tak’ på russisk). Vi ønsker mennesket frelse, det er netop det
bedste vi kan ønske andre.
Og netop derfor kan vi jo ikke sige frels-os, Gud, når vi ER frelste. Det giver ingen mening.
Om mennesket ser sig selv som frelst- eller som gående på vejen mod frelsen- det er det enhver struktur
eller indretning i den kristnes liv handler om.

DEL 6 DEN ORTODOKSE KIRKE I ROMANEN
KAPITEL 11 EN FØRSTE BESTEMMELSE AF KRISTENDOM OG
ORTODOKSI I DOKTOR ŽIVAGO
Udsagn der ”klinger” kristent
For at nærme sig romanens inddragelse af kristne synspukter og reflektioner kan man indledningsvis se på
de citater i romanen, der er tilkendegivelser af et alment-religiøst mood og udsagn, der synes at bære en
kristen tone:
Side 10 Da Jura og Veden’apin overnatter i en klostercelle, dagen før Mariæ Beskyttelsesfest, er der som en
religiøs overtone i skildringen af den snestorm, som vækker Jura om natten: ”Den skumle celle oplystes på
overnaturlig vis af et hvidt, flakkende skær.” Morbroderen træder til og trøster den 10-årige Jura: ”Onklen
vågnede, talte til ham om Kristus og trøstede ham, derpå gabede han, gik hen til vinduet og faldt i tanker”.
Side 73 skildres Lara, da hun en gang til er med i Dupl’anka, hvor det er blevet en regel for hende, at hun
spadserer alene fra banegården op til godset: ”For et øjeblik åbenbaredes livets mening for Lara. Hun var til,
forstod hun, for at sætte sig ind i jordens afsindige skønhed og kalde alt ved navn, og i fald dette skulle
overstige hendes kræfter, da for af kærlighed til livet at sætte efterkommere i verden, som kunne gøre det i
hendes sted.”
Side 134 Her gør Lara sig tanker om det sørgelige i tiden, hvor zarens krig med Tyskland er ved at blive
tabt. ”Som om man var blevet holdt i hånden hele livet som et lille barn, og så pludselig var blevet sluppetværsgo, nu kan du prøve at gå selv. Og man havde ingen ved sin side, ingen af sine nærmeste, ingen
autoriteter. Så fik man lyst til at forlade sig på noget væsentligt, livets magt, eller skønheden og
sandheden…”
s. 145 tillægger Pasternak Jura nogle refleksioner om hans ubehag ved al denne forstillelse, som Gints’
naivitet bliver mødt med, over for de sande værdier: ”(længsel mod) naturens tilsyneladende tavshed, det
vedholdende stædige arbejdes fængselsagtige lydløshed, stilheden i den dybe søvn, den sande musik, den
tyste hjertelige berøring, stum i sin sjælsfylde!”
Skaberen
Skaberens værk- og også skaberen selv- spiller en væsentlig rolle blandt ’udsagnene’ i Doktor Živago.
Side 152:
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(Jura og Lara snakker sammen, mens hun stryger) ”I går overværede jeg et møde om natten. Et fantastisk
syn. Det er mor Rusland, der rører på sig, hun kan ikke stå stille, hun går og går og taler og taler. Og det var
ikke kun menneskene, der talte. Det er også stjernerne og træerne, der mødes og snakker sammen,
natteblomsterne filosoferer og murstenshusene holder politiske møder. Der er noget evangelisk ved det,
ikke også? Det er som på apostlenes tid. Husker De, hos Paulus: ”Tragter efter at tale i tunger og profetere.
Bed om at udlægningens gave må blive jer givet.”
Lidt senere ibid. Siger han: ”Livets hav, siger jeg, det liv, man finder i malerkunsten, et genialiseret liv, et liv
som er beriget i skabelsesakten.”
I afsnit 4 er man hjemme hos Gromeko-familien.og her dukker Shura Schlesinger op og siger en mængde
sandheder om revolutionen. Jura kommenterer dette bl.a. side 189: ”Men alt hvad der virkelig er stort, er
uden begyndelse, som universet. Pludselig er det, uden at være vokset frem, som var det faldet ned fra
himlen, eller altid havde været til. ”
s. 389 omtales Lara, som hun er, skabt af Gud: ”Det var i kraft af denne mageløst enkle og dristige linje,
hvormed skaberen i et eneste strøg havde omgivet hende fra top til tå.”
I mange citater optræder temaet, at ’efterligne skaberen’, ’lege skaber’, ’lege vorherre’. Vi vil tage emnet
op senere.
Mirakler
s. 244 I afsnit 19 er det blevet forår, vi er i handlingen i april/maj 1918, toget bevæger sig mod målet i Ural:
Sneen er ved at smelte: ”Først smeltede sneen stille og forborgent indvendigt. Men da halvdelen af de
heltemodige anstrengelser var overstået, lod de sig ikke længere skjule. Miraklet kom for dagen. Vandet
piblede frem under det vigende snedække og tog til orde. Der kom liv i de uigennemtrængelige skovdyb. Alt
vågnede op.”
Hertil er flere ting at sige. Der er det poetiske udtryk: ”vandet tog til ordet”. Vandet talte. Hos Pasternak
opleves igen og igen- i hans, som Ivan Malinovski kalder det, ’sjaskvåde’ forfatterskab- vand som en
grundfaktor. Det vil blive uddybet senere. Det andet allerede nævnte begreb, der ses overalt i romanen, er
liv. Det går igen gennem hele romanen, begyndende i titlen ’ Živago’, som betyder ’den levende’. Jfr. Вечно
живой- ’den evigt levende’ og søgen på fremmede planeter efter vand. Hos Pasternak leder det
allestedsnærværende ’vand’ altid tanken hen på ’liv’- og derfra videre til tanker om Kristus som den
levende. Her er vandet miraklet. Og ordet mirakel går igen i det utvetydigt kristne digt: Miraklet som er
Živago-digt nr. 20, hvor den egentlige passionssekvens indledes i digtsamlingen (herom mere senere).
Der følger en ekstremt sansemættet skildring af forår med sneen der bliver til vand og fylder alt. Tilsidst
begynder Jura at ’lytte’.
Vand, liv, sansning og lykkefølelse er fire samhørende elementer hos BP: De fører til en lykkefølelse, som
ikke er eskapistisk:
Side 246: Jura tror her at fred og dæmpet snak skyldes en nys indfunden høflighed som i gamle dage, men
skyldes i virkeligheden et vandfald i nærheden. Midt i al hans lykkefølelse hører han pludselig to rå karle
diskutere, hvordan de bankede nogle kræmmere.
En hel speciel hændelse med kraftige kristne overtoner står side 354.
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Jura er som bekendt tvunget til som læge at opholde sig hos en rød gruppering under borgerkrigen. Under
en skududvekslingssituation mellem de røde og de hvide er Juras fælle, en telefonist, blevet dræbt. Jura har
taget hans gevær og villet lade som om han skyder med et menneske som mål. Han er tvunget til at skyde,
har gjort hvad han kunne for ikke at ramme (hvad sovjetcensuren tager Pasternak meget unådigt op!) , men
er alligevel ulykkeligvis kommet til at dræbe et menneske, en hvid soldat, ligesom han har såret to. Han
undersøger nu selv telefonisten, for måske er han ikke helt død, måske kan hans liv reddes:
”Den døde bar en amulet i en snor om halsen. Jurij Andrevic tog den af. Den viste sig at indeholde en stump
skørnet, kantslidt papir, som var syet ind i et stykke tøj. Papiret kunne næsten ikke hænge sammen.
Doktoren foldede det ud.
”Det indeholdt uddrag af den enoghalvfemssindstyvendesalme med de forandringer og afvigelser, som
bønner er underkastet i folkemunde, og som gør, at de fjerner sig mere og mere fra originalen for hver
gang, de gentages. Brudstykkerne i den kirkeslaviske tekst var omskrevet til russisk i det lille brev.”
Den håndskrevne tekst på papirlappen er derfor noget maltrakteret, det væsentlige står der dog.
Men soldaten er død. Nu går Jura ud til hvidgardisten. Side 355: ”Fra telefonisten gik Jurij Andrevic ud i
lysningen til liget af den unge hvidgardist, han havde dræbt. Ynglingens smukke træk talte om uskyld og om
en lidelse, der opvejede alt.” Jura undersøger nu liget og opdager, at også han bærer en amulet om halsen
med nøjagtig den samme salmetekst (” men i trykt tilstand og med hele sin kirkeslaviske ordlyd”. Men: ”I
det samme udstødte Ser’ozha (soldaten) en stønnen og bevægede sig. Han var i live. Som det senere
fremgik havde han været lammet af en indre kontusion. Kuglen havde ramt amuletten, hans moder havde
givet ham, og dette havde reddet ham.” Jura og en kollega hjælper ham til at vende tilbage til de hvide.

KAPITEL 12 ROMANENS ORTODOKSE RAMME
Til en bestemmelse af Pasternak som kristen forfatter hører naturligt en mindre dokumentation for det
tilhørsforhold til den ortodokse kirke, han som russer kan formodes at have. I det følgende ser vi på,
hvordan ortodoksiens rammer også er romanens rammer.

Ortodokse helligdage
I værket nævnes alment kristne og specielt ortodokse helligdage som en naturlig tidsangivelse: Side
10 ’”dagen før Mariæ beskyttelsesfest.” ; Side 11 Den Kazanske Gudsmoders dag (da Veden’apin og Jura
nærmer sig Dupl’anka); Side 192 ”det gyldne efterårssolskin, der udmærker dagene efter Mariæ
Himmelfart, når det falder i med nattefrost..” ; Side 326: ”Vinteren gik mod enden, det var i passionsugen,
slutningen af den store faste”; Side 327 ”da klokken efter kirkeuret at dømme var syv, efter almindelig
tidsregning et, lød der fra den tungeste, svagt gyngende af klostrets klokker en bølge af stille, mørk, sød
ringen, som svømmede ud og blandede sig med regnens mørke fugtighed. Den stødtes ud fra klokketårnet
som en jordklump, der er blevet gennemskyllet af forårshøjvandet, falder ned fra jordbredden, synker i
vandet og opløses. Det var natten til skærtorsdag, de tolv apostles dag (..) de troende gik til morgenmesse.”
Senere side 328 ”Her på tærsklen til den store fest”.

Moskva som hellig by - kirker, klostre, kupler, klokker
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I sin biografi Pasternak, Grasset, 2006 fortæller Henri Troyat, at Pasternak som barn elsker Moskva på
grund af den skiftende ringning fra kirkeklokkerne i denne bys fyrre gange fyrre kirker. Disse religiøse steder
er skabt for ørerne ligeså meget som for øjnene.
Side 39 i romanen ses, at den revolutionære jernbanearbejder Tiverzins hus ejes af
Helligtreenighedskirken.
I romanen vender Jura to gange-med års mellemrum- tilbage til Moskva og i begge tilfælde ser han, da han
nærmer sig byen, den samme kirke, nemlig Moskvas (også nutidige) domkirke Kristi Frelserkirke.
Det specielle her er, at Stalin lod kirken sprænge i luften i 1930erne, hvorefter der på matriklen anlagdes et
kæmpemæssigt opvarmet udendørs helårssvømmebassin. I 1990erne, under Boris Jeltsin, blev det
besluttet at genopføre kirken i en tro kopi på samme sted. Den står igen i dag nøjagtig som før
sprængningen.
Da Pasternak skriver Doktor Živago, er der altså ikke på stedet nogen kirke, men noget andet, måske
allerede svømmebassinet, men i romanhandlingens tid hedder det, ved første hjemvenden, set fra toget:
side 172 ”Doktoren nåede næsten ikke at lægge mærke til det, før Kristi Frelserkirke og i næste øjeblik hele
byens kupler, tage, huse og skorstene dukkede frem som bag en bakke.”
Og efter den anden hjemkomst, hvor Jura er i en frygtelig afpillet tilstand, står der side 498: ”Doktoren og
Vas’a kom til Moskva i foråret 1922, i begyndelsen af NEP-perioden. Det var varmt og klart i de dage. Solen
skinnede i Frelserkirkens gyldne kupler..”

Jeg omtalte for få dage siden til en god veninde i Moskva, at jeg skrev om denne kirke, som hun havde
sendt et billede af ud på Facebook. Hun svarede: ”Det var barbari at ødelægge denne kirke, der var
blevet opført for indsamlede midler fra befolkningen til minde om heltene fra krigen i 1812, (altså da
Napoleon angreb Rusland). Det er et mirakel at den igen står dér.” Jeg kan så tilføje, at det tidligere
Lenin-museum tæt på Kreml er blevet tømt for indhold. I dag er der i det samme kæmpestore hus et
museum for krigen i 1812. Rusland er bare sådan!
s.326 beskrives Vozdviszensk klostrets stenmur: ”Portikonen på buen over indgangen indfattedes af en
guldindskrift: ”Lovet være du, livgivende kors, barmhjertighedens uovervindelige sejr.”

Athos-bjerget
s. 260 som led i beskrivelsen af Juras forhør hos Strelnikov beskrives en by i nærheden på en bakke: ”Den
klyngede sig lagvis op i højden som Athosbjerget eller ørkenhelgenernes hytte på folkelige godtkøbsbilleder
(…) og med en stor domkirke på toppen.”

Den hellige jomfru
Midt i den nye herlige tilværelse med køkkenhave, husreparationer etc stortrives Jura, har det godt med
Ton’a, som han bestemt tror er gravid. Og han siger så s.298: ”Det har altid forekommet mig, at enhver
undfangelse er ubesmittet, at hele moderskabets ide ligger udtrykt i dette dogme om den hellige jomfru.
Enhver barselskvinde har en aura af ensomhed, forladthed. I dette det væsentligste af alle øjeblikke er
manden så langt ude af billedet, at det er, som om han ikke haft spor med det hele at gøre, som om det var
faldet ned fra himlen.
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Kvinden selv sætter sine efterkommere i verden og trækker sig sammen med dem tilbage til et andet
tilværelsesplan, hvor man kan stille en vugge op uden at frygte noget. I ydmyg tavshed opfostrer hun dem
selv og ser dem vokse.
Og man beder Guds moder: ”Gå flittigt i forbøn hos din søn og gud”. Man lægger hende salmens ord i
munden: ”Og min ånd glædedes ved Gud, min frelser. Se fra det høje din trælkvindes ydmyghed, ti fra nu af
skal alle slægter prise mig salig’ Det er hendes søn, der får hende til at sige sådan, han ophøjer hende (”ti
den mægtige har skabt min storhed”)han er hendes ære. Sådan kunne enhver kvinde sige. Hver og en af
dem synes, at Gud har til huse i hendes barn. Mødrene til store mænd må kende denne følelse. På den
anden side er de alle, uden undtagelse, mødre til store mænd, og det er ikke deres skyld, hvis livet skuffer
dem.

Bøn
Side 17 beder den Jura for sin døde mor til ”Engel i det høje, hellige beskytter”.
Side 55 ”Lara var ikke religiøs. Hun troede ikke på ritualer. Men nu og da måtte hun for at holde tilværelsen
du bevæge sig i takt med en eller anden slags indre musik. En sådan musik kunne man ikke selv frembringe
hver gang. Denne musik var Guds ord om livet, og for at høre det og græde over det gik hun i kirke. Engang i
en krisestund går hun hen i kirken for at bede. ”
Side 333 beder Galuzina til Jomfru Maria.
s. 389 En klog kone siger til Agaf’ja: ”Bed til Guds moder. Ti hun er lysets hjem og det levende ords bog.”

Sakramenter
Bryllup er et sakramente og beskrivelsen af Ton’a og Pashas bryllup side 102 er ganske detaljeret med
hensyn til ritualer og liturgi.

Ikoner
Side 333 midt i siderne med atmosfære og miljøbeskrivelse: ”Ikonens madonna stak de smalle, mørke,
opadvendte håndflader frem gennem sølvbeslaget. I hver af hænderne holdt hun de græske begyndelses- og
slutningsbogstaver på sit byzantinske navn: mether thou Gud moder. Fra sin gyldne holder kastede den
granatfarvede glashelgenlampe, der var mørkt som et blækhus, et stjerneformet skær på soveværelsets
gulvtæppe.” Galuzina mærker en smerte og siger så: ”Almægtige beskytter af de sorgfulde, hellige jomfru,
du som hjælper, når nøden er størst og som holder din hånd over jorderig.”

Deltagelse i Gudstjeneste
s. 56 Lara og Ol’ja demina er kommet i begyndelsen af en gudstjeneste. Der synges salmen: Lovpris Herren,
min sjæl, og hans hellige navn. ”Salige ere de fattige i ånden..salige ere de som søge…salige ere de som
hungre og tørste efter retfærdighed..
Lara skælvede og blev stående. Dette var møntet på hende. Han siger: misundelsesværdig er de
sønderknustes lod. De har noget af fortælle om sig selv. De har fremtiden for sig. Det var det, der var
meningen. Kristi mening.”

Henvisninger til Bibelen
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Side 13 Om Veden’apin: ”Han hungrede efter en på en gang håndgribelig og bevinget tanke, som ville
kunne bane en klar og umiskendelig vej på sin fremmarch og forandre et og andet til det bedre her i verden,
og som selv i barnets og ignorantens øjne ville være indlysende som et lynglimt eller et tordenskrald. Han
længtes efter de ny tider.” Lynglimt og tordenskrald kendes i Johannes Åbenbaring 11,19: ”Og Guds tempel
i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel, og der kom lyn og brag og torden og
jordskælv og voldsom hagl.”

Romanens tre begravelsesceremonier
Juras mor
Side 9 nævner teksten at mens præsten strøer en håndfuld jord på den døde Marja Nikolajevnja
synges ”Himlen og jorden, al herrens skabning.” Det nævnes ikke i teksten, men der er tale om Davids
salme nummer 23 i den russiske Bibel (Gospodnja zemlja), men nummer 24 i den danske, hvor der i 1931udgaven står : ”Herrens er jorden og dens fylde, jorderig og de, som bor derpå”. I vores 1992-udgave
står: ”Jorden med alt, hvad den rummer.” Malinovskis tekst er således formentlig hans egen.
Den ’begravelsessalme’, der nævnes side 9 er en eksisterende ortodoks salme: ”So dukhi pravednykh” men
dens titel har Malinovski ikke oversat (fransk: Avec les âmes des justes”, ’Med de retfærdiges sjæle’).

Fru Krüger
Fru Krüger er død, da Jura og Ton’a kommer hjem efter den mislykkede juletræsfest hos Sventitskijs. (afsnit
15). Igen nævnes de særlige traditionelle ritualer: Side 93 ”I mellemrummene mellem sjælemesserne..” ;
side 93 ”Sorgen, trætheden og søvnløsheden, den uafbrudte sang, der blændende lys af kerterne, der
brændte dag og nat..”.
Jura erindrer nu, hvordan det var, da hans mor var død 10 år før. ”(Han) var faret vild sammen med hende i
denne skov for så pludselig at blive alene tilbage uden hende. Denne skov bestod af alle ting i hele verdenskyerne, butiksskiltene og kuglerne på brandvagttårnene og klosterstjernerne der red foran vognen med
Guds moder (..) (Skoven) bestod af butikkernes udstillingsskabe i passagerne og den uopnåeligt høje
nattehimmel med stjernerne, Gud og de hellige.
Denne utilgængeligt høje himmel bøjede sig helt ned i barnekammeret og lagde hovedet i barnepigens
skød, når hun fortalte noget helligt (..),. Nede i deres barnekammer var det som om den dyppedes i det
forgyldte vandfad, og efter at være blevet badet i ild og guld forvandledes den til en fromesse eller
gudstjeneste i den lille kirke i sidegaden. Hvor barnepigen tog dem hen. Her blev himlens stjerner til
helgenlamper, Vorherre til en præst, og alle fik plads som det burde sig. Dengang troede man med hele sin
halvvilde tro på denne skovs gud, som havde han været en skovløber.
Nu var det helt anderledes. I alle de tolv år Jura havde gået i skole, havde han beskæftiget sig med
klassikerne og Guds lov, overleveringerne og digterne, videnskaben om fortiden og naturen, som havde det
været hans egen familjekrønike, hans stamtræ. Nu var der ikke noget, han frygtede, hverken livet eller
døden, alverdens ting indgik i hans ordbog. Han følte, at han var på lige fod med Anna Ivanovna (den
afdøde fru Krüger) på en helt anden måde, end dengang hans moder var død. Dengang havde han bedt,
skrækslagen, sanseløs af smerte. Nu påhørte han begravelsesritualet som en meddelelse, som var rettet
umiddelbart til ham og som angik ham direkte. Han lyttede opmærksomt til disse ord og krævede en klart
udtrykt, forståelig mening af dem som af alt andet, og der var intet der mindede om fromhed i hans
holdning over for himlens og jordens højeste magter, han bøjede sig for dem som en arving bøjer sig for sine
store forfædre.”
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Beskrivelsen af Anna Ivanovnas begravelse afslutter de første tre ’dele’ af romanen. Side 129 siger Jura til
Gordon(..): ”Lad os se på evangeliet.(..) Det var et forslag til de naive og frygtsomme; vil I leve på en ny
måde, som man aldrig har prøvet før, ønsker I at blive salige? Og alle modtog de forslaget og var som besat
af det i årtusinder. Når evangeliet siger, at i Guds rige er ingen græker, ingen jøde, vil det så dermed blot
sige, at for Gud er alle lige? Nej, det var ikke nødvendigt, det havde Grækenlands filosoffer, de romerske
moralister, Det gamle Testamentes profeter vidst i lang tid. Hvad det sagde, var følgende: i den ny af hjertet
dikterede tilværelsesform, som hedder Guds rige, gives der ingen folk, kun individer (…) Kristendommen, det
er personlighedens mysterium, og den er netop identisk med det, man må fylde kendsgerningerne med, for
at de skal få en betydning for menneskene.
Med hensyn til ordet ’individer’ tør vi her tro, at individer skal forstås i betydningen ’personer’, jævnfør
Zizioulas.
Og vi talte om de middelmådige politikere, som ikke havde noget at sige livet og verden som helhed, om de
andenrangs kræfter, der er interesserede i at forfladige, i at der ustandselig bliver talt om et eller andet folk,
helst et lille, så det kan lide, så man kan skalte og valte med det og gøre sig til af sin medlidenhed.”
(Det er i øvrigt på side 130, at tekstens forfatter, der jo selv havde jødisk baggrund, lader Jura rette et
skarpt angreb på jøderne for kun at være og forblive et folk, ”og det på en tid, da hele verden er blevet
fritaget for dette nedværdigende krav takket være den magt, som engang udgik af deres midte.” (.)
Hvordan kunne de ignorere en ånd af en så altopslugende skønhed og kraft, hvordan kunne de tro, at de,
samtidig med dens triumf og tronbestigelse, fortsat kunne eksistere som et tomt hylster en gang for alle
forkastet.” Herefter skal Pasternak være blevet persona non grata i Jerusalem.

Jurij Živago
Vi vender senere tilbage til Živagos begravelse, men her skal blot anføres at romanen altså udspiller sig over
en indledende, en nogenlunde midtvejs og en afsluttende begravelse.
Jura er død. Lara er kommet rejsende.
”Hun tænkte: ”Hvor er det alligevel synd, at han ikke får en kirkelig begravelse” Begravelsesritualet er så
majestætisk, så højtideligt! (..) Han har i den grad fortjent denne ’hulken ved graven, som går over i
lovsange’.”(..)”og i det hun hastigt korsede sig gik hun hen til bordet med kisten, trådte op på den skammel,
Jevgraf havde stillet der, gjorde langsomt to store korsets tegn over liget og kyssede den kolde pande og
hænderne.”
Et af de vigtigste citater optræder i Simusjkas store prædiken side 434- 437. Vi vender tilbage til den, men
skal her blot markere, at der heri udtrykkes en ren ortodoks tankegang: ”Som det hedder i en af Mariæ
Bebudelse-sangene, ville Adam blive Gud, men fejlede, blev det ikke, men nu bliver Gud menneske for at
gøre Adam til Gud.” Dette er baggrunden bag imitatio Christi.

DEL 7 LIDELSE OG SANSNINGER OG ROMANENS
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KONSTRUKTION

KAPITEL 13 LIDELSE OG SANSNINGER I ROMANEN
Midlertidig status
Under Sammenfatning af romanens politiske kritik i kapitel 5 så vi, hvilken omfattende kritik af revolution
og sovjetsamfund, romanen fremførte. Men i samme kapitel viste vi en række ’træk’, der dels havde kristne
referencer eller mere alment filosofiske.

Pasternak som person
Et par eksempler på hvordan Pasternak som person virkede på andre. I en note i Peter Alberg Jensen
(herefter PAJ): En digter på jagt efter sit liv, in: Boris Pasternak och hans tid, Konferenser 25, Almqvist &
Wiksell International, Stockholm, 1990, (herefter JAGT) fortæller PAJ om en russisk digter Gennadij
Ajgi, ”der som ung besøgte Pasternak i Peredelkino i 50erne.” I en artikel om besøget skriver Ajgi: ”Her må
jeg vist indskyde, at jeg for min del finder det helt umuligt at gengive det enestående i Pasternaks måde at
tale på. Det var i grunden ingen ’tale’, men en storm af inspiration et glødende frembrud af tanker,
associationer, eksplosioner af umiddelbar følelse (helt interjektionsagtige) der nærmest slog ind i sjælen-fra
krop til krop”.
Pasternaks gamle kollega, Varlam Chalamov, karakteriserede ham således: ”Gråt hår, en mørk lød, store
strålende øjne, et tungt kæbeparti, livlige og harmoniske bevægelser.”
Evgenij Jevtusjenko har sagt: ”Pasternak virkede på andre ikke som et menneske, men som en duft, et lys,
en brusen.”
Osip Mandelstam. ”At læse Pasternaks digte, det er ligesom at rømme sig, ånde kraftigere, få frisk luft ned i
lungerne. Den slags vers må kunne helbrede tuberkulose. Vi har ikke for tiden nogen sundere poesi. Det er
som at drikke hoppemælk efter at have nøjedes med tørmælk.”
Den gamle danske slavist, professor Carl Stief, der engang besøgte Pasternak i Peredelkino, har fortalt om
hvordan Pasternak - da Stief ankom- var kravlet op i et træ i sin have og sad og studerede tingene. Vi
vender senere i dette arbejde tilbage til dette sceneri med Pasternak fysisk til vejrs!
Sansningen er det konkrete, det håndgribelige, her og nu, det er virkeligheden forstået som det
eksisterende jordnære.

Juras følsomhed
PUM skriver i PUM 68 om den følsomhed, der karakteriserer Jurij Živago: han er med sin digtergave både
modtagelig og lydhør. ”Uforligneligt følsom”. Og i samme tankegang er han som læge specialist i øjet og
synets funktion. Og han har en stensikker intuition, når han stiller en diagnose. Her tør man tro, at
Pasternak har givet Jurij værdier, han selv sætter højt. Side 131: ”Inspiration (opfattes) som lydhørhed, som
modtagelighed over for livet sådan som det udfolder sig hinsides vore hverdagsgrå, håbløst utilstrækkelige
meninger om det”.
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Indtryksmodtagelighed- Sanseindtryk- Følsomhed- Kunstneren og kunst
I det følgende afsnit vil jeg dels citere fra værket, dels diskutere dele af visse af de nordiske artikler. Jeg
tager nogle af de diskussioner, der føres i artiklerne, op, idet jeg selv i min egen læsning har været meget
slået af Pasternaks generelle indtryksmodtagelighed og også forkærlighed for ’sanseindtryk’-: visuelle,
taktile, olfaktive, auditive, herunder hans store optagethed af vand som en særlig kategori. Og dette
optager i høj grad også flere af de nordiske forfattere. Men hos Pasternak sættes disse ’indtryk’ altid ind i
en sammenhæng med hans optagethed af ’livet’ som en kategori og med hans ofte udtrykte jublende
livsglæde og optagethed af virkelighed og kraft.
Udover egenværdien indgår disse refleksioner som en art forudsætninger for et af de store temaer i
romanen, som han er meget optaget af: Kunstneren og kunstens status og mission.
Vi skal i dette arbejde følge udviklingen fra Pasternaks indtryksmodtagelighed, sanseindtryk, liv og
livsglæde, oplevelse af virkelighed og kraft frem til hvordan dette indgår i hans refleksioner over det
ældgamle tema om kunstneren og kunstens natur og mission. Til allersidst skal vi se, hvordan det udmøntes
i kristendomstemaet, der et hovedtemaet i værket.

De umiddelbare indtryk
PAJ nævner side 42(Jagt), at ”Pasternak digtede på umiddelbare indtryk”.
Nogle har i Pasternaks forholden sig til omgivelserne set barnets oplevelsesmåde. For man ser børn, der gør
en observation og undrer sig over det observerede. I livet kommer vi forbi mange steder, som ikke har
nogen betydning for os, men så indtræffer en hændelse, som fylder stedet med eksistens og betydning.
Et eksempel på en sådan oplevelse ses i Doktor Živago s.21, hvor toget med Jurijs far, der har begået
selvmord, er standset op og holder uendeligt, og passagererne springer ned fra toget: ”Når de hoppede ned
på banelegemet, spadserede , plukkede blomster eller foretog en lille løbetur, havde de alle sammen en
fornemmelse af, at stedet her lige var blevet til takket være opbremsningen, og at denne sumpede eng med
sine tuer, denne brede flod med det smukke hus og kirken øverst oppe på den modsatte bred overhovedet
ikke havde eksisteret, hvis ikke ulykken var indtruffet.”
Et par citater viser en direkte olfaktiv (lugtmæssig) og/eller visuel oplevelse.
Under togrejsen mod Ural, hvor man sover i en tepljuska (kreaturvogn med køjepladser), hører Jura
gennem sin slummer larm og opstandelse. To mænd er oppe at skændes voldsomt. Alligevel står der straks
efter s.248: ”Udenfor var der nu endnu dejligere, end der havde været før. Alt åndede af noget nyt, noget
der ikke havde været der før. Noget magisk der havde tilknytning til foråret, noget sort og hvidt, noget let
og luftigt, noget i retning af en snestorm i maj, når de våde, smeltende flager der falder på jorden i stedet
for at gøre den hvid blot gør den endnu sortere. Noget gennemsigtigt, sort-hvidt,
duftende. ”Hæggeblomster!” gættede Jurij Andrejevic i søvne.”
I stykket mellem Gints’ fortvivlede forsøg på at tale oprørere til fornuft og hans tragiske død optræder over
to sider et afsnit Femte del(Farvel til det gamle), afsnit 6 med intense sansebeskrivelser:
s. 146: ”Natten var fuld af stille, hemmelighedsfulde lyde. Oppe i korridoren dryppede det fra en
vaskekumme, langtrukkent og afmålt. Et sted derude var der nogen, der hviskede. Et sted derhenne hvor
køkkenhaverne begyndte, var der nogen, der vandede agurkebedene, vandet blev hældt over fra den ene
spand til den anden, kæden raslede, når det blev hentet op af brønden. / Det duftede af alverdens blomster
på én gang, som om jorden havde ligget bevidstløs om dagen, og nu var ved at komme til selv ved alle disse
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lugte. Og fra grevindens gamle have, som var ufremkommelig af grene og vindfælder, strømmede den vilde,
støvede vellugt af en gammel, blomstrende lind, en mægtig front, der nåede helt op til trætoppene, massiv
som muren af en stor bygning.”
Ind i denne beskrivelse lægges så også ’skrig ude fra gaden. En hjemsendt soldat, der lavede ballade…”,
men straks efter fortsætter det: ”Bag kragernes reder i grevindens have kom en enorm, mørkladen,
purpurfarvet måne til syne. I begyndelsen lignede den røde dampmølle i Zybusjino, så blev den efterhånden
gul som pumpen på banegården i Bir’usji.”
Her bemærkes videre udover ’natteskønhedens duft’ ’lugten af frisk hø, aromatisk som blomsterte’.

Sanseoplevelser der peger videre:
Doktor Živago side 17: Drengen Jura leger alene: ”Som en lydhallucination hang ekkoet af hans moders
stemme over lysningerne, han hørte den i fuglenes melodiske triller og biernes summen. Jura for sammen,
nu og da forekom det ham, at hun kaldte på ham og ville have ham med sig et eller andet sted hen.”
Ib. side 304: (om nattergalen) ”Hvilken kromatisk mangfoldighed og hvilken kraft ligger der ikke i denne
distinkte, vidt og bredt hørlige klukken, Turgenev har etsteds en beskrivelse af disse lyde, løvsangerens
pippen og vipstjertens fløjt. Der er især to rytmiske figurer, man lægger mærke til. Det vidunderligt, hidsigt
gentagne ”t’oh-t’oh-t’oh”, snart med tre slag, snart med et tilfældigt antal, hvorpå det dugblanke krat
svarer ved at ryste sig gøre sig til og skælver, som om det var blevet kildet. Og en anden sekvens på to
stavelser, et kaldende, gennemtrængende, bønfaldende ”Otjnís! Otjnís! Otjnís!”(kom til dig selv!), der lyder
som en opfordring eller en formaning.”

KAPITEL 14 SANSEINDTRYKKENE PEGER FREM MOD ET
GENERELT UNIVERSELT ÆSTETISK PROJEKT.
Hvad sansningerne bruges til
Der konkluderes således side 147: ”Alt rundt omkring gærede, voksede, og hævede sig i kraft af tilværelsens
magiske gær. Henrykkelsen over livet drog frem som en sagte vind, i bred bølge, uden at vide hvorhen, over
jorden og byen, gennem murene og plankeværkerne, gennem træ og kød, og greb alt hvad den mødte på
sin vej med en skælven.”
Men disse sanseindtryk tolker han snart som pegende hen på opgaver, han skal løse. I Quarto 1141 har
Pasternak allerede i et brev til et familiemedlem som 17-årig skrevet:
”Altså: naturen forlanger af mig, at jeg søger den adækvate form, der skal inkarnere det indtryk jeg får af
den. Og skal det så være en uddybende refleksion om Fatum, altså filosofi, eller skal det have form af
henrykkelse, altså af kunst. ”
Sanseoplevelserne står ikke blot isolerede, men har psykologisk og erkendelsesmæssig kraft: Dels er de i sig
selv helt uafhængige. Det er ham selv, der ’bruger dem til noget’. De kan bringe ham til at tænke på sin mor
eller forstå en opfordring: kom til dig selv! De kan være simple skønhedsoplevelser, men de kan føre videre
til en erkendelse af ”tilværelsens magiske gær” og ”henrykkelsen over livet”.Og som 17-årig har han
allerede forstået, at hvad ”naturen forlanger af (ham)”, nemlig kunst.
Der ses altså en bevægelse fra sanseindtryk over livsglæde til forpligtelse på at skabe kunst. Og dette uagtet
al tyngde fra de historiske omstændigheder, lidelse osv.
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Albergs tese: Pasternaks liv rummede komplikationer, som blev løst til sidst.
Det er PAJs ’store tese’, at Pasternak løste et livslangt problem med at nå frem til at udtrykke sig i prosa.
PAJ redegør i Jagt for, at man kan opfatte Pasternaks liv som bestående af tre faser: en afklaret (fra fødslen
til ca 1920), en uafklaret (ca 1920-1945) og en afklaret (1945 til hans død).
Den første ’afklarede’ fase er den, hvor han som nævnt uddanner sig først i musik (komposition), hvad han
snart forlader (da han ikke har absolut gehør), derefter uddanner sig i filosofi, blandt andet i Marburg i
Tyskland for så endelig at vælge lyrikken som sit område.
Den uafklarede fase kommer ind et par år efter revolutionen og fortsætter gennem tyverne og trediverne
og frem til afslutningen af Den store Fædrelandskrig (Den Anden Verdenskrig) –
inden der så optræder den anden afklarede fase, der består i, at han omsider (i 1945) får kommet i gang
med sit store prosaværk, får det afsluttet(i 1955) og trods stormen mod sig oplever ’afklaring’.

Den uafklarede fase
Den uafklarede fase består i at hans tilværelse og ambitioner ikke hænger sammen. PAJ spørger: lever han i
tiden (med ofre og lidelse) eller lever han ’hen over tiden’? Lazar Fleishman har, siger PAJ, sat dét på plads i
sin The Poet and His Politics: Ifølge Fleishman var ingen mere knyttet til den historiske virkelighed end
Pasternak. Og heri er PAJ enig. Men PAJ vil gerne have præciseret den efterfølgende tilkendegivelse af
Fleishman, nemlig at meget i hans værk kun kan forstås ud fra epoken, som han afspejlede på en dybere og
mere kompliceret måde end andre. For her foretager PAJ en sondring i den historiske virkelighed mellem
RUM og TID. Fordi, siger PAJ, Pasternak digtede på umiddelbare indtryk (hans værk er fuldt af
førstehåndsoplevelser og teksterne fulde af realia) er Pasternak knyttet til sine omgivelser, men mere til
rummet end til tiden. Det er netop de mange førstehåndsindtryk og umiddelbarheden der gjorde det svært
for ham at skabe en sammenhæng mellem én situation og en anden. Pasternak havde let ved
umiddelbarhed, svært ved at etablere kontinuitet. Det gælder for ham som kunstner. Men PAJ peger så på,
at sovjetmagten jo utvetydigt meddelte også en Pasternak, hvad der var kontinuitet, og af den grund var
Pasternak fra 20erne ”på jagt efter sit liv”.
PAJ erindrer om at der nok for alle kunstnere gælder en problemstilling med ”at skabe sammenhæng
mellem de vekslende historiske omstændigheder måske som modvægt til den sammenhæng, der
postuleres af samfundet”, men Pasternaks værk stod, æstetisk og ’ahistorisk’ som det var, i grel
modsætning til det ekstremt ’historiske’ stof, han var omgivet af.
PAJ konkluderer, at Pasternak vidste, at prosaen kunne noget vigtigt, som han higede efter hele sit liv.
Senere i sin artikel vender PAJ tilbage til Pasternaks privatliv i 20erne: han følte ikke, at der var nogen form
på hans liv og altså heller ingen mening med det. Og sagen var, at det netop ikke passede, at han havde
forladt først musikken og siden filosofien for så endelig at koncentrere sig om lyrikken. For både musik og
filosofi havde han flyttet med ind i sin digtning. Han havde været glad for sin tredje digtsamling, Min søster
Livet skrevet i 1917 på tidspunktet mellem de to revolutioner, men hans prosaforsøg blev aldrig til noget.
PAJ skriver i Jagt videre om Pasternaks søgen efter at skrive prosa. Og vi har forstået, at det var pærelet for
ham at være ’lyriker’, men at han ville være ’prosaist’. Vi skal senere se på diskussionen om, hvorvidt
Doktor Zhivago er god eller dårlig prosa, men PAJ slår fast, at romanen er skrevet af en lyriker, der opfatter
prosa som vigtigere end lyrik. Men hvorfor måtte han absolut skrive prosa? PAJ fortæller, at Pasternak fra
1910-1917 brugte prosaen i forbindelse med eksperimenter inden for en ny lyrisk udtrykskunst, hvor han

63

laver helt om på prosaens normale funktion, men senere bruger han prosa til det, prosa normalt er
beregnet til: at forme en persons tolkning af sin tid. På dette tidspunkt, 1910-1917, er det endnu ikke en del
af jagten, den begynder først fra 1920, men det han har brugt de hidtidige tidlige prosafragmenter til er at
udforme en helt ny slags beskrivelse af omverdenens fænomener. Og i den unge prosa er beskrivelserne,
siger PAJ:
Meget sanselige
Alle sanser er opladt: ’øjne, næse, læber, arme- alt står på vid gab.
Han åbner sig for scenerier i byen eller naturen, gerne i skumringen.
De opleves som levende virksomhed, der trænger sig ind på os som sanseligt nærværende.
De ligner ikke impressionisme, for det er ikke bestemte sanseindtryk.
De ligner ikke ekspressionisme, for ingen bevidsthed dominerer.
Og han konkluderer: Hvad vi oplever er selve livets nærvær i fænomenerne, som virksomhed, som kraft,
ikke ved noget bestemt tilfælde, men som sådan.
PAJ hævder, at ideen med den eksperimenterende ungdomsprosa var at lade den absolutte sanselighed
komme til orde. PAJ peger på et citat af Søren Kierkegaard, der har stillet spørgsmålet: ”Hvilket medium
kan den absolutte sanselighed udtrykkes i ? Og han indleder svaret med, hvordan den ikke kan fremstilles,
f.eks. ikke via skulptur, ”thi den er en Art Inderlighedens Bestemmelse i sig; og heller ikke i Maleri, thi
(sanseligheden) kan ikke opfattes i bestemte Omrids.”, men hvad er den så? En kraft, et vejr, utålmodighed,
lidenskab i al sin lyriskhed, dog ikke i et moment, men i en succession af momenter (hvis den var i et
moment lod den sig afbilde eller male), men dens succession af momenter udtrykker dens episke karakter,
men er ikke rigtig episk- fordi den ikke er kommet til orde-den rører sig bestandig i en umiddelbarhed.
Heraf slutter PAJ, at der er overensstemmelse mellem Kierkegaard og Pasternak. Kierkegaard siger, at det
eneste medium, hvor den umiddelbare sanselighed kan udtrykkes er musikken. "Musikken” har nemlig et
moment af tid i sig, men forløber dog ikke i tiden, uden ”i uegentlig forstand.”
PAJ foreslår nu, at Pasternaks juvenilia var et forsøg på at lade den absolutte sanselighed komme til orde,
med andre ord ville Pasternak virkeliggøre musikkens inderste anliggende med litterære midler. Og dét er
på én gang et musikalsk, filosofisk og litterært projekt. Det er universelt æstetisk.”

Vand som fysisk og åndelig realitet.
I sit berømte essay ”Vandet og virkeligheden”, første gang bragt i Vindrosen nr. 2 i 1961, skriver
Malinovski: ”(Pasternaks værk) er det vådeste forfatterskab i denne verden, det driver af vand helt ud i
fornemerne, en krampegråd der kan vaske sig, et tøbrud af russiske dimensioner.”
”Det, der især hensætter Pasternak i ekstase, er det tidlige russiske forår, disse øde, nøgne landskaber, hvor
det eneste der høres er smeltevandets sjaskende, slubrende, gurglende sprog, hvor væden lever sit eget
uudgrundelige liv.”
I Doktor Živago kan man nævne eksemplet i Syvende del (Undervejs) under togrejsen, hvor ’foråret (flød)
frem og smeltede al den sne, som var faldet i Moskva den dag, de rejste, som siden var faldet hele vejen…”
(side 244)
Dette sted citerer også IM i Vandet og virkeligheden.
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Side 244-245: ”Først smeltede sneen stille og forborgent indvendig. Men da halvdelen af de heltemodige
anstrengelser var overstået, lod de sig ikke længere skjule. Miraklet kom for dagen. Vandet piblede frem
under det vigende snedække og tog til orde. Der kom liv i de uigennemtrængelige skovdyb. Alt vågnede op.”
Man kan her bemærke det allerede nævnte ægte poetiske Pasternak-udtryk: ”vandet tog til orde”.
I den følgende beskrivelse er nøgleord:
Vandet-småsøer-plasken-em-tåger-bække-støvdråber-væde- suge op-skum-skyer-byger-sved.
Og sidste sætning er: ”Jurij Andrejevic vågnede, lænede sig hen til den firkantede luge, hvorfra vinduet nu
var taget ud, støttede sig på albuen og begyndte at lytte.”
Man tør her tro, at det er vandet, Jurij Andrejevitj begynder at lytte til.
Desuden: ”Kort sagt: alt godt, befordrende, livsdueligt og troværdigt optræder i form af eller forbindelse
med vand.”
Side 100: IM siger her, at to gange har Pasternak ladet vandet føre politisk tale. I 1959-digtet er et
tordenvejr, stalintiden, trukket over, og alt ånder lettet op under den påfølgende skylle,
liberaliseringen.”vejrskiftet hælder liv i alt og alle/ og fylder nedløsbrør og rendesten.”
Vandet er en grundkategori hos Pasternak. PUM siger i PUM 68 side 129: ”I digtet Forår sammenligner
Pasternak på prosaisk, næsten kynisk måde poesien med en vaskesvamp, som først lægges ud på en grøn
havebænk for at den kan suge til sig af det våde forår, og som derpå, ved nattetide, hentes igen og
klemmes ud ”til gavn for det grådige papir”. Vaskesvampens direkte, upersonlige modtagelighed er sagen.
Der kræves ikke noget af digterens person; livet stiller selv i særlige øjeblikket alt fornødent til rådighed.”
Men der må være meget mere i det: et ’vand’, ’der tager til orde’ og en Jura der begynder at lytte til det
selvsamme vand! Der stikker noget under.
Men det der stikker under, hører entydigt hjemme i en kristen dimension, som det er lige tidligt nok at
begynde på her. Den vil blive taget op senere. Kun skal vi her fastholde, at vandet er en grundkategori, som
Malinovski også peger på. Til gengæld undrer det mig, at han ikke får mere ud af denne grundkategori sin
sin fortolkning.
Her skal indtil videre blot siges, at vi ved , at når vi søger efter nye planeter i verdensrummet er et første
kriterium altid at søge efter vand, fordi vand er forudsætningen for liv.

Liv og livsglæde
Vi skrev tidligere om det i ikke-russiske ører let ejendommelige navn’ Živago ’.
Vi er nu på det rene med, at det i sig bærer betydningen: den levende. I en munter og ironisk passage
nævner fortælleren i romanen selv, hvad navnet kunne betyde, endnu mens faderen levede (1,3) : Det
spandt over en bue fra ” Živagos fabrik”, ” Živagos bank”,” Živagos huse” til en særlig ” Živago-måde” at
binde sit slips, en rund tærte, noget i retning af en romkage, og til et udtryk: ”Til Živago” = fanden i vold!
s.13 Jura synes at Veden’apin minder om sin søster, Juras mor. ”Han var en fri sjæl, som hun havde været,
blottet for fordomme imod alle ekstraordinære hændelser og forhold. Som hun besjæledes han af en ædel
følelse af alt levendes jævnbyrdighed.”
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Begrebet ’livet’ indgår simpelthen i Juras navn indeholdende uundgåelige associationer til Kristus. Han
peger på at hans mor og hendes bror Veden’apin delte et opfattelse af alt levendes jævnbyrdighed.
Vi har allerede været inde på fænomenet livet som et basisfænomen i romanen, men også på det der kan
udledes af det, hvis man f.eks. ser på an afledning- og afledningens modsætning:
Hvis livet = talent, så er talentløshed det stik modsatte af liv.
s.181 kritiserer Jura sine egne: ”Han venner var blevet mærkeligt matte og farveløse. Ikke én af dem havde
længere sin egen verden, sin egen mening.” (…) ”men så snart masserne havde rejst sig, så snart
overklassens privilegier var blevet afskaffet, hvor hurtigt var de da ikke alle falmet, hvor let havde de ikke
haft ved at sige de særprægede tanker farvel, som ingen af dem åbenbart havde haft.”
s. 18 ”Alle bevægelser i verden virkede hver for sig nøgternt-afmålte, under eet derimod sanseløst berusede
af den altomfattende flom af liv, som forenede dem(..) denne sorgløshed skyldtes en fornemmelse af
menneskelig samhørighed, en tro på deres forvandlingsevne, en følelse af lykke, som skrev sig af, at alt hvad
der skete ikke blot foregik på en jord, hvori man begraver døde, men også i et andet plan, det som nogle
kalder Guds rige, andre historien, atter andre noget helt tredje.”
s. 16 Videre snak mellem Veden’apin og Voskobojnikov: de diskuterer de unge kræfter i videnskab og
litteratur, og Veden’apin siger: Det er kun de ensomme ånder, der søger sandheden (GB), og de bryder
med alle, der ikke sætter den højt nok. Er der noget som helst her i verden der fortjener hengivelse og
trofasthed? Det er sandelig ikke meget. Jeg tror, man skal være tro mod udødeligheden, hvilket er et andet
ord for liv, mere betydningsfuldt. Forblive udødeligheden tro, forblive Kristus tro! (GB)
I 1965 udgav forfatteren Andrej Sinjavskij et (censureret) bind af Pasternaks digte, og han skrev i sin
indledning: ”Forundring over tilværelsens mirakel- det er den positur, Pasternak er stivnet i, for altid
lamslået og fortryllet : ”det er forår igen”!

Poesi som grænseløs anerkendelse af virkeligheden
Det er præcis her, kunsten kommer ind.
PUM peger i PUM 79 på to kunstgreb Pasternak anvender i sin poesi. Det første er besjæling, og det andet
beskriver han således: ”det var Pasternaks måske mest original opdagelse, at en ekstatisk jubel over
tilværelsen kunne være uhøjtidelig og udtrykkes gennem det nærmest forhåndenværende. Ved at
sammenstille ord fra forskellige emnesfærer, ved bevidst at overskride hierarkiske grænser i den
almindelige sprogfornemmelse, overrumplede han bestandig læseren. Det frydede ham f.eks. at
identificere poesi med ”sommerhørm på tredje klasse”( i digtet Poesi, I.M. Digte s. 319- og hensigten var –
notabene- ikke en degradering af poesien, men en grænseløs anerkendelse af virkeligheden. Som Ivan
Malinovski skriver i Vandet og virkeligheden side 104.: ”Ved at ligestille ting af vidt forskellig kvalitet, højt
og lavt, grimt og smukt, helligt og prfant, er det lykkedes ham at vise os, at alting er, ikke smukt eller godt,
men uendelig betydningsfuldt, ja simpelthen at verden er til.”
PUM fortæller i PUM 79 om hvorledes Jura- som den diametrale modsætning til Antipov/Strelnikov elsker
Lara hovedkulds og uoverlagt under de kaotiske vilkår, tilværelsen i revolutionsårene byder på. Jura spørger
sig selv om hendes identitet: det begynder med ekstatiske glimt af en russisk forårsaften og fortsætter:
Lara var netop alt dette (=LIVET). Livet kan man ikke snakke med. Men hun var dets repræsentant, dets
levende billede, hørelsens og ordets gave, skænket tilværelsens umælende elementer.”(XIII,7).
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Der er flere væsentlige elementer og kodeord i det foregående. Vi skal senere se på
begrebet ’hverdagen’, ’det hverdagsmæssige’ som en afgørende værdi.
Jeg skal her minde om, at PAJ i forbindelse med beskrivelsen af de tidlige romanfragmenter havde
konkluderet (om det der hverken var impressionisme eller ekspressionisme) at ”hvad vi oplever er selve
livets nærvær i fænomenerne, som virskomhed, som kraft, ikke ved noget bestemt tilfælde, men som
sådan.
Børtnes skriver side 192 i sin store afslutning, som vi vil vende tilbage til, at ”Ideen om at det å leve betyr å
virkeliggjøre det evige i det timelige”.

Virkelighed og kraft
Der er en umanerlig morsom og underholdende fortælling i selvbiografien Lejdebrev. Pasternak er som
ganske ung tilmeldt et semester i filosofi i Marburg i Tyskland. Han får besøg af to unge russiske søstre,
hvoraf han kurtiserer den ene, men hun afviser ham. Han vil dog følge dem til banegården, da de skal rejse
hjem via Berlin, men han kan ikke få et tilsagn fra hende, han er forelsket i. Så da toget sætter sig i
bevægelse, springer han med op og kører hele vejen til Berlin, uden billet, uden penge. PUM fortæller i
Peter Ulf Møller: Boris Pasternak, Fremmede Digtere i det 20. århundrede, 1968 (herefter PUM 68) side
126 om, hvordan denne ubekvemme oplevelse i virkeligheden sætter ham i allerdybeste kontakt, netop
med virkeligheden: Han oplever sig som omgivet af forvandlede ting ; at livets lakoniske ungdommelighed
åbner sig for ham; og han erklærer for sig selv at han et sted i fremtiden skal arbejde den tillid af, som
morgenen viser ham. Denne oplevelse bliver springbrættet til overvejelser om kunsten og om ’skabelsens
æstetik’. Fordi hans gamle kreutzersonate-indespærrede virkelighedsoplevelse var styrtet sammen, kunne
han nu sanse virkelighedens friskhed, fornemmelsen for det virkelige. PUM bruger om denne
virkelighedsoplevelse også ordet ’kraft’, han siger: ”Den særlige fornemmelse for virkeligheden, for den
kraft, som går gennem alle livsrørelser, bliver ledemotivet i Pasternaks forfatterskab og en grundpille i hans
tanker om kunst.” PUM giver et par prøver på andre har kunnet kalde denne ’kraft’ og siger: élan vital;
oceanisk følelse, vitalist, men siger også at den ældre Pasternak i sin brevveksling med Jacqueline de
Proyart indirekte havde identificeret kraften med Helligånden.
PUM skriver på side 156 i PUM79: ”Sansningens friskhed, evnen til at se verden uafladeligt fornyet, er (.)en
afgørende forudsætning for Pasternaks lyrik. Selve hans inspirationsbegreb er knyttet til situationer, hvor
virkeligheden pludselig viser sig på en ny måde og kræver at blive benævnt.

Kunstneren og kunstens status og mission
I Doktor Živago kommer der med mellemrum gennem hele romanen udsagn og refleksioner om kunsten,
kunstens rolle, kunstens mission og tilsvarende om kunstneren. I det følgende vil vi se, at de tilsammen
danner en hel æstetik.
Den mest vidtgående konklusion i den følgende udredning af Pasternaks æstetik er :
Kunsten overlever den politiske magt. Når en grusom tid fortoner sig, står kunsten tilbage. Men kunsten
skabes ikke af kunstneren. Den skabes af livskraften, af virkeligheden, i en vis forstand af sig selv. Men
det indebærer, at kunstnerjeg’et opløses. Og hvor bliver det så af ?
Her forlader man Pasternaks æstetik og må fortsætte i hans teologi.
I det følgende vil vi i første omgang se på hans æstetik.
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Side 96 er fru Krüger blevet begravet på en kirkegård. ”I modsætning til den lammelse, hvormed døden
havde ramt de andre i det ærværdigt fremadskridende følge, følte han samme ubetvingelige lyst, som den,
hvormed vandet skruer sig ned i dybet, til at tænke og drømme, tumle med former, frembringe skønhed. Det
stod klart for ham som aldrig før, at kunsten til enhver tid uafladeligt er optaget af to ting. Som møllet om
lyset sværmer den ustandselig om døden, derved skaber den liv. De store, sande kunstværker, som
Johannes’ Åbenbaring og alt, hvad der er fulgt efter”.
Det er ikke umiddelbart let at forstå, hvorfor Jura får netop dén tanke, men det vil vise sig at være et af de
udsagn, der klarest viser sammenhængen mellem Pasternaks æstetik og hans teologi. Livet fortsætter trods
døden. Men det sted i værket, hvorfra citatet stammer, fortæller, at Jura under begravelsen blev klar over,
at det var fra samme kirkegård, hans mor blev begravet ti år før, og han husker et sted på kirkegården, hvor
snestormen i sin tid havde raset, og han havde været ulykkelig, men var blevet trøstet af sin morbror
Veden’apin. Interaktionen mellem det varige og det forandrede kan have givet ham denne tanke, som i
hvert fald er fundamentet i hans æstetik, og- skal vi se- i hans teologi.

Fordi kunsten sværmer om døden, skaber den liv.
Det slår ham også, at der i et digt, f.eks. et mindedigt om fru Krüger, kan sættes ”alt det tilfældige, livet
skød hen til ham: to-tre af den afdødes mest karakteristiske træk; billedet af Ton’a i sorg; nogle iagttagelser
på vejen hjem fra kirkegården; vasketøjet på det sted, hvor snestormen engang havde hylet, og han havde
grædt som lille.”
Kunsten kan som materiale have helt tilfældige elementer fra livet.
Side 298-299: De følgende tekststeder er fra de prosanotater in spe-forfatteren gør sig om diverse emner,
men altså også om kunst. Hele afsnit 4 i Niende Del Varykino handler om æstetik. Han skriver blandt
andet: ”(Kunst er) tværtimod noget meget snævert og koncentreret, det er navnet på et element, der indgår
mellem kunstværkets bestanddele, en betegnelse for den kraft, der er nedlagt i det, eller det mål af
sandhed, som her er blevet forarbejdet.” Han udtrykker videre ib. at ”Den oprindelige kunst, det være sig
den ægyptiske, den græske eller vor, er og bliver sikkert, trods årtusinders gang, én og samme kunst. En
eller anden idé, en eller anden bekræftelse af tilværelsen, som i kraft af sin altomfattende rummelighed ikke
lader sig opløse i enkelte ord, og når den mindste smule af denne kraft indgår som bestanddel i en eller
anden mere kompliceret organisme, så er det kunstens indslag, der ophæver alt det øvriges betydning og
viser sig at være kernen og sjælen i og grundlaget for det, der siges.”
Kunsten er det i et værk, der ophæver alt det andets betydning, kernen og sjælen i og grundlaget for det
der siges.
Vi ser i det videre bort fra citatstederne og viser kun nøglepointen i citaterne, som stammer forskellige
steder fra i romanen:
Kunsten tjener det skønne
Skønheden er det samme som lykken over at beherske en form
Formen er den organiske nøgle til tilværelsen
Alt levende må beherske en form for at kunne eksistere
Kunsten, deri indbefattet det tragiske, er en beretning om lykken ved at være til.
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I grundlæggende æstetiske reflektioner om kunstens væsen, funktion og mission er man altid også nødt til
at se på kunstnerens væsen, funktion og mission. Således også her:
Over for en sovjetmagts revolutionsvilje til at forvandle tilværelsen og styre udviklingen sætter Pasternak
digteren, der opfatter tilværelsen med inspirationsøjeblikkets intensitet og fornemmer livets egen iboende
udvikling. (udtrykkene her skyldes PUM)
Et skridt videre gås med udsagnet:
Kunstneren ejer en specifik udødelighed.
Det er uundgåeligt at få associationen fra denne rolle for kunstneren til også at se på kunstnerens rolle som
Skaber.
Men dette er forudset af Pasternak, som godt ved, at der er skaber og Skaber.
Pasternak anerkender den store Skaber.
Han citerer T’utjev, der udtrykker stor glæde ved livet, in casu sommeren, og der spørges: ”hvoraf det
kommer/at jeg får skænket dette frit..”
Jura fastslår straks, hvilken lykke det er ”at arbejde for sig selv og sin familie fra morgen til aften, tætte tag,
bakse med jorden for at skaffe sig føden, skabe sig sin egen verden som Robinson, efterligne skaberen..”
I Fjortende Del (På ny i Varykino) side 460 er det tydeligt, at vi skal forstå at flere af de 25 Zhivago-digte er
blevet til, for eksempel nævnes Vinternat (digt nr. 15) og Julestjernen(digt nr.18). Han gentager side 461
T’utjevs spørgsmål (fra side 294) i det der nærmest bliver til en bøn :”Og alt dette er mit! Hvorved har jeg
gjort mig fortjent til så meget? Hvorfor har du taget imod mig, hvorfor har du ladet mig vandre på denne
din mageløse jord, under disse stjerner, side om side med dette ubetænksomme, ydmyge, lykkeløse,
fortryllende væsen(=Lara).”
Jura udtrykker begejstring for det som kommer til ham, dér, i den varmemættede atmosfære i den iskolde
vinternat i huset Varykino. Inspirationen er noget han får.
s. 461: ..”han mærkede det, man kalder inspiration, nærme sig. Det er, som om der bliver vendt op og ned
på det indbyrdes forhold mellem de faktorer, som skaber kunstværket. Førstepladsen indtages ikke af
mennesket og dets sindstilstand, for hvilken han søger udtryk, men sproget, ved hvis hjælp han vil udtrykke
det. Sproget, dette hjemsted, reservoir for mening og skønhed”.
Men her skal vi lægge grundigt mærke til at han mener, at førstepladsen som kunstner i
inspirationsøjeblikket ikke indtages af kunstneren og hans sindstilstand, men af sproget.
PUM spørger i PUM79 side 149, hvordan det kan være, at Pasternak var i stand til at opnå en så
umiddelbar ’friskhed i sansningen’. ” Et (kunstgreb..) var en særlig type besjæling, der drev den litterære
tradition for sammenhæng mellem natur og sjælstilstand til hidtil usete yderligheder. I stedet for at være
en diskret parallel til digterens stemning udviste landskabet hos Pasternak i et mylder af detaljer en
menneskelig adfærd, der enten reducerede digter-jeg’et til en forbløffet tilskuer eller opløste det totalt i
omgivelserne:
I knipper falder regnens stager,
Og før en nat er fulgt til dørs
Drypper de stavrim ned fra taget
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Og sætter boblerne på vers.
Se, en truisme under hanen,
Tom som en spand- er poesi;
Selv da har strålens kraft fri bane,
Hold hæftet under og hæld i!

PUM siger i PUM 68 side 131,: ”opfattelsen af inspiration som lydhørhed, som modtagelighed over for livet
sådan som det udfolder sig hinsides vore hverdagsgrå, håbløst utilstrækkelige meninger om det(..) I Poesi
lader Pasternak os forstå, at digte er noget som bliver til ved egen hjælp ude i tilværelsen, at det er
livskraften selv, der digter ved hjælp af det nærmest forhåndenværende:
PUM peger side 132 PUM68 på det misforhold, der for mange syntes at være mellem det umiddelbare i
digtenes undfangelse og selve digtenes form (komplicerede associationsforløb der stiler næsten
uoverkommelige krav til læseren). Det ses måske mindre i de citerede strofer, men det er korrekt, at hans
første digtsamlinger i første omgang alle virker ubegribelige, selv Michel Aucouturier har omtalt det som sin
første oplevelse af Pasternaks værk.
Det er livskraften selv, der digter ved hjælp af det nærmest forhåndenværende(som vi så i det han ville
placere i et mindedigt om fru Krüger):
Det synes evident, at Pasternak opererer med den gamle idealistiske tanke om kunstneren, digteren,
lyrikeren som særlig modtagecentral for noget der kommer ovenfra og ned, inspirationen er ikke eget værk,
men en gave. Og denne tanke udbygger Pasternak videre til at kunstneren dårligt nok er en aktiv part i
foretagendet, men- og her forlader vi den idealistisk-romantiske æstetik igen- at det i kunsten er
livskraften, virkeligheden, der er den aktive, handlende part, hvor digter-jeg’ets rolle er at være tilstede
som et vidne- eller simpelthen en svamp, der opsuger væde (hvormed vi straks er tilbage i den endnu ikke
afgjorte sag om Vandet og virkeligheden og dens teologiske konsekvenser).
PUM peger på, at Pasternak i 1922 sagde: ”Moderne retninger forestiller sig, at kunsten er som et
springvand, mens den i virkeligheden er en svamp. De har sat sig i i hovedet, at kunsten skal slå, mens den i
virkeligheden skal suge til sig og mættes.”
Torden, momentan for evigt:
”Tog da sommeren med stationen
Afsked. Tordnen tog, med hatten
Pænt i hånden, hundrede blinde
Lynskud til sit album; flinkt
Greb den, da syrenens krone
Sluktes, et bundt lyn i natten,
Nåede fra en mark at sende
Magistratens hus et blink.
Fra: ”Min søster livet” 1923
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PUM: Trods sin menneskelige magtesløshed er Živago mere levedygtig end den politiske magt. Den
grusomme tid fortoner sig og bliver til en episode, men kunsten overlever.
I Lejdebrev har Pasternak skildret forskellen på politisk magt og kunstens magt med udgangspunkt i
iagttagelser i Venedig, beskrevet i Lejdebrev: PUM side 169:
Menneskelig magtesløshed kan være stærkere end politisk magt, kunsten overlever tyranniet
I selvbiografien Lejdebrev havde Pasternak allerede skildret forskellen på politisk magt og kunstens magt
med udgangspunkt i egne iagttagelser i Venedig: Kunsten vil i det lang løb bedrage sin kunde: ”Da kunsten
rejste Paladser for Slaveholderne, troede man den. De mente, den delte de herskende Anskuelser og vilde
vidne for Fremtiden om almen Delagtighed. Men dette var netop, hvad der ikke skete. Venedigs
stormagtsstilling smuldrede hen, men paladserne står endnu og vidner for kunsten.”
Pasternaks lethed ved lyrik; hans vanskeligheder med prosa.
Vi nævnte PAJs påvisning af at Pasternak havde let ved umiddelbarhed og svært ved kontinuitet, og at det
alligevel altid var prosaen han søgte.
På et tidspunkt beslutter Pasternak at skrive Lejdebrev, som PAJ opfatter som et forsøg på at skabe
kontinuitet og sammenhæng i hans tilværelse ved konstruerede kunstgreb. Han ville gøre sit liv
fortælleligt. Pasternaks trick var at fremstille sit liv som en række møder, der blev afbrudt; han savnede i
disse år af sit liv (den uafklarede fase fra cirka 1920 til 1945) at have en historie, så nu konstruerede han én.
Det var mødet med Rilke i 1926, som fik Pasternak ombord i Lejdebrev.
I den forbindelse sendte han en klagesang til Mandelstam: Jagt side 43:
”Jeg ved ikke hvorfor(…)men ikke en eneste gang i mit liv har jeg gjort noget af det som jeg har villet eller
regnet for min pligt, for behageligt eller nyttigt. Det er sat sammen af bare stumper, som er samlet
intetanende op, helt uden mål og med. En sammenhæng melder sig kun på bestilling. Minderne er flydt
sammen af sig selv. Selv blystumper er jo i stand til at hænge ved hinanden. Pinagtigheder, overraskelser,
heldige og uheldige omstændigheder er blevet til elementer i noget der ligner en individuel skæbne eller
indsats, bare fordi de er havnet ved siden af hinanden og blevet presset sammen.”
Men Rilke dør samme år, og nu føler Pasternak en særlig pligt til at få hold på sit liv.
Vi husker, at PAJ på JAGT side 43 spørger, hvad det var i Pasternaks liv og digtning, der fik ham til at
fremstå som uden mening og form. Han svarer selv at det har at gøre med Pasternaks særlige begavelse og
hans kunst. Og det særlige forhold til tiden som følger af den. Det passede jo ikke at der var en følge fra
musik til filosofi til digtning, det hele var blandet sammen!
Men der var også et jeg der forsvandt, blev opløst: ”Pasternaks lyriske kunst fik ham selv som person til at
forsvinde i teksten. I samme nu det lykkes at fremstille livet efter hensigt, bliver digteren ét med livet. I
samme nu værket bliver til, bliver Pasternak borte. Værket bliver et udtryk for Livet, det Liv han i titlen til
sin mest berømte digtsamling kaldte sin Søster, og ikke for ham selv.
Men hermed var opstået svært problem: sin digtning anså han for det eneste han havde præsteret. Men
præstationen havde bestået i en opløsning af hans eget Jeg i kunst af denne type, skriver PAJ side 44,
kommer livet meget tæt på døden. Hvis kunsten opstår i og med at digteren bliver ét med livets store
sammenhæng, bliver liv og død, tilblivelse og forsvinden to sider af samme sag.
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Vi har tidligere nævnt, hvordan dette spørgsmål om prosaen ytrede sig og også, hvordan han før disse
vanskeligheder med at søge mening og form alligevel havde eksperimenteret med prosastykker. Vi har talt
om, hvorledes han havde brug for at kunne se begivenheder som en succession af momenter, men også at
det svære var at udtrykke sig i et universelt æstetisk sprog, der omfattede musik, filosofi og litteratur. Det
var grunden til hans vanskeligheder med sit litterære projekt og forklarer også nogle af de vanskeligheder,
han havde i sin biografi.
Alberg spørger side 51 i PAJ Jagt hvorledes det gik til at Pasternak efter 30 års forsøg endelig kunne skrive
Doktor Zhivago.
”I sit tidlige forfatterskab ville han fremstille selve livets enhed på bekostning af digteren. (Det gjaldt også i
Lejdebrev). Nu, i ”Doktor Živago” består løsningen i at digterpersonens udvikling, død og forsvinden kan
fortælles. Det formes et kontrapunktisk forløb parallelt med udviklingen af hans kunst. Digterens liv-hans
biografi-bliver nu historien om, hvordan personen forsvinder og dør, samtidig med at hans kunst bliver til
og lever.

Det opløste jeg ligner nemlig et meget spændende tema, som allerede PUM68 tager sig af- og der udsiges
flere forskellige ting om det.
Buen går fra PUMs påvisning at at digterjeg’et forsvandt, opløst i skyer (som noget åbenbart negativt) til at
pointen i Doktor Živago er, at Živago smelter sammen med livet, og at dét ses som en ’opstandelse’.
PUM 68: side 127 Pasternaks allerførste digte samling udkom i december 1913, dateret 1914: Tvillingen i
skyen med i alt 21 digte. Flere år senere kom en ny udgave med 14 digte i alt (Tidligste periode), hvoraf
enkelte var bibeholdt fra den første udgave. PUM virker lettere ironisk, side 127, overfor disse
ungdommeligheder med en himmelsk dobbeltgælder (tvillingen i skyen), som ”viser hen til en svævende,
søvngængeragtig tilstand, et hemmelighedsfuldt, overpersonligt oplevelsesområde, som digter-jeg’et ofte
glider over i, plaget af storbytungsind og andet besvær med virkeligheden.” Dette andet kosmiske jeg
vender han aldrig tilbage til, fortæller PUM.
Men det er svært ikke at huske dette andet i skyerne forsvundne kosmiske jeg, når PUM i PUM 79 igen som
eksempel på lyrikens kunstgreb nr.1 (besjæling) skriver, at ”I stedet for at være en diskret parallel til
digterens stemning udviste landskabet hos Pasternak i et mylder af detaljer en menneskelig adfærd, der
enten reducerede digter-jeg’et til en forbløffet tilskuer eller opløste det totalt i omgivelserne.
Men dette at opløses totalt i omgivelserne kommer PUM tilbage til i PUM79 i omtalen af begrebet mimicry:
Side 167: ”Lara beskriver efter Živago død deres kærlighed som en ”fryd over at være gjort af samme stof
som verden, en følelse af, at de selv var en del af billedet, en fornemmelse af at være delagtige i hele
panoramaets, i al skabningens skønhed”. (XV,15). Det er nærliggende at tænke på, hvordan det lyriske jeg i
Pasternaks tidlige digte opløste sig i landskabet, men hvad dengang kunne tolkes som en ny teknik,
fremtræder i romanen som en livsholdning. ”
PUM nævner så som eksempel fra romanen at Jura lægger sig til at sove i skoven: ”han faldt øjeblikkelig i
søvn. De spraglede solpletter, der havde dysset ham i søvn, dækkede hans udstrakte legeme med et ternet
mønster og gjorde, at han blev usynlig, ikke til at skelne i solstrålernernes og løvets kalejdoskop, som havde
han taget en tryllehat på.”(XI,8). Senere dukker nogle partisaner op i skoven, men de ser ikke den sovende
Jura, han var blevet en del af naturen. Mens han ligger der, registrerer han søvnigt at en lille sommerfugl
kommer flyvende og sætter sig på et fyrretræ. ”Sommerfugle blev væk, den forsvandt ligeså sporløst som
Jurij Andrejevitj under det net af solstråler og skygger, der spillede hen over ham.” Jura tænker på mimicry;
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de bedst egnedes overlevelse, og han tænker på forfinelse og voksende bevidsthed. I romanen er
sommerfuglen udtryk for en gennemgående tanke om betingelserne for fortsat, evigt liv: det drejer sig om
at opløse sig i omgivelserne. Jura og sommerfuglen er opstillet i tydelig parallelitet. Begge hører til de bedst
egnede, begge skal overleve. Sådan cirka siger PUM det side 167.
Senere i PUM79 nævner PUM side 169, at der er ”Endnu en variant af kunstnerens overlevelse gennem
forvandling og opløsning”, som Pasternak giver i Lejdebrev i forbindelse med Rilke. Rilkes biografi skal søges
i andre mennesker, herunder i Pasternak selv!
Til sidst i sin gennemgang synes PUM,79 side 170, at frakende romanen evnen til at være ’forkyndende’,
men til gengæld kan han fastslå kunstnerens rolle som den at kunstneren ejer en specifik udødelighed. Og
til sidst kan han konkludere at over for en sovjetmagts revolutionsvilje til at forvandle tilværelsen og styre
udviklingen sætter Pasternak digteren der opfatter tilværelsen med ”inspirationsøjeblikkets intensitet” og
fornemmer ”livets egen iboende udvikling”.

Er Doktor Živago en elendigt konstrueret roman?
Der har været fremsat mange meninger om glæden- eller det modsatte- ved at læse Doktor Živago .
En skrupkedede sig: det lykkedes ikke den engelske skuespiller Alec Guinness, der i David Leans film fra
1966 spiller rollen som Jevgraf Živago ( Juras bror), at få læst romanen færdig. Tilsvarende kedede Simone
de Beauvoir sig ved læsningen (omtalt i La force des choses).
En dansk slavist sagde det råt for usødet: Doktor Živago er en elendig roman.
Henri Troyat, kritiserer i sin monografi om Pasternak romanens struktur for ikke at være fast nok, for at
være for tung og stofspækket og med alt for mange ”coups de théâtre” (pludselige handlingsskift), der
forklarer usandsynlige sammentræf.
Selv Michel Aucouturier mener i sin monografi fra 1963: ”Pasternak savner et af de vigtige karakteristika
som findes i Tolstojs kunst (…) de fleste personer i Doktor Živago er skematiske silhouetter på grænsen til
karikaturer.”
Sin berømte artikel ”Vandet og virkeligheden” fra Vindrosen 1961 indleder Ivan Malinovski med at erklære
at han, der oversatte de over 500 romansider af Doktor Živago ”(fortsat) nægter at anerkende (romanens)
episke kvalitet, den er, siger Malinovski, ”som Jens Kruuse så udmærket har sagt, et ”kort lyrisk digt””, af
hvilken grund Malinovski medtager ’det korte lyriske digt’ i sin artikel, der er en ”tur gennem Pasternaks
lyrik”.
Jens Kruuse skrev kronikken den 31. oktober 1958 i Jyllands-Posten (om Doktor Živago ) og nøjedes nu med
at skrive: ” Denne roman er komponeret som et lyrisk digt”.
En væsentligere og farligere mening fremsættes via Quarto side 887, hvor der gengives en side fra en
dagbog af Kornej Tjukovskij. Tjukovskij var kendt som en elskelig humoristisk forfatter af blandt andet
børnebøger og var nabo og en nær ven af Pasternaks. Ud for den 1.september 1956 har han i sin dagbog
noteret, at en tredje nabo, også gammel ven af dem begge to, Fedin, kom til ham og sagde, at nu var
Pasternak på vej ind i en skandale. Fedin ved, at Pasternak har overgivet sin roman til en italiensk
forlægger, og nu venter store komplikationer forude. Tjukovskij refererer, at Fedin har sagt: Romanen
er ”genial”. Ekstraordinært egocentrisk, stolt, satanisk arrogant, af raffineret enkelhed og samtidig
fuldkommen litterær- den store Pasternaks selvbiografi. Fedin sad i øvrigt i den komite på tidsskriftet Novyj
Mir, som afviste romanen!
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En positiv holdning indtages af Pasternaks kusine, Olga Frejdenberg, som Troyat citerer side 158. ”Hvad din
roman ånder af, er umådelig stort.; det er en særlig variation over Skabelsesberetningen. Du viser dig dér
genial på en meget dybtgående måde.”
Over for kritikken af romanen er der dog adskilligt at sige.
Jacqueline de Proyart har i Lettres side 23 sagt: ”(Pasternak) forærede mig desuden- med en pragtfuld
tilegnelse-et eksemplar af den artikel, han havde skrevet i 1945 til Chopins 135. års fødselsdag. Pasternak
holdt særlig meget af denne tekst på grund af dens slægtskab med den musikalske komposition af Doktor
Živago.”
PUM antyder det i PUM68: visse replikker høres påfaldende ofte (side 135) og side137 skriver han
om ”forunderlige møder og sammentræf, som skal vise, at livet hare sine egne veje, der overgår al
menneskelig forstand.
Han er også optaget af det i PUM79, hvor han spørger: når nu romanen indtager en anti-transformistisk
holdning, hvordan udvikler handlingen sig så? PUM medgiver, at der er vel mange tilfældigheder: skæbner
krydser hinanden i fantastiske mønstre, sjældne sammentræf er almindelige (Jura møder med
Antipov/Strelnikov i togvognen samt ude i ødemarken; hele Og lyset brændte på sit bord- forløbet; den
samme bøn fra en davidssalme der gemmes i amuletten hos to soldater, der har skudt på hinanden; der er
kolossalt mange personer, vi siden lærer at kende, tilstede i det tog, som Juras far begår selvmord fra;) men
PUM mener, at teknikken ikke er en begynderromanforfatters klunteri, men en livsanskuelse: Tilværelsens
strøm er fuld af uberegnelig mening og sammenhæng og overgår al forstand.

DEL 8 IMITATIO CHRISTI
KAPITEL 15 PASTERNAK SOM KRISTEN FORFATTER
De kristne motivers hovedfunktion
Børtnes er den, der mest konsistent forklarer, at der ikke er tale om en elendigt konstrueret roman, men at
alt er villet. Sin Kristne motiver i Pasternaks Doktor Živago in: mennesker og temaer i sovjetlitteraturen,
red Erik Egebjerg m.fl., Universitetsforlaget Oslo-Bergen-Tromsø, 1979 indleder han med at fortælle, at
den store gamle slavist i Norden, Adolph Stender-Pedersen, vel som den første i Norden pegede på, at
romanen foregik i et ortodoks univers, og at den var ”gennemsyret af intens kirkeslavisk kristendom”.
Børtnes siger selv, at et ejendommeligt træk ved romanen er ”indslaget af elementer fra kirkeslavisk, det vil
sige fra den russiske kirkes sakralsprog, i sammenhæng med romanens kristne ideindhold. ”
Børtnes’ kriterium for at mene, at handlingselementer er ’kristne’ er, at de af ham nævnte elementer, der
har konstruktiv funktion i helheden, kan betegnes som kristne: at de efter deres ideindhold kan føres
tilbage til kristendommens idesystem, sådan som vi kender det fra den kristne kirkes litteratur og
billedkunst, dens liturgi, teologi og antropologi.
Med hensyn til selve romanens af mange kritiserede komposition siger Børtnes side
178: ”Motivgentagelsen er et dominerende træk ved romanens komposition. Pasternak har reduceret
betydningen af den traditionelle romanintrige til et minimum. Filosofiske dialoger, landsskabsskildringerne,
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beskrivelsen af årstidernes cykliske vekslen, af krigens meningsløse rædsler og menneskenes korte
lykkestunder, er alt sammen dele af Jurij Živagos livshistorie, som er bygget op med en rent musikalsk sans
for skiftende melodi.”
Der er altså tale om et brud med den russiske romans psykologiske motivering af personernes handlinger ,
og om et brud med årsagsprincippet som forklaring på sammenhængene mellem begivenhederne. Derfor
er romanen vanskeligt tilgængelig. Pasternak er mere optaget af at finde en mening i tilfældighederne end i
et opbygge en kausalt forbundet begivenhedssekvens. Derfor er der i begyndelsen af romanen uforklarede
personer og begivenheder. Romanen finder det vigtigere at oprette en indre sammenhæng mellem
personer og hændelser end at fremstille et historisk begivenhedsforløb efter kausallogikkens principper.
Og endelig pointen: Det er i oprettelsen af romanens indre betydningsssammenhæng, at dens kristne
motiver har deres hovedfunktion.
Personlig var jeg selv skeptisk, da jeg selv første gang hørte om den ide, at romanen rummede en
parallelisering mellem Živago og Kristus. Det er ikke en tanke, vi er vant til i den evangelisk-lutherske kirke.
Der er ganske vist elementer, der peger i den retning i selve romanhandlingen, men de er relativt få. Til
gengæld bliver det ganske tydeligt i digtene. Man må nok sige at tanken om Jurij som parallel til Kristus
bliver overbevisende tydelig, når man betragter roman og digte under ét, men det skal tolkes frem.

Pasternaks inspirationskilder
Pastor Sten Hartung har i sin artikel: ”Dr. Zivago. Et særegent kristent univers”, u.å., Præsteforeningens
Blad –med anvendelse af oplysninger i Per-Arne Bodins doktordisputats ”Nine Poems From Doktor
Živago, Almqvist och Wiksell, Stockholm 1976- opgjort, hvilke kristne inspirationskilder, man ved,
Pasternak benyttede: Bibelen, den ortodokse påskehymnebog, ikoner og vestens renæssancekunst. I hans
bibliotek fandt man efter hans død hans Bibel og den ortodokse hymnebog: Posledovanie na PaschuAf Pasternaks understregninger i Bibelen kan man se, at han lagde vægt på
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

forholdet mellem Kristus og hans modstandere.
efterfølgelse af Kristus (Matt 16,24-28: Om efterfølgelse..men bøde med sit liv)
Kristi aktive kamp
Kristi kommende triumf
Kristi lignelser
den sidste dom
ordets livgivende magt

og i hymnebogen er understreget:
1.
2.
3.
4.

glæde over Kristi opstandelse
Kristi kamp mod døden
kenosen: Kristi offer og frivillige død
Kristi viljestyrke

Romanens ide
Det er Børtnes, der klarest har peget på, hvordan man under ét kan se romanens Store Udsagn:
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Jura er i romanen ’den lidende helt’ og med sit liv foretager han en imitatio Christi og giver sit liv som
offer. Men Jura er som digter i kraft af Helligånden en medarbejder for Kristi guddommelige natur. Med
sin skabende evne til at finde tingenes og tilværelsens mening er digteren med til at skabe en levende
virkelighed.

KAPITEL 16 KRISTENDOMSFORSTÅELSEN I DOKTOR ŽIVAGO
Tre prædikener
I romanen optræder tre ’prædikener’, for den førstes, Veden’apins, vedkommende, spreder hans
reflektioner sig over flere steder i romanen udover ’hovedprædikenen’.
Romanens første prædiken holdes altså af Veden’apin. Vi husker, at han er Juras morbror og er den, der
tager sig af ham de første år efter at Jura bliver forældre- dvs. moderløs som 10-årig. Han er tidligere præst,
men er nu løst fra sit præsteløfte (side 9) og er en søgende mand: søger en tanke der kan forbedre verden
og som er lige så indlysende som det lynglimt eller tordenskrald, som Veden’apin ikke røber kilden på.
(Men som han har fra Johannes Åbenbaring 11,9)
Fælles i holdninger bliver Jura (som ung) og Veden’apin med hensyn til at energi og originalitet er det
vigtigste i kunsten, og Jura bemærker, at Veden’apin minder om hans mor, der også besjæledes af ”en ædel
følelse af alt levendes jævnbyrdighed”(side 13).
I en samtale side 16 tilkendegiver Veden’apin, at det ”kun er de ensomme ånder der søger sandheden” og
at det eneste i verden, der fortjener hengivelse og trofasthed, er troskab mod udødeligheden, der er et
andet navn for liv. Man skal ”forblive udødeligheden tro, forblive Kristus tro.” Det siges, at Karen Blixen ikke
troede på Jesus, men nok på Gud. Hos Veden’apin synes det omvendte at være tilfældet. Han erklærer sig
(side 15) som ateist, dvs som usikker på, om Gud er til, og hvad han skal være godt for. Men samtidig forstå,
at mennesket lever, ikke i naturen, men i historien, og at historien, i sin nuværende betydning, er grundlagt
af Kristus, og at evangeliet er dens grundlag. Historien definerer han som en konsekvent opklaring af døden
og dens overvindelse engang i fremtiden. Til denne indsats leverer evangeliet den fornødne åndelige
udrustning som er 1) næstekærligheden; 2) den personlige frihed; 3) livet som et offer (et emne vi lige
straks tager op). Veden’apin afrunder denne sin ’hovedprædiken’ med at pege på modsætningen mellem
Romerrigets manglende begavelse, der viser sig i dets undertrykkelse og den pralende døde evighed i dets
bronzestatuer og marmorpaladser. Først efter Kristus har århundrederne og generationer åndet frit. Først
efter Kristus har man kendt et liv i eftermælet, folk dør nu hjemme hos sig selv i historien, midt i energiske
bestræbelser på at overvinde døden.
Senere, side 48, siger han, at man tidligere mente, at det vigtigste i evangeliet var de moralske sentenser og
regler, de ti bud indeholder, men for ham at se er det væsentlige, at Kristus taler i hverdagslignelser, viser
sandheden i et dagligdags skær. Til grund for dette ligger den tanke, at de dødeliges fællesskab er udødeligt
(en tanke man i høj grad ser udtrykt hos Ware og Zizioulas), og at livet er symbolsk, eftersom det har
betydning.
Endelige sammenfatter han sin holdning side 50 efter en beskrivelse af Rom som Romerrigets
hovedstad: ”og så, midt i dette orgie af smagløsheder i marmor og guld, kom denne lille galilæer til syne.
Klædt i lys, udpræget menneskelig, demonstrativt provinsiel, og fra da af var folkenes (jfr Pasternak om
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Israel!) og gudernes tid forbi, og mennesket begyndte, tømreren, plovmanden, hyrden i sin fåreflok ved
solnedgang, mennesket hvis navn ikke klinger det mindste stolt (jfr Gor’kij), taknemmeligt båret frem i
mødrenes vuggesange og alverdens malerisamlinger..”
Senere, side 72, hedder det om Veden’apin, at han i nye bøger, han havde skrevet, udviklede sin gamle
tanke om historien som et universum nummer 2 skabt af menneskeheden som svar på dødens realitet og
med hjælp af fænomener som tid og erindring. Ånden i disse bøger var kristendommen i en ny opfattelse.
Dette er den førrevolutionære messianisme. Her er det altså Veden’apin der udtrykker det væsentligste.

Romanens ”anden prædiken” holdes af Jura ved hans svigermor, fru Krügers sygdomsleje. Vi tager det op
senere.

Romanens tredje prædiken holdes af Simujska. Hun er en af fire døtre i Jur’atin og er meget tæt på det
som hedder ’en nar i Kristus’.
Børtnes siger om hendes i Kristne motiver: ” i lighed med den ortodokse kirkes ”hellige narre i Kristus”
skjuler (hun) sandheden under en maske af dårskab”. Vi har omtalt det hos Ware side 118.
Børtnes beretter om hende, at hun var en begavet pige, belæst, optaget af filosofi og lyrik, men i
revolutionsårene rablede det for hende: den løftede sindsstemning, processionerne, talerne på gader og
torve og hun gik hen og fik religionsvanvid. Altid undviger hun fra sit hjem for at forkynde dommens dag og
verdens undergang. Side 430 har Jura nævnt Veden’apin for Lara, som kender hende. Hun ved (side 433) at
der er et slægtskab mellem Juras og Simujskas tanker.
Det spiller ind, at denne tredje prædiken kommer i romanens anden del efter at Jura for alvor har lært
lidelsen at kende.
Simujskas prædiken kommer side 433-437 i romanens afsnit 17 som alene omhandler kristendom.
Jura bor nu hos Lara, de arbejder begge, de ved også, at de begge når som helst kan blive arresteret. Jura
kommer en dag hjem til Laras lejlighed. Lara har fået besøg af Simusjka, der afholder ’en teologisk lektion’
for Lara. Jura er på medhør i alt, hvad der bliver sagt:
Vi vil her gennemgå forløbet i Simujskas teologiske lektion:
1. Simusjka vælger bevidst ikke at bruge ’kulturen, epokens ord’, fordi de opfattes så forskelligt, er de
er tvetydige. Hun vil erstatte dem med andre udtryk.
2. mennesket består af to elementer: Gud og arbejdet,
3. Menneskeåndens udvikling falder i en lang række enkelte arbejder ( i betydningen langvarige
arbejdsprocesser) ( fransk: travaux de longue durée; russisk: на огромной
продолжительности отдельные работы)
4. disse arbejder er blevet udført af generationer og har afløst hverandre: Ægypten, Grækenland,
profeternes bibelske gudsbegreb og endelig nu noget, der ikke er afløst af andet: kristendommen.
Gennemgang af de liturgiske tekster, lovsangene
5. for at give indtryk af det ny og uhørte kristendommen indebærer i hele sin friskhed vil Simusjka nu
for Lara gennemgå brudstykker af liturgiske tekster, dog kun en forsvindende brøkdel, og endog i
forkortet form:
6. de fleste af LOVSANGENE, siger Simusjka, frembyder en forening af GT og NT forestillinger anbragt
side om side. Hun nævner:
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7. den brændende tornebusk, jødernes udgang af Egypten, Jonas i hvalens bug stilles over for den
ubesmittede undfangelse, Kristi opstandelse fra de døde.
8. ved denne hyppige, næste uafladelige sammenstilling bliver det gamle og det ny og særlig
forskellen mellem dem særlig iøjnefaldende.
9. Ex: JØDERNES OVERGANG OVER DET RØDE HAV > < JOMFRUFØDSLEN
10. Et vers begynder således: ”Som billedet på en ubesmittet brud det Røde Hav” og det fortsætter:
”efter israelitternes overgang var havet ufarbart som jomfru Maria ubesmittet efter fødslen”
11. Det tolker hun således: Efter Israels overgang lukkede havet sig på ny + den jomfru, der havde født
Herren, var fortsat ren.
12. Begge er begivenheder af overnaturlig art, begge er mirakler.
13. Hvad forstod de ved mirakler, disse to forskellige tidsaldre, den antikke, primitive og den langt
mere fremskredne ny tid efter Rom?
14. Havet viger tilbage på Moses’ bud (med tryllestav) og lader et helt folk passere, og da de sidste er
kommet over, lukker det sig igen, og lader forfølgerne drukne. Et syn i antikkens ånd.
15. En ’efter antikkens opfattelse helt ligegyldig’ ung pige sætter i hemmelighed en dreng i verden,
sætter LIVET i verden, livsunderet, alles liv. Den fødsel er naturstridig efter alle gældende regler og
også efter naturlovene; hun føder ikke ved nødvendighedens lov, men ved et under, ved
inspiration.
16. det er denne selv samme inspiration som evangeliet, der sætter undtagelsen over det normale og
festdagen over hverdagene, vil basere tilværelsen på, stik imod al tvang.
17. Hvilken umådelig betydning har ikke denne omvæltning?
18. hvordan kunne himlen tilskrive en isoleret menneskelig tildragelse, så ubetydelig fra antikkens
synspunkt, samme betydning som en hel folkevandring?
Og her følger nu en gigantisk provokation af hele det sovjetiske establishments selvopfattelse og
samtlige teoridannelser omkring en ’vozhd’(= fører)(Stalin) og ’masserne’. Selvfølgelig kunne den bog ikke
udkomme!
19. Fordi Rom havde udspillet sin rolle, massens magt, den enkeltes med våbenmagt påtvungne pligt til
at leve som alle andre, leve massens liv. Førere og folk var noget, der hørte fortiden til.
20. Personligheden, frihedsevangeliet var det, der trådte i stedet.
21. det enkelte menneskes liv blev en guddommelig fortælling, dets indhold fyldte universets vidder.
22. som det hedder i en af Mariæ Bebudelsessangene, ville Adam blive gud, men fejlede, blev det ikke,
men nu bliver Gud menneske for at gøre Adam til gud.
Men oven i dette helt centrale udsagn følger igen en voldsom provokation af det sovjetiske establishment
23. Først dog en pæn lille indrømmelse: ”Hvad angår omsorgen for arbejderne, beskyttelsen af
moderen, kampen mod profittens magt, er vor revolutionære epoke noget uhørt, en uforglemmelig
tid med landvindinger, der for altid vil bestå.”
24. MEN!: Hvad angår det livssyn, den lykkefilosofi, som nu er ved at blive indført, så er det næsten
ikke til at tro, at det er alvorligt ment, så latterlige virker disse rester og stumper. Disse
deklamationer om førere og folk kunne bringe os lige lukt tilbage til nomadestammernes og
patriarkernes gammeltestamentlige tider, hvis det da ellers stod i deres magt at dreje livet tilbage
og synge historien årtusinder bagud.
Simujska går herefter over til at tale om Kristus og Maria Magdalene:
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25. Nogle ord om Kristus og Magdalene: det stammer ikke fra evangelieberetningerne men fra
bønnerne i påskeugen, enten til onsdag eller skærtorsdag.
26. Simusjka har altid spekuleret på hvorfor Magdalene nævnes ved indgangen til påsken, lige inden
Kristi død og opstandelse. Denne påmindelse om, hvad livet er, virker i den grad på sin plads ved
afskeden med det og lige inden dets tilbagekomst. (hvilket jo også sker i digt 23, 24 og 25,GB).
27. hun beder Herren: ”Forlad mig mine synder, som jeg løser mit hår.” Hvor er tørsten efter tilgivelse,
angeren dog udtrykt påtageligt her! Det er, som kunne man røre den med hænderne.”
28. der er et lignende udbrud i en anden mere udførlig lovsang, hvoraf det tydeligere fremgår, at det er
Magdalene, der er tale om.
29. her giver hun udtryk for en frygteligt umiddelbar sorg over fortiden, over at hendes gamle
indgroede uvaner hver nat hjemsøger hende på ny. ”Hver nat er for mig syndens tilbagekomst,
dens mørke, måneløse rasen.”
30. hun beder Kristus modtage hendes angertårer og bønhøre hendes hjertes suk, så hun kan tørre
hans uskyldsrene føder med sit hår, det hår i hvis brusen den forfærdede og skamfulde Eva svøbte
sig i paradisets have.. Lad mig kysse dine uskyldsrene fødder, væde dem med mine tårer og aftørre
dem med mine hovedhår, som skjulte Eva og beskyttede hende med sine brusende bølger i paradis,
da hun var bange.’
31. og pludselig kommer fra Magdalene et heftigt udbrud: ’talløse som mine synder er dine veje’.
32. Og Simusjka konkluderer i sin prædiken: hvilken fortrolighed, hvilken jævnbyrdighed mellem Gud
og livet, Gud og individet Gud og kvinden.’

KAPITEL 17 TEOLOGISKE UDDYBNINGER
Dette kræver nogle teologiske uddybninger.
Hartung nævner fænomenet kenose: der, siger han, er en ældgammel tanke i ortodoksien, der betegner, at
Kristus gav afkald på sin guddommelighed for at blive helt og fuldt menneske. Fil 2,6-7: ”han som havde
Guds skikkelse,/regnede det ikke for et rov/at være lig med Gud,/men gav afkald på det, tog en tjeners
skikkelse på/og blev mennesker lig.” Kristus har menneskets skikkelse.
Vi har i den første prædiken af Veden’apin hørt om fænomenet ’livet som et offer’. Dette er kernen i
ortodoks teologi. Den troende kan opfatte det som vejen til frelse at give sit liv som et offer i det der
betegnes som en imitatio Christi

Hvad er en imitatio Christi? Det er blevet forklaret således af to danske teologer:
”Kirken er altid forpligtet til at se verden ud fra ofrenes perspektiv; det skal være de svagestes,
fattigstes og mest elendiges perspektiv.”
1 Pet 2,18: ”I, som er tjenestefolk, skal underordne jer under jeres herrer med al ærefrygt, ikke kun de gode
og milde, men også de urimelige. For det er tak værd, når man med Gud for øje tåler uforskyldte lidelser.
Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak
værd for Gud.” (fra forelæsning af Johannes Nissen den 27.juni 2016)
Rom 15: ”Vi, som er stærke, skylder at bære de svages svagheder og ikke kun tænke på os selv. Vi skal hver
især tænke på vor næstes gavn og opbyggelse. For heller ikke Kristus tænkte på sig selv, men som der står
skrevet: ”Mig har spotten ramt, fra dem, der spotter dig. ”Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet,
for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde
håbet.” (fra forelæsning af René Falkenberg 28.juni 2016)
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I den tredje prædiken nævner Simusjka (nærmere forklaring følger), at efter Kristus havde Rom udspillet sin
rolle, førere og folk var noget, der hørte fortiden til, og personligheden og frihedsevangeliet var trådt i
stedet. Det enkelte menneskes liv blev en guddommelig fortælling, det indhold fyldte universets vidder, og
Simusjka citerer fra en af Mariæ Bebudelsessangene, at Adam ville blive gud, men fejlede, blev det ikke,
men nu blev Gud menneske for at gøre Adam til Gud.
Det knytter sig jo desuden til det ortodokse syn på Kristi offer, som adskiller sig fra vestkirkens, at
mennesket må indstille sig på at reparere den synd, der opstod i bruddet med Gud. Børtnes kommenterer
dette sted hos Simusjka, der, siger han, ”siterer (..)den idé som er selve grunnlaget for den ortodokse
frelsesøkonomi og den ortodokse kirkes lære om menneskets guddommeliggørelse./Ifølge denne lære, er
det menneskets fornemste oppgave å etterligne Kristi levnet, forme seg selv etter hans eksempel, og
arbejde for å føre den falne natur tilbake til dens opprinnelige paradistilstand, gi den tilbake den
guddommelige mening, slik hverdagen fylles med guddommelige mening i evangeliets lignelser.” Børtnes
fortsætter med en kort redegørelse for begrebet apokatastasis som er ”menneskets medvirkning i
gjenoppbyggelsen av universet i dets guddommelige opprinnelighet.”

KAPITEL 18 MONTAGEPRINCIPPET
For den videre udredning er det af stor betydning, siger Børtes side 183, at Simujska nævner hvorledes
teksterne fra Det Gamle Testamente og Det Ny testamente spiller sammen. Børtnes bruger ordet
montageprincippet, altså som i film, hvor billeder fra to forskellige handlinger krydsklippes og derved
belyser hinanden gensidigt.
For hvad Simujska nævner som et montageprincip i den kirkeslaviske hymnepoesi er i virkeligheden et
grundlæggende princip i såvel digtsamlingen som i romanen.
I romanen forefindes nemlig to planer:
Et fortælleplan, som er beretningen om Jura og den historiske kontekst
Og så er der et citatplan bestående af uens tekstelementer
Og de to planer fungerer parallellt. ”Stilt opp mot utviklingen av Kristus-motivet i sitatplanet, får doktorens
livshistorie en dypere mening enn den rent referentielle. Likeledes bliver fremstillingen av borgerkrigens
kaos og den nye samfunnsorden noe annet og mere enn et rent referat av historiske begivenheter, når den
kombineres med sitatplanets henvisninger til overgangstiden mellom oldtid og kristendom”(side 184)
Og i digtene udspilles det desto mere.

KAPITEL 19 ER JURIJ ŽIVAGO PARALLEL MED KRISTUS?
Livet som offer
En imitatio Christi skal altså ses som det enkelte menneskes forsøg på- som en parallel til eller imitation af
Kristi lidelser selv at gennemleve lidelser. Man har hørt om lande, hvor mennesker frivilligt lader sig
korsfæste-i hvert fald forsøgsvis, men i romanens sammenhæng er der snarere tale om at tolke sit liv
således, at man accepterer, at det rummer lidelse, forstå det som lidelsesfyldt. I det foregående har vi set
på lidelse både i det historiske forløb, i Pasternaks eget liv og i romanen.
Det rejser nu to spørgsmål:
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1) på hvilken måde kan man se, at der sker en parallelisering eller imitation af Kristus i Jurij Živago liv?
2) da Kristus jo opstår fra de døde tre dage efter, kan man spørge om der tilsvarende sker en form for, en
parallel til, en ” imitation” af opstandelsen i Jurijs tilfælde.?
Romerriget med folk og førere og faste guder > < evangeliets forkyndelse af den enkelte persons
guddommelige betydning =
Veden’apin havde troet på revolutionen, men hvad skete: revolutionens mænd opkaster sig til ny
herskerklasse som i oldtidens Rom =
Det nye (sovjetiske) samfund med herrer og slaver > < Živago skikkelse
Og på dette sted er der grund til endnu en gang at studse over selve navnet ’ Živago ’. Vi så jo, at et
lignende ord hæftedes på Lenin. Men Pasternaks valg af ordet går videre end som så:
Den kommende pointe skylder jeg Børtnes:
Živago, kirkeslavisk ’ Živyj’, levende. Når Živyj i hymnerne og den russiske bibel refererer til Kristus står det
med stort forbogstav: Živyj.
Og derved bliver det grafisk til Živago.
Derved får navnet Živago klare frelseskonnotationer.
Englene spørger kvinderne ved graven, Luk 24,5, ”Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?”
(Jeg skylder at sige efter opslag i min russiske bibel under Lukas 24,5 at ’den levende’ her står med lille
forbogstav, men det lader jeg som om, jeg ikke har set. Jeg holder af litterære analyser! Svaret er nok, at på
Pasternaks tid…)
Der er dog ikke en entydig parallel mellem Juras lidelseshistorie og Kristi lidelse. Flere steder virker Jura
mere som en ’vildmand’ tæt på ”narrene i Kristus” (han tror på et tidspunkt, at han er ved at blive
vanvittig), men at der er tale om reel lidelse, fysisk og psykisk, kan der ikke herske tvivl om. Til sidst siger
han så rent faktisk, at hans venner har levet på samme tid som han, og dét er et klart Jesus-citat.
Men Børtnes har jo fat i den lange ende ved at sige, at f.eks. under Juras feberfantasier på vejen hjem fra
Ural forekommer der hyppigt allusioner til døden og opstandelsen.
På sin lange vandring tilbage til Moskva bliver han en slags pilgrim og her kan man tale om et gradvist
forfald og en social degradering, men feberfantasierne er også kombineret med skildringer af Juras visioner
og drømme. De sættes i relation til Kristi død og opstandelse.
Hvordan så med Jura både som Kristus- parallel og som forfatter? Ja, under hans feberfantasier antydes en
sammenhæng mellem hans skabende virke som digter og Jesu offerdød.
Tilsidst i romanen vendes der tilbage til opstandelsestematikken. Jura ligger død på sin båre, omgivet af
smukke og vellugtende blomster, fortælleren har følgende betragtninger om forvandlingen og
opstandelsen: (side 518) ”Det er så let at forestille sig planternes rige beslægtet med dødens. Her, i jordens
grønhed, mellem kirkegårdens træer, blandt blomsterspirerne, der skyder sig op af bedene, ligger
forvandlingens og livets gåder, som vi bryder vort hoved med, måske koncentreret- Maria genkendte ikke
straks Jesus, da han kom ud af graven, men tog ham for at være kirkegårdsgartneren (”Men hun mente, det
var havemanden…”).
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Hvad symboliserer opstandelsen? Hartung svarer.
En gådefuld fornyelse af livet, en kontinuerlig fornyelse som ikke er bundet til den klassisk-dogmatiske
forestilling om, at opstandelsen er bundet til et fast defineret tidspunkt, nemlig den yderste dag
I digt nr 21 Zemlja ,mener Hartung, smelter Živago sammen med Kristus.
Digterens afsked med sine venner fremstilles som en gentagelse af nadveren.
”Det er derfor jeg mødes med mine venner/i det tidlige forår,/og vore aftener er en afsked,/vore fester
testamenter,/så lidelsens hemmelige strøm/kan råde bod på livets kulde.”
Hartung: Lidelsen rummer sin egen hemmelige kraft, som til slut medvirker til at besejre død og kulde.
I lidelsen ligger den Guds herlighed skjult, som fuldt ud åbenbarer sig ved opstandelsen
s.191f: om de meget svære forhold, alle skal nu til at lide nød: s. 191: ”Men doktoren gjorde sig ingen
illusioner. Han var ikke i tvivl om, at dommen var faldet. Han anså sig selv og sin verden for dømt. Der var
ikke andet end prøvelser, måske undergang i vente. De dage, de havde tilbage, svandt for hans blik. Han
indså at han var en dværg ansigt til ansigt med de uhyrlige begivenheder, som var under opmarch, han var
bange for denne fremtid, elskede den. Og var i sit stille sind stolt af den (..) han så(..)på den store russiske
by, der prøvede at slå sig igennem ulykkerne, sugede det ind, som skulle han tage afsked, og han var parat
til at bringe sig selv som offer, for at alt skulle blive bedre, men formåede intet som helst.”
Side 191: Han var altså parat til at bringe sig selv som offer for at alt skulle blive bedre, men formåede intet
som helst.

Bevidst Jesus-identifikation
Jura indser, at man kun opnår det gode med det gode
Jura aner kommende ulykker- trods sin evne til lykke (side 190)
Den barmhjertige samaritaner. Side 196 Jura optræder tydeligvis som den barmhjertige samaritaner, idet
han redder en sønderslået overfaldet person, der viser sig at være politiker, og som siden viser Jura
hjælpsomhed, men netop denne mini-historie med så klare bibelske associationer synes dog ikke ret
udfoldet i romanen.
Side 299 Jura forstår, at han ikke kommer til at leve længe på jorden
Side 299 Juras død pga hjertet antydes her. Jura føler sig syg, aorta, tror han som sin mor kan have kvaler
med hjertet. ”I så fald kommer jeg ikke til at leve længe her på jorden”.
s.505: Året er 1929 Jura mødes igen med sine gamle venner, Gordon og Dudurov. Det der her slår Jura er,
at han som den eneste af de tre ” har et passende, tilfredsstillende ordforråd” og ”tænker og taler naturligt
og sammenhængende. Skønt både Gordon og Dudurov kommer fra et ’et godt, akademisk miljø’ er de i den
grad faldet af på den intellektuelt og sprogligt. De har mistet al verve og klarhed. s. 506: ”Han var
fuldstændig på det rene med drivfjedren i deres patos, deres vakkelvorne medfølelse, deres argumenters
mekaniske karakter. Men han kunne ikke sige til dem: ”Kære venner, hvor håbløst ordinære I er og den
kreds, I repræsenterer, og jeres yndlingsnavnes kunst og glansen omkring jeres autoriteter. Det eneste, som
lever og lyser i jer, det er den kendsgerning, at I har levet på samme tid som jeg og kendt mig.”
Side 508 siger Jura: ”Men jeg er jo ikke fyrre endnu.”
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Side 511 Efter en dybtgående samtale skilles vennerne og Jura for en tid, for at få ro til at tænke. ”De kunne
ikke finde ham”. Jura er væk. Men det er han i virkeligheden ikke. Han er sammen med Jevgraf, som s.512
ses som en slags ’almægtig’ person, hvis hemmelighed Jura ikke kender.

En hellig mands selvpålagte lidelser.
Juras lidelsesfyldte liv i borgerkrig mv. minder stærkt om en hellig mands selvpålagte lidelser,
Jura omdannes til vildmand på vej hjem fra fangenskabet til Jur’atin. Side 399: ”En mager mandsperson
med stok og tværsæk over skulderen sluttede sig til de læsendes gruppe. Han havde ikke været vasket i
lange tider og så derfor endnu mere solbrændt ud, end han var, virkede overhovedet som en vildmand. Der
var endnu ingen grå pletter i hans vildtvoksende hår, derimod var det mørkerøde skæg begyndt at gråne.
(..) Pelsen var formodentlig for længst blevet frarøvet ham på vejen, eller han havde byttet den væk for
mad. Han var iført nogle stumpe klæder, der ikke var hans egne, og i hvilke han ikke var i stand til at holde
varmen.”
Juras nedtur begynder nu: han er ved at gå fra forstanden (side 477).
s. 490: De sidste 8-9 leveår kapitulerer Jura i stigende grad, sank dybere og dybere, mistede sin viden og
færdighed som læge og forfatter, fik for en kort tid bugt med sin depression og kom ud af sin
forfaldstilstand, livede op, begyndte at arbejde igen for så efter denne kortvarige opblussen på ny at falde
hen i total ligegyldighed over for sig selv og alt på jorden. Hans gamle hjertesygdom melder sig igen.
Hans elskede er væk: Ton’a og deres søn og et nyt barn og øvrige familie er udvist af Rusland og er vistnok
draget til Paris.
Lara, hans elskede, er med sin datter Katja taget med Komarovskij til Sibirien.
Jura har mødt Strelnikov, fortalt ham, hvor meget Lara elskede ham. Han har nu begået selvmord.
Side 490: ”Han var blevet mager, havde langt hår og skæg og virkede endnu mere vildmandsagtig, end
dengang han vendte tilbage fra Jur’atin fra sit fangenskab hos partisanerne. Undervejs havde han på ny
skilt sig af med alt af værdi, tusket det bort for brød samt nogle gamle pjalter for ikke at være nøgen.
Således havde han endnu en gang spist sin pels og sit jakkesæt op på vandringen og gjorde sin entré i
Moskvas gader iført en grå skindhue, fodlapper og en slidt soldaterfrakke, som, med den ene knap den
havde tilbage, mest af alt mindede om en fangeuniform.”
Side 491: ”ledsaget af sin unge kammerat mindede den høje, magre doktor i sit uanselige antræk om en
sandhedssøger af det jævne folk, hans uadskillelige ledsager som en lydig, hengiven discipel og følgesvend.”
Man bemærker, at Pasternak her lader Jura fremstå som ”en sandhedssøger af det jævne folk” og hans
rejsefælle som en ” uadskillelig ledsager, en lydig, hengiven discipel og følgesvend.”
Da vi også side 491 hører om den lange vej tilbage til Moskva, først en meget lang vandring til fods, så tog,
kan man ikke undgå at få en i hvert fald halv tanke om, at det har klange af og derfor kan minde om
Indtoget i Jerusalem, hvor Kristus gør sin entré i byen ydmygst muligt, på et æsel, omgivet af ’uadskillelige
ledsagere, lydige, hengivne disciple.”
s. 493: ”det forekom doktoren, at han så markerne ligge dødssyge, i febervildelse, skovene derimod i en
tilstand af hastigt fremadskridende rekonvalescens, at Gud havde bolig i skoven, mens det var den ondes
hånlige smil, der krusede markerne.”
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Juras sjælesorgssamtale om opstandelsestemaet ved fru Krügers sygeleje
Opstandelsestemaet i tredje afsnit af ’Juletræ os Sventitskijs’.
S. 72 det er nu fru Krüger, der er syg. Hun har troet hun skal dø.
s.73 Hun fortæller Jura, at hun er sikker på at hun skal dø. Hun siger til ham, at han har talent og at han må
kunne sige noget til hende, der beroliger hende. Han beslutter sig til at holde en lille forelæsning for hendefordi hun beder ham om det-efter at have beroliget hende med, at hun ikke skal dø.
s.73 ”Opstandelse.I sin groveste form, sådan som den forkyndes til trøst for de svageste er den mig ganske
fremmed. Og Kristi ord om de levende og døde har jeg altid fortsået på min egen måde. Hvor ville De gøre
af alle de hærskarer, der har samlet sig efter så mange årtusinders forløb? Universet ville ikke kunne rumme
dem, og Gud ville se sig nødsaget til at rømme verden sammen med sandheden og det gode. De ville blive
trykket ihjel i denne grådige, animalske trængsel.
Men uophørligt fylder samme liv universet med sin endeløse identitet og fornyr sig hver time på dagen i
talløse konstellationer og forvandlinger. De tænker med bekymring på, om De mon vil opstå, men De er
allerede opstået af de døde, dengang De blev født, og det har De ikke lagt mærke til?”
Jura siger så noget om at man ikke for alvor ønsker at ’se ind i sig selv’: bevidstheden er gift for den der
retter den mod sig selv.
”Men hvem er De, Ja, dér er knuden!”. Jura peger på, at man ikke har tænkt sig selv som nyrer, lever,
blodkar. Man har kun oplevet sig selv som udadvendt virkende fænomen,”i Deres hænders arbejde, i Deres
familie, i andre mennesker.” ”Se, det er , hvad De er,her har De det, det har støttet, næret, opretholdt Deres
bevidsthed Deres bevidsthed: Deres sjæl, Deres udødelighed, Deres liv i andre. Og hvad så? I andre har De
levet, i andre vil de vedbive at leve. Og kan det så gøre nogen forskel, at dette siden kaldes eftermæle. Et er
alligevel Dem, indgået i det stof, fremtiden er vævet af.”
”Endnu en ting, til sidst. Der er ikke noget at være urolig over. Døden er ikke til. Døden falder ikke i vor lod,
den er ikke af vor verden. Talent, siger De, det er noget andet, det hører os til, det står os åbent. Men talent,
i ordets højeste og videste betydning, er det samme som evnen til liv.” (GB)
”Og døden skal ikke være mere, siger apostlen Johannes, og nu skal de høre hvor simpel hans
argumentation er. Døden skal ikke være mere, ti det forrige er veget bort. Det vil næsten sige som så: døden
skal ikke være mere, for den har vi fået nok af, den er noget gammelt og trivielt, og nu er der noget nyt, der
skal til, og dette nye er det evige liv.”
Han opfordrer nu fru Krüger til at sove, men tænker: ”Jeg er ved at blive en slags charlatan. Udrriver ånder,
helbreder ved håndspålæggelse.
Næste dag havde fru Krüger fået det bedre.”
Jura forstår, at han må opstå
s.171: Jura sammenfatter: ”Tre års forandringer, uvished, marcher, krig, revolution, omvæltninger,
skydning, undergangsscener, dødsscener, sprængte broer, ødelæggelser, ildebrande-alt dette forvandledes
til et stort tomt hul.” Men han er i live og på vej hjem: ”Det var at være til, det var at overleve, dette var,
hvad de opdagelsesrejsende jagede efter, hvad kunsten havde for øje- hjemkomsten, tilbagekomsten, livets
genopstandelse.”
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side 216: Den tyfusramte digter skriver et stort digt, som hverken handler om opstandelsen eller
gravfæstelsen, men om de mellemliggende dage. Han skriver digtet ”Uro”. Men digtet er IKKE med blandt
de 25-og det hele er meget klodset angivet fra Pasternas hånd. Og hvorfor skulle det lige handle
om ’gravfæstelsen’ og ’opstandelsen’ ? Jo, det fører nemlig videre til et par linjer fra digtet.
s. 216 Han har altid villet skrive om, hvorledes et uvejr af sort, ormemyldrende jord i tre dage belejrer og
angriber kærlighedens udødelige inkarnation , styrter sig over ham med sine sten og klumper, ganske som
havet, der tager tilløb og begraver kysten under sin brænding. Hvorledes et uvejr af sort jord i tre dage
raser, angriber og viger tilbage.
Og to rimede linjer forfulgte ham:
Det står på klem
Og
Vågn op og kom hjem. (Otjnis!?)
Det, der stod på klem, det var helvede og forfaldet og opløsningen og døden, men samtidig også foråret
med Magdalena og livet. Han måtte vågne op. Han måtte vågne og rejse sig. Han måtte opstå.”

”Og lyset brændte på sit bord” ”Svetjá goréla” Lara ved Juras lig.
Vi er nu meget tæt på at skulle behandle de 25 digte, men vil her først omtale et af de typiske ”musikalske
motiver”, et leitmotiv, der slynger sig gennem hele værket. Det drejer sig om et af de ’sammentræf af
tilfældigheder’, som får visse læsere til at se noget konstrueret i værket. Men motivet ender nøjagtig ved
Juras dødsleje, hvor Lara er rejst til Moskva fra Irkutsk for at være tilstede ved Juras afsjælede legeme.
Nøjagtig dette tema bliver grundtemaet i digt nr.15 Vinternat- et af de allerkendteste af Pasternaks digte.
I værket ses motivet i to parallelle sammenhænge der munder ud i en sammensmeltning:
Kærlighedsmødet
1) Mellem Lara og Pasha
2) Mellem Jura og Ton’a
3) Mellem Lara og Jura.
Ordet ’lys’ har mangfoldige betydninger: middel til belysning af plads eller rum, morgenlyset, oplysning, og
naturligvis GT- og NT-konnotationer: ’der blive lys’, Jesus som lyset osv.
Side 460-463 er scenen sat, der hvor Lara og datteren Katja sammen med Jura er flyttet skjul i en hytte, den
scene i romanen, som David Lean skildrede med størst mulig romantik, og som også hos Pasternak er et
overordentlig varmemættet afsnit. Her betegnes Lara som ”et strålende lys”. Det er også her, at ’scenen er
sat’ for ’handlingen’ i digt nr.15, som på pasternaksk vis skildrer en kærlighedsscene. På dette sted, i dette
hus, og ved dette ’bord’ kommer inspirationen over Jura, og vi skal siden se, hvor mange af digtene,
hvis ’handling’ kan føres tilbage til netop dette afsnit.
Men i værket som helhed afsluttes temaet ”Og lyset brændte på sit bord” i Laras tanker om Juras død.
På et seminar i Odense den 26.maj 2016 om H.C. Andersen og Rusland havde Peter Alberg Jensen et
foredrag om H. C. Andersen og Pasternak.
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Alberg har som nævnt påvist inspiration hos Pasternak fra først J.P. Jacobsen, som igen havde inspireret
den Rainer Maria Rilke, som Pasternak som tiårig dreng (i 1900) oplever som gæst i sit hjem. Pasternaks
selvbiografi Lejdebrev indledes netop med en skildring af mødet med Rilke og hans elskerinde. Både
Jacobsen og Rilke har i henholdsvis ”Niels Lyhne” og ”Malte Laurids Brigges optegnelser” skildret en
forfatter meget af samme type som Jurij Živago. Der er en mærkbar kunstnerisk inspiration fra de to værker
i Doktor Živago.
Men i sit oplæg pegede Alberg på, hvordan også H.C. Andersen havde været en af inspirationskilderne,
blandt andet til dette ledemotiv.
”Om Vinteren var jo den Fornøielse forbi. Vinduerne vare tidt ganske tilfrosne, men saa varmede de
Kobberskillinger paa Kakkelovnen, lagde den hede Skilling pa adenfrosne Rude, og saa blev der et deiligt
Kighul, saa rundt, saa rundt; bag ved tittede et velsignet mildt Øie, eet fra hvert Vindue; det var den lille
Dreng og den lille Pige. Han hed Kay og hun hed Gerda.
Dermed ved vi, at der er lagt op til et møde.
Der sker nu følgende i kapitlet i ”Juletræ hos Sventitskijs”.

SVETJA GORELA (1) Side 85: Situationen er, at Lara nu vil have et opgør med Komarovskij. Hun har opsøgt
ham på bopælen i Petrovskie Linii-gaden, men han er ikke hjemme, og hun tager hen til Pashas bopæl i
Kamergerskij-gaden. Hun siger til Pasha: ”Tænd et lys og sluk i loftet. Lara elskede at snakke i halvmørke
med levende lys. Pasha holdt altid en hel pakke i reserve til hende. Han erstattede lysestumpen med et helt,
nyt lys, anbragte det i vindueskarmen og tændte det. Flammen mættedes med stearin, sendte små
gnistrende stjerner til alle sider og rankede sig på sin tande. Rummet fyldtes af et blødt skær. I højde med
lyset smeltedes der et sort øje i isblomsterne på ruden .”
SVETJA GORELA (2) Side 87
Her er handlingen sprunget til hjem til Jura, der nu er færdiguddannet læge. Han har jo boet som logerende
hos Gromeko-familien, men hans syn på Ton’a er skiftet. Og hendes på ham: de er blevet forelsket i
hinanden. Dette støttes generelt i optakten til skildringen af juletræsfesten hos Sventitiskijs, der er præget
af varm og imødekommende julestemning. Men nu skal Ton’a og Jura køre hen til festen: ”De kørte hen ad
Kamergerskij (altså samme gade, hvor Pasha og Lara nu er, og vi skal forestille os at det sker samme aften
og på samme tidspunkt, stadigvæk uden at de to unge par kender hinanden). Jura lagde mærke til det sorte
hul, der var smeltet i isblomsterne på et af vinduerne. Gennem det hul skinnede et lys ud på gaden, næsten
lige så bevidst som et blik, som om flammen holdt øje med de kørende og ventede på en eller anden.
-Og lyset brændte på sit bord. Og lyset brændte.. hviskede Jura for sig selv som indledning til et eler andet
uklart, der endnu ikke havde taget form; han håbede at fortsættelsen ville følge af sig selv, uden tvang. Det
skete ikke.”
Dette her er et godt eksempel på Pasternaks montageprincip, men altså også på noget, som de mere kritisk
indstillede finder kunstigt og konstrueret.
SVETJA GORELA (3) Side101: Her er en kort reminder, idet Pasha undrer sig over at Lara nu pludselig får
protektion af en person, hun tidligere har skudt på: ”Og alt det efter den mindeværdige samtale i julen ved
det brændende lys”.
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Man kan efter behag mene at der ind i dette Svetja gorela føjer sig andre eksempler på beskrivelser af
lys(side 103: ”Ude i gården brændte en lygte uden for Laras vindue” eller langt senere i romanen ,side 443,
hvor Lara og Jura sidder og venter på Komarovskij: ”På bordet brændte en væge i en lille flaske med oljedoktorens transportable lampe”. Og på dette sted i bogen siger de, side 450, ”men det er jo virkelig
undergangen der banker på vor dør” og ib. bliver Lara, da Jura taler til Lara om Lara, næsten en religiøs
størrelse.
SVETJA GORELA (4) Side 454-458 er de fremme i deres midlertidige vinterhi og Jura bemærker
arbejdsværelset med skrivebordet som et godt og inspirerende sted. Straks efter første morgen i huset ser
Jura igen på bordet, og det klør i ham efter at gå i gang. Pen og papir, men han vil vente til i aften med at gå
i gang med at skrive digte. Han siger så side 458: ”Det er med kærlighedsevnen som med en hvilken som
helst anden evne. Den kan være så stor, den være vil, uden velsignelse viser den sig ikke. Og med os er det,
som om vi havde lært at kysses oppe i himlen, og så sammen var blevet sendt ned på jorden for at leve og
prøve denne evne på hinanden. Og side 462 siger Jura så til Lara: ”Du brænder og skinner stadig, mit
strålende lys.”
SVETJA GORELA (5) Side 525: Lara sidder nær Juras kiste og ved nu også, at Pasha(=Strelnikov) begik
selvmord: ”Og hun begyndte at anspænde sin hukommelse for at rekonstruere denne samtale med
Pasjenka, men kunne ikke huske andet end lyset, der brændte i vindueskarmen og den runde plet, der med
sin varme havde brændt i isblomsterne. Kunne hun ane, at han, som lå død her på bordet, havde set dette
lille øje, idet han passerede forbi nede på gaden, og havde lagt mærke til lyset? At denne lille flamme, set
udefra – ”og lyset brændte på sit bord”- havde markeret den dag, da skæbnen greb ind i hans liv?”

Videre side 525: ”Hun tænkte:”Hvor er det alligevel synd, at han ikke får en kirkelig begravelse!
Begravelsesritualet er så majestætisk, så højtideligt! (..)han har i den grad fortjent denne ’hulken ved
graven, som går over i lovsange’ ”(..) og i det hun hastigt korsede sig gik hun hen til bordet med kisten,
trådte op på en skammel, Jevgraf havde stillet der, gjorde langsomt to store korsets tegn over liget og
kyssede den kolde pande og hænderne.”
Jura dør side 517. Han får ikke en kirkelig begravelse, men en borgerlig- for ikke at tirre myndighederne.
Side 518: ”I disse timer, da den altomfattende tavshed, som ikke brødes af nogen ceremoni, næsten virkede
ligeså trykkende som et føleligt afsavn, udgjorde blomsterne den eneste kompensation for
begravelsessangene og –ritualet.
De ikke blot blomstrede og duftede, det var som om de udsendte deres vellugt i kor og måske derved
fremskyndede forrådnelsen, de delagtiggjorde alle i deres duftende magt og ligesom fulgte et eller andet.
Det er så let at forestille sig planternes rige beslægtet med dødens. Her, i jordens grønhed, mellem
kirkegårdens træer, blandt blomsterspirerne, der skyder op af bedene, ligger forvandlingen og livets gåder,
som vi bryder vort hoved med, måske koncentreret. Maria genkendte ikke straks Jesus, da han kom ud af
graven, men tog ham for at være kirkegårdsgartneren (”Men hun mente, det var Havemanden…”)

KAPITEL 20 DE 25 DIGTE
Vi husker fra tidligere, at Ivan Malinovski som følge af tidspres ikke kunne foretage en adækvat gendigtning
af mere end 12 ud af de 25 digte, og at de ”kun prosaoversatte digte” er sat med kursiv. Udvalget her er
tilfældigt, idet Malinovski vedgår kun at have oversat dem, ”han selv syntes bedst om. ” Man kan undre sig
over, at Malinovski, da der efter offentliggørelsen af romanen i princippet vel var blevet tid til det, så vidt
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vides, ikke ’færdiggjorde’ oversættelserne, eventuelt i Gyldendals litterære tidsskrift Vindrosen. For det
spiller en lille rolle i den nærmere analyse af digtene på dansk, at teksten i halvdelen af digtene kun er
midlertidig. Det er dog næppe noget, der har alverdens betydning for analysen i denne sammenhæng, og
det vil ikke blive yderligere kommenteret. Det skal dog lige siges, at digt nr.1 Hamlet foreligger i to udgaver
fra Malinovskis hånd, den første fra romanen i 1958 (anvendes her) og den anden i et bind udvalgte
Pasternak-digte fra 1961. Endelig har Georg Sarauw oversat Hamlet-digtet i 1977.
I den russiske PSS-udgave af Doktor Živago er medtaget et Часть семнадцатая (Syttende del), som ikke
nævnes på den danske 1958-udgaves tilsvarende titelblad. Den russiske 17. del bærer
overskriften: ”Стихотворения Юрия Живаго”. Og her hedder det tilsvarende i den danske udgave: ”Jurij
Živagos digte”.
Jeg gør lidt ud af dette, da digtene på flere måder har kendt en ”forskellig” skæbne. Romanen blev
totalforbudt i Sovjetunionen, men alligevel tillod man flere ting i forbindelse med Pasternak, som endnu en
gang peger på, at han alligevel ikke var fuldstændig totalforbudt.
Pasternaks oversættelse af Shakespeares ”Hamlet” fra 1939-1941 var blevet berømt, og med anvendelse af
denne oversættelse skabte det sovjetiske statsfilmselskab Mosfilm allerede i 1964 en ”fornem
prestigefilm”- version af ”Hamlet”, som vi også kunne se i danske biografer fra marts 1965.
Samme år udsendes en udgave af Pasternaks Стихотворения и поэмы (Digte og poemer) med et 52 sider
langt (!) forord af Andrej Sinjavskij. Heri medtages 14 af de 25 digte med en anførelse, der klart peger på, at
det er et uddrag, men uden at udvælgelseskriteriet nævnes. Jeg er så heldig selv at eje et eksemplar af
denne udgivelse, og så vidt jeg kan se, nævnes de famøse ord ’Doktor Živago’ slet ikke i udgivelsens 732
sider, som ellers gengiver digtene fra Pasternaks øvrige lyriske produktion ubeskåret. Men Živago -digtene
omtales alene (side 727) som Из цикла «Стихи из романа», 1946-1953. (Fra cyklussen ”Digte fra
romanen”), men romanens navn nævnes altså ikke. Det har formentlig været en betingelse for udgivelsen.
Sinjavskij blev i øvrigt arresteret samme år, i 1965, sammen med sin ven og kollega Julij Daniel og sendt syv
år i tugthus. Efter afsoningen- den tog præcis syv år- forlod Sinjavskij Sovjetunionen og rejste til Paris, hvor
han fik ansættelse som professor i russisk litteratur ved Sorbonne.
Man har måske gættet, at de ni digte, som censuren, ikke tillod, tilhører kategorien ’kristne digte’.
Det er bemærkelsesværdigt at ingen af de artikler, jeg har læst, tager fat på at læse alle digtene under ét.
Noget kan nemlig undre én umiddelbart. Digtene omhandler basalt set enten forhold, man nemt kan
genkende fra romanen som vedrørende Jura og Lara- eventuelt er det, for tre digtes vedkommendeblot ’naturdigte’- eller også er der tale om klart kristne forhold. Men rækkefølgen virker tilfældig, og er det
så alligevel slet ikke. Det kan undre, at påskedigtet ”Passionsugen” er nr.3 og juledigtet ”Julestjernen” er nr.
18. Men igen ser vi ”montageklipningen” i anvendelse: flere planer skal passes ind i hinanden. Det er
tydeligt at Pasternak har ønsket at skildre et månedsforløb fra påske til påske, også som forløbet er, kan ses
i årstider, inden de sidste fem digte gengiver Kristi lidelseshistorie:
Nr. 2 Marts (naturdigt)
Nr. 3 Passionsugen (kristent digt)
Nr. 4 Den lyse nat(naturdigt)
Nr. 5 Forårspløre (Jura/Lara)
Nr. 10 Sensommer(naturdigt)
Nr. 12 Efterår(Jura,Lara)
Nr. 15 Vinternat(Jura,Lara)
Nr. 18 Julestjernen(kristent digt)
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Da lyrik ikke er en eksakt videnskab må vi konstatere, at digt nr. 14 hedder August, men det indskriver sig i
en bestemt kontekst, både kristen og vedrørende kunstnerens mission. Herom senere. Det ændrer ikke
ved, at digtene stort set afsætter et normalt fremadskridende årstidsforløb.
Nr. 19 Daggry er igen et kristent digt, og da kommer den egentlige passionssekvens: Nr. 20-25
’Naturdigtene’
Nr.2 Marts:

Forårets pladdervåde og møgstinkende(sic!) herlige komme

Nr 4. Den lyse nat Petersborg. Tilbageblik på en yndig ung pige en lys forårsnat. Fabelagtig nænsont: æbleog kirsebærgrene. Byen Sankt Petersborg spiller i øvrigt ingen rolle i romanen, men man forbinder byen
med ’hvide nætter’, som jo på dansk retteligen hedder ’lyse nætter’. Måske er det en hilsen til Pasternaks
kusine, Olga Frejdenberg, der boede i Petersborg.
Nr.10 Sensommer Ukompliceret sansefyldt idyl om harmoni og samvær blandt mennesker

Jura-Lara-digtene
Det ser ud til, at disse digte mere eller mindre kan knyttes til en af bogens ’dele’, dvs i handlingen fra det
tidspunkt hvor Jura bortføres som tvangsrekvireret feltlæge(digt nr.5), da Jura et ”kommet tilbage”(det sker
jo to gange fra Ural til Moskva, men også-og det er formentlig denne tilbagekomst der hentydes til her- til
Laras hus ”vis à vis huset med figurerne”(digt nr.6) hvorefter resten af digtene synes at henhøre til del 14,
altså den del af romanen, hvor Jura og Lara lever deres sidste kærlighedsliv i det indefrosne hus og Jura
inspireret og passioneret skriver digte (nr.7,8,9 + 12,15,16,17).
Nr. 5 Forårspløre (vedrører del 10-11-12) Der synes at være en fjern hentydning til romanen: 1) Ural; 2) Til
de lokale partisaners forposter; 3) Rytter der kæmper mod vandet; 4) Storm-klokkepanisk slog uafbrudt en
nattergal, der kan være de lokale partisaners urskovsgud
Nr. 6 Forklaring Del 13: Jura er tilbage i den samme gamle gade(=motiv fra romanen); ellers skal du se
bliver vi slynget sammen(=motiv fra romanen) -at miste den elskede + ’kristne klange’: Som dengang
dødens aften hastigt/naglede den til Manegens mur + Op på tagene af blik korsfæster/kvisterne dem som
før
Nr. 7 Sommer i byen: Stemningsbillede af en fjern ’kærlighedspassiar’ - måske mellem Jura og Lara-intens
sommeratmosfære
Nr. 8 Blæsten (Del 14) : Jura til Lara: du lever Det er slut med mig. Kunne jeg blot”dybt i
(mit)tungsind(finde) trøst og hente(ord til en vuggesang til dig. Jura ved, at hans tid snart er omme. (Men
dette har også stærke kristne konnotationer).
Nr. 9: Humle: Lara og Jura tæt sammenslyngede; det kunne ligne forberedelser til et erotisk samvær.
Nr. 12: Efterår (Del 14) : Skønt placeret om efteråret og ikke om vinteren: Jur’atin(?) Jura : jeg har ladet min
familie rejse. Men: nu er jeg alene med dig her i hytten- Åbenlyst går vi til grunde-men også kærlighed: vi
ved ikke hvornår vi holdt op med at kysses Ordet ’kalk’: ”lad dagens smerte få gårsdagens bitre kalk til at
flyde over” Attrå, hengivenhed,fortryllelse Lad os opgå i septembers brusen. Du er den dødsdømtes
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nådegave/når livet er mere kvalmende end en sygdom/men skønhedens rod er vovemod/og dette drager
os mod hinanden.
Nr. 15: Vinternat: (Del 14) ”Og lyset brændte på sit bord”/”Svetja gorela”) Lara og Jura i Jur’atin- i februar;
scenen kendt fra Leans film; her hvor digtene skrives.
Nr. 16: Adskillelse (Del 14) : Lara er nu rejst. Jura alene. ”Men dette skal blive deres sår –en fejl/Som
ingenting kan rette.”
Nr. 17: Møde (Del 14) : Det virker som om han ser en ’idealiseret/poetiseret’ udgave af Lara-hun er som en
helgeninde- ”hele din fremtoning er støbt ud i et”. (At Lara af Skaberen er skabt ud i ét stykke er nævnt
flere gange i romanen). ”Og jeg kan ikke trække grænsen imellem dig og mig”
Med hensyn til de kristne digte
De sidste seks digte (nr. 20,21,22,23,24 og 25) danner et fast forløb.
Men forinden er der digte, som på forskellig måde ’lægger op til’ eller ’er parallelle’ med selve
passionsdigtene- som jo blev tidligt indledt allerede i digt nr. 3 Passionsugen.
Allerførst er der selve digt nr. 1 Hamlet.

Hamlet
Allerede i 1939 -1940 havde Pasternak oversat Shakespeares skuespil Hamlet. Man mener at vide, at han
allerede havde skrevet sit eget digt Hamlet i februar 1946, hvor han læste det op for en forsamling.
Det er en del af tesen for dette arbejde, at digtet Hamlet i sig samler hele problemmængden i Doktor
Živago.
Vi husker, at Hamlet er en for danskere velkendt figur, en skikkelse i Saxo: Gesta Danorum, men det er
naturligvis Shakespeares Hamlet, der er udgangspunktet i Pasternaks sammenhæng; han oversatte alle de
vigtigste af Shakespeares dramaer.
Hamlet er kongesønnen, der af sin brodermyrdede far får til opgave at hævne ham. Og i den sammenhæng
spiller Hamlet en rolle, som vanvittig. I dette teaterstykke har hovedrolleindehaveren til opgave af og til at
spille en anden rolle, nemlig som vanvittig.
I digtet bemærker vi en række ord, der klart peger på en teatersammenhæng: 4 strofer à 4 vers
Vers 1 : ”Alt forstummer, nu står jeg i døren”: skuespillet skal til at begynde, skuespilleren er klar: Den
russiske og den franske version bruger et endnu klarere teaterord end den danske: ”Я вышел на
подмостки” (podmóstki=stillads,scene) og ”je suis monté sur scène”.
Vers 2: jeget er dog ’uvis /endnu lænet til dens karm’. Senere nævnes at en mængde (teater)kikkerter nu
rettes mod ’dette sceneri’.
Og senere endnu udtrykker jeget glæde ved ’den strenge vilje’ bag stykket, der skal spilles.
Vers 10-11: ”Og jeg påtager mig min rolles rang/Dog her spiller de et andet drama”.
Vers 13-14: ”Men intrigens mønster og regi/er på forhånd fastlagt, enden givet.”
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Og vi har da allerede læst dette som sagt af Jesus, der står i Gethsemane have, og i vers 7-8 har sagt: ”Hvis
det dig er muligt, Abba Fader/Da lad denne kalk mig gå forbi”. Og han gentager det i vers 12: ”Lad mig da gå
fri for denne gang”. Og i den russiske og franske version ser man i vers 15 udtrykkeligt ordene: farisæere,
som hos Malinovski er blevet til: ”Ene. Alt får til i hykleri” (»Я один, все тонет в фарисействе». ”Je suis
seul. Les pharisiens sont maîtres”). Generelt udmærker den franske oversættelse sig ved stor klarhed og
enkelhed, hvor Malinovski ofte prøver at være særligt original.
Der er nu altså tre personer, der kan placeres i digtets ’jeg’:
En skuespiller der udtrykker bekymring ved at skulle på scenen i denne rolle.
Jesus i Gethsemane Have.
Shakespeares figur og Kristus har noget tilfælles: de er begge sat til at udføre en opgave, som er pålagt
dem ’ovenfra’.
Hamlet er et meget præcist placeret digt i Juris 25 digte. Det er meget ’oprindeligt’, det bærer kvaliteten at
være’ først’.
Digtet er indledningen til Digtsamlingen.
Men digtet indgår jo i en fiktion, hvor en forfatter, Jurij Živago, har skrevet det, og det har han, fordi han
tydeligvis identificerer sig med Hamlet:
Vers 3-4: ”Som et ekko når til mine øren/Langvejs fra, min travle samtids larm.”
Og vers 15-16: ”Ene. Alt går til i hykleri./Nem er døden, nemt er ikke livet.” Og her har jeg lyst til at nævne
den russiske udgave, som er lidt anderledes: ”Жизнь прожить - не поле перейти” (cirka: at gennemleve
livet er ikke bare at krydse en mark- og dén har franskmændene med: ”Vivre, ce n’est pas franchir un
champ”. Jeg mener, at Malinovski misser en pointe her: nemlig temaet om vandringsmanden på Vejen.
Man har lov at mene, at Pasternak bruger Shakespeare-figuren til at pege på den imitatio Christi som Jura
foretager i en parallel til Jesu levned.
Men Hamlet er jo ret beset også den Pasternak, der har skrevet digtet.
Og den Pasternak, der læste digtet højt, efter at det var skrevet.
Og man kan jo mene her, at netop den skæbne, som digtet beretter om, også blev Pasternak selv til del i
form af den umådelige psykologiske jernnæve, som systemet reagerede med. Man har, mener jeg lov til at
udvide den imitatio Christi, som hele værket bygger på, til også at inddrage forfatteren og de lidelser, det
kostede ham at gøre opmærksom på, hvad kristendommen indeholdt og som forfatter deltage i
skaberværket.
Det er derfor også logisk, at netop dette digt blev læst op den 2.juni 1960 på kirkegården i Peredelkino af
forfatteren Andrej Voznesenskij.
Hvordan tolker Pasternak så Hamlet?
Pasternak skrev i juli-august 1946 kommentarer til nogle af sine Shakespeare-oversættelser, og også til
Hamlet. Modsat de fleste, mener Pasternak ikke, at Hamlet er et viljesdrama. Han tolker tydeligt dramaet i
retning af en imitatio Christi, en frivillig påtagen sig en selvopofrelse.
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Pasternak skriver: ” Fra det øjeblik, ånden kommer til syne, giver Hamlet afkald på sin egen vilje for
at ’udføre hans vilje som har sendt ham. Hamlet handler ikke om karakterløshed, men er et dram om pligt
og selvopofrelse. Når det viser sig at skin og virkelighed ikke længere lader sig forene, at der er en afgrund
imellem dem, bliver det uvæsentligt at påmindelsen om verdens løgnagtighed kommer i overnaturlig form,
og at ånden forlanger at Hamlet skal hævne. Langt vigtigere er det, at Hamlet ved tilfældighedens spil
udvælges til dommer over sin tid og til tjener for fremtiden. Hamlet er et skæbnedrama, dramaet om et liv
viet til og forudbestemt til heltedåd.
Derved opretter Pasternak en forbindelse mellem Hamlet og Kristus
=>
HAMLET ofrer sig for andre af en bestemt grund: han udvælges til dommer over sin tid og til tjener for
fremtiden. Dette er en klar parallel til den opgave Jesus fik pålagt. I begge tilfælde sker det for at andre kan
leve videre. Dette kan videre overføres til Jura sådan som han opfatter, at han har en opgave som kunstner.
I Juras tilfælde sker det i form af hans digtning. Og derved kan han leve videre i dem!
Digtet refererer altså også til Juras egen situation, Jura hører til de digtere der har valgt lidelsens og
selvopofrelsens vej, fordi Juras levnedsløb, spillet om Hamlet og Kristi passion er parallelle.
Hamlet og Kristus er begge sendt af deres far. Begge giver deres liv. Ofrer sig for andre.
Jura må følge dette forbillede- for at andre kan leve videre i kraft af hans digtning og eksempel, og derved
kan han leve videre i dem. Hvad han jo også siger til fru Krüger- om opstandelse + eviggørelse som et liv i
andre.
Hvad så med den berømte To Be Or Not To Be- monolog? Den udtrykker angsten for det ukendte ved
dødens port. I følelsesstyrke når den op til lidelsen i Gethsemane, mener Pasternak i sin fortolkning.
Hartung behandler for øvrigt slet ikke hamlet-digtet.
Der er to næsten enslydende vers i digt nr.1 og i digt nr. 25:
”Hvis det er dig muligt, Abba Fader, /Da lad denne kalk mig gå forbi”
Og
”Bønfaldt han faderen i angst og bæven/At lade denne kalk ham gå forbi”.
Der opstår en form for perpetuum mobile, ordlyden i digt nr. 25 går videre i digt nr. 1.
Men vi er straks i digt nr. 1 blevet konfronteret med, hvad der gik forud:
Nr. 3: Passionsugen: Hartung skriver, at digtet beskriver dagen før påskemorgen. Disse dage er endnu i
deres vorden. ”Det er endnu mørkt, endnu så tidligt i verden.” ”Skoven er ganske upåklædt/og hele
lidelsesugen/står fyrrestammerne ret op og ned/som en flok andagtssøgende.” Og i byen står træerne
sammenstuvet/som til et massemøde/og kigger splitternøgne/igennem kirkens gitter.” Hartungs tolkning er
mindre vidtrækkende end Børtnes, han siger side 237 at ”(digtet) er præget af en vis tøven: fremtiden, dvs
opstandelsen og forårets sejr over vinteren ligger endnu som et kim, der er kun lige ved at folde sig ud.”
Den ortodokse ramme ses specifikt i digtets strofe 8: ”De ser lyset i kejserporten” (døren ind til det
allerhelligste i en russisk kirke, forklarer Malinovski i en note).
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Børtnes peger side 188 på, at ”(digtet beskriver) den rituelle gravleggelsen av Kristi legeme
Langfredagsnatten.” Videre siger han at de to første strofer viser, at afstanden mellem døden og
opstandelsen er endnu uendelig, mens der i den sidste strofe sker en overvindelse mellem død og
opstandelse: ”Ved midnatstid slås folk og fæ/af stumhed ved et forårsrygte:/så snart som vejret nu slår
om/kan døden være underlagt/ved genopstandelsens mirakel.”
Nr. 11: Bryllup: Hverken den sovjetiske censur, Bodin eller Hartung medregner dette digt til ’de kristne’.
Men Børtnes gør for så vidt som han mener, at man heri ser Pasternaks opstandelsestanke:
”Også livet varer kun /Til du når dit leje/ Spredt i alle andre til/ Evig arv og eje”
Nr. 13: Eventyr: Legenden om Sankt Georg- opstandelsen. Georg til hest på rejse gennem sagaland; når
frem til et vandingssted som han er blevet advaret imod. Her er dragen med jomfru. Jomfruen skulle efter
egnens skikke ofres, så dragen ikke generede dem. Georg sænker sin lanse, sporer sin hest!
Dragen slår Georg af hesten. Men hesten går løs på dragen. Georg og pigen lever hen i en eller anden
tilstand af fred. År og evighed. Det kan ses som en form for opstandelse. Man spurgte Pasternak, hvorfor
Stalin ikke var med i Doktor Živago. Pasternak svarede: Det er han også!
Hartung siger side 237, at ”Legenden om S.Georg er i den ortodokse kirke nært forbundet med
opstandelsen (tæt på påske, rent tematisk). ”I en af de talrige legender om S.Georg(..) bliver han tre gange
tortureret til døde, og tre gange vender han tilbage til livet.”
Nr. 14 August Forbudt Indirekte Jesus-biografi: Jeg har drømt, I kom for at følge mig til graven. Det er den
6.august, Herrens forklarelse. På denne dag udgår et lys uden ild fra Tabor-bjerget (lyset= Kristus). I kom ind
på kirkegården. Hanegal. Jeg var nu død: der blev taget mål til min grav. Farvel til mit liv. ”i ordet
åbenbaret/og skaberevnens trolddomskunster”
Nr. 18 Julestjernen Forbudt Dette digt lever fuldt op til alle vore mest klassiske forestillinger om julenat.
Direkte Jesus-biografi .
Jesus er netop født i grotten. Stjernen over Betlehem. Tre stjernekiggere følger dens kalden. Pludselig går
digtet amok i julehygge og juletræspynt!!! (sic!)
Mødet mellem de tre og englene. Maria vil nu ikke have dem alle inden døre, der er ikke plads. Af den
talløse skare tillod Maria kun De Tre Vise Mænd at komme ind i hulen.
Pointe: på tærsklen stod stjernen og kiggede på Maria som en gæst
Nr. 19 Daggry: Digtet omhandler digterens personlige omvendelse til kristendommen, en begivenhed som
vækker ham til nyt liv og fornyr hele virkeligheden. Også hans forhold til virkeligheden er blevet anderledes.
Kristus på korset: ”De har besejret mig totalt/og dette er min sejr”: den stedfortrædende lidelse er
hovedmotivet i Živagos digte, siger Børtnes.
At lide for andre, give sig selv som offer er det virkelige formål med menneskets liv på jorden.
Dette er hvad han sagde til fru Krüger om opstandelsen og om eviggørelsen som liv i andre.
I digt nr. 19 Daggry har motivet fået klare kristne konnotationer: det handler om digterens personlige
omvendelse til kristendommen, en begivenhed som vækker ham til et nyt liv og fornyr hele virkeligheden.
”Jeg føler for dem alle/som om jeg var i deres sted”
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”Jeg er et med navnløse mennesker/træer, børn og gamle./De har besejret mig totalt/og dette er min sejr.”

Nr. 20 Miraklet: Digtet, der også var forbudt, nævnes slet ikke af Hartung . Børtnes siger side 188: ”Den
egentlige pasjons-sekvens innledes med Miraklet, dikt XX. Motivet er det ufruktbare fikentre, som minnes i
den ortodokse kirke mandag etter Palmesøndag. (Luk,13,6-9 Matt 24,32-36 Vi læser den 21.søndag efter
Trinitatis) Indirekte Jesus-biografi
De første tre strofer klinger meget af noget vi har læst i romanen, nemlig Juras anden hjemtur til Moskva.
(”Han vandred fra Bethania til Jerusalem, tynget af dystre forudfølelser.”) Kristus taler til figentræet. ”Hvis
bladene, grenene, rødderne, stammen havde haft et øjebliks frihed, ville naturlovene have grebet ind. Men
et under er et under, og underet er Gud. Når vi er slagne af rådvildhed, rammer det os uventet, i et nu.”
Nr. 21:Jorden: Indirekte Jesus-biografi: Intenst forårsdigt, som ender i: ”Det er derfor jeg mødes med mine
venner i det tidlige forår, og vore aftener er en afsked, vore fester testamenter, så lidelsens hellige strøm
kan råde bod på livets kulde.” Digterens afsked med sine venner fremstilles som en gentagelse af nadveren.
Nr. 22: Onde Dage: Forbudt: Fra indtoget i Jerusalem til fremstillingen for ypperstepræsterne.
Palmesøndag Nu forestod kun epilogen (formentlig bevidst valgt som ord-hvis epilogen er lidelsen,
korsfæstelsen og opstandelsen- er spørgsmålet om der kan parallelforskydes til romanens Epilog- og så sige
at et eller andet sted i romanens Epilog indtræffer også lidelse, kortsfæstelse og opstandelse? Den
voldsomt grumme historie, som Juras datter fortæller, peger klart i retning af lidelse og korsfæstelse.
Ypperstepræsterne/sovjetcensorerne: Og templet, de sortklædte præster/prisgav ham til pøbelens dom/Og
de, som i går havde hilst ham/med jubel, var nu slået om.
Nr. 23: Maria Magdalene I Forbudt: Det er Maria Magdalene der er digtets jeg: Her er synderindens
voldsomme selvbekendelse:
1: jeg er en nar, til fals, savnet af ingen; 2: før jeg dør, vil jeg dog bryde en pokal alabast for dine fødder,
Jesus; 3: det er nu evigheden, jeg har fanget ind i mit lastefulde garn; 4: hvad betyder synd, når jeg er groet
sammen med dig?; 5: min synd betyder intet, når jeg ’kryster din krop det korte nu/da jeg bereder dig til
graven’
Nr. 24 Maria Magdalene II Forbudt MM vender tilbage til salvningen; hun ’ser’ så også hvad der vil ske
de næste dage: Korset er nu rejst med Kristus- ’alt for vidt er dine arme strakt’ Der skal gå tre dage sådan
Men du genopstår af de døde på tredjedagen. Hartung siger side 238, at ”begge digte handler om
synderindens taknemmelighed: hendes og Jesu skæbner et tæt forbundne. De rummer hele Doktor Zivagos
centrale tematik, et lysende opstandelseshåb.”.
Nr. 25 Gethsemane Forbudt : Digteren lever sig ind i Jesu fortvivlelse foran korsfæstelsen og døden, men
hans tro på et evigt liv
Sejrer til sidst over frygten og døden.
Forløbet: Vejen ned ad Oliebjerget over Kedron-bækken
Han beder disciplene blive og våge med ham i denne stund
Han afskriver sig almagt, er nu en dødelig som vi

94

I haven bønfalder han faderen om at lade denne kalk ham gå forbi
Med denne bøn underkuer han sin dødsangst
Og går ud og ser disciplene sove
Og jer fandt herren værdig at leve på min tid? Hvorfor skal I da sove?
Nu myldrer pakket frem, og Judas med sit forræderkys
Peter hugger øret af en-Jesus griber ind.
Min far i himlen kunne jo sende hærskarer
Men livets bog er nået til sidste side, som er den helligste af heligdomme
Nu skal jeg vandre gennem pinsler til min grav
Men på tredje dag opstår jeg atter
Og jeg skal da dømme seklerne

DEL 9 OPSTANDELSE
KAPITEL 21 IMITATIO CHRISTI ELLER KUNST
Kunstneren
Her er Børtnes helt klar side 190 i Kristne Motiver: ”Jurij Živago er imidlertid ikke bare en imitator Christi i
lidelsen. Som i middelalderens helgener, har den Helligånd tat bolig i hans skikkelse. Han er delaktig i Kristi
guddommelige natur og han medarbeider. Med sin skapende evne til å finne tingenes og tilværelsens
mening, er dikteren med på å skape en levende virkelighet. Et sted taler Pasternak om ”bilder, eller
mirakler i ord”(kilde anføres). I det fjortende Živago -diktet, August, har ideen om dikteren som
medarbeider i Kristi frelsesgjerning fått sin mest pregnante utformning.”

Digt nr. 14 August
Digtets jeg vågner en tidlig augustmorgen, hans hovedpude er våd, han har drømt, at ”I kom gennem
skoven, en efter en/ for at følge mig til graven.” Jeg’et husker, at det efter den gamle kalender er den sjette
august, Herrens Forklarelse. Og at ”denne dag plejer et lys uden ild/at udgå fra Tabor-bjerget”. Jeg’et siger
videre, at digtets I nu kom ind på kirkegården bærende på det afdøde jeg, og at ”horizonten genlød vidt og
bredt/af hanegal.” Døden står som officiel landmåler og betragter jeg’ets døde træk ”for at se hvor stor en
grav, han skulle grave.” Men nu lyder ”en rolig røst i nærheden”, jeg’ets gamle stemme, der profetisk og
uberørt (blandt andet) siger: ”Farvel, modgangens år.(Lad os tage afsked, du der
udfordrede/fornedrelsernes afgrund!/ jeg er din slagmark” ”Farvel, vide vingeslag,/ flugtens frie trods, og
verdens billede, i ordet åbenbaret,/og skaberevnens trolddomskunster.”

95

Børtnes peger videre på, at ideen om digteren som medarbejder i Guds skaberværk også kan sættes i
forbindelse med tanke, som Pasternak gjorde sig så tidligt som i 1910 og som han har refereret i det meget
sene erindringsværk ”Forsøg på en selvbiografi”, som udkom i USA i 1959.
I en artikel fra 1910: Symbolisme og udødelighed havde han skrevet, at sanserne er transmitterbare, så de
genopstår efter forfatterens død. Heri fremhævede han kunstens konventionelle karakter og hævdede, at
kunsten er symbolsk på samme måde som vi taler om algebraens symbolik.
Foredraget bygger på forestillingen om vore sansningers subjektive karakter.
Lyde og farver som vi opfatter dem i vore sanser, svaret til noget andet i naturen, lyd-og lysbølgernes
objektive svingninger.
Denne subjektivitet er ikke en egenskab ved det enkelte individ, men er en artsbestemt, overindividuel
kvalitet ved menneskesamfundet, ved menneskeslægten.
Den enkeltes personlighed indeholder en del af denne udødelige artsbestemte subjektivitet, som bliver
tilbage når mennesket dør.
Gennem den er det enkelte menneske delagtig i den menneskelige eksistens’ historie.
I foredraget sættes den tese at denne ekstremt subjektive del af sjælen er kunstens evige virkefelt og dens
vigtigste indhold.
Selv om kunstneren naturligvis er dødelig, er hans oplevelse af tilværelsens lykke udødelig, og andre kan
100 år efter opleve den samme lykke ved at leve sig ind i den personlige og samtidig almenmenneskelige
form i hvilken kunstneren har bragt sine umiddelbare sansefornemmelser til udtryk. I digtet ”Ekbatana”
giver Sophus Claussen udtryk for den samme oplevelse.

Kierkegaard
Mod slutningen af sin artikel (side 191) opsummerer Børtnes, at Pasternak mod slutningen af sit liv, var
intenst optaget af ideen om den enkeltes personlighed, som det sted hvor tid og evighed mødes. Han
oplyser videre, at en af de sidste bøger, Pasternak nåede at læse, er Peter P. Rohdes lille bog på tysk om
Kierkegaard (P.P. Rohde: Sören Kierkegaard in Selbsterzeugnissen und Bilddokumenten, Hambirg: Rowohlt,
1959), hvori Pasternak havde understreget følgende med rødt. Børtnes skriver: ”I dette avsnittet
parafraserer Rohde Kierkegaards syn på menneskets eksistens, slik han lar Johannes Climacus formulere
det i Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift:

”Å eksistere betyr å virkeliggjøre det evige i det timelige, for mennesket er en syntese af
timelighet og evighet. Det evige er grunnlaget for dets subjektivitet og settes inn i det timelige
ved en skapelsesakt. Derved fremkommer det merkverdige paradoks at det evige oppstår, ”det
blir”, nemlig gennem den eksisterendes handlinger. Fordi det evige er det fremtidige, kan man
ikke ha noen objektiv sikkerhet om det; sikkerheten ligger i handling. Derfor hvler sikkerheten
på tro og bygger på et objektivt usikkert grunnlag. For det eksisterende menneske finnes ingen
objektiv sannhet, bare en subjektiv sannhet, fastholdt i tilegnelsen av den lidenskapeligste
inderlighet-det er den høiste sannhet som finnes for det eksisterende menneske. Å handle på
dette usikre grunnlag innebærer alltid uvisshet og er et vågestykke, visshet vil prinsipielt være
utelukket. Men nettopp derved vil den virke omformende- og formende- på perspnligheten,
som da først for alvor bliver til personlighet.”
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Børtnes konkluderer side 192, at ideen om at leve betyder at virkeliggøre det evige i det timelige, og at
dette ligger til grund for fremstillingen af digterens opgave i Doktor Živago. Alt i verden får mening gennem
digterens ord og integreres derved i menneskets historie, ”som i sin nuværende betydning er grundlagt af
Kristus”.
Børtnes peger på ”Lejdebrev” fra 1927, hvor Pasternak bl.a. beskriver sit møde med italiensk
renæssancekunst, og i kontakten med hvilken han efterhånden indså Efter besøg i Venezia og Firenze og
særligt efter hjemkomsten i 1912 til Moskva fordyber han sig i renæssancekunsten. Mange er begejstrede
for renæssancens hedenske humanisme, men Pasternak ser noget andet: det væsentlige, siger han, er
sammenstødet mellem troen på opstandelsen >< renæssancens tidsalder. Og: ”den ofte umoralske
anakronisme i behandlingen af kanoniske temaer, alle disse ”indføring i templet”, ” himmelfarter”, ”bryllup
i Kana” og ”nadver” med deres uhæmmede overklasseluksus. Men netop via denne inkongruens opdagede
han vor kulturs tusindårige egenart:
”Jeg forstod for eksempel at Bibelen ikke så meget er en bog med en foranderlig tekst, som den er
menneskehedens notesbog. Jeg forstod at alt som er evigt er sådan. At det ikke længere er levende, når det
er bindende, men kun når det er åbent for alle de sammenligninger som senere århundreder har set det
igennem. Jeg forstod at kulturhistorien er en række lignelser i billeder, som parvis forbinder det
umiddelbart ukendte med det kendte, således at legenden som ligger til grund fr traditionen hele tiden er
det konstante element i rækken, mens det ukendte, det som hver gang er nyt, er det aktuelle moment i
kulturens udvikling.”
BP har dermed givet en definition af vores kultur som en række transformationer, hvor legenden om Kristus
danner det konstante element, som gentager sig i stadig nye variationer.
En sådan variation over evangeliets grundtema er også romanen om Doktor Živago, hin enkelte, i hvis
livshistorie har genskabt det evige grundlag for vor kultur.

KAPITEL 22 HVORDAN SKAL VI TOLKE OPSTANDELSEN I ROMANEN
Jeg har først i dette arbejde udtrykt min begejstring for Ivan Malinovskis sproglig kompetence, og den
fastholder jeg ubeskåret. Men alligevel undres jeg såre over, hvad han får sig selv til at skrive i sin 1961artikel Vandet og virkeligheden. Han lægger jo afgørende vægt på vandets tilstedeværelse side 97: ” det er
vandet der vækker verden af dens dvale, det er ”springet” i naturen, ikke blot at forstå som en mutation,
men som selve forvandlingen fra krystallinsk til amorft, forudsætningen for enhver tilblivelse, skabelse.
Vandet er mere. Den gode væde, det kvindelige element, søvnen, poesien, kærligheden.” Sin ”tur gennem
Pasternaks lyrik” (artiklens første linje side 96) afslutter han, og jeg er ganske enig, med at konstatere, ”at
verden er til” (side 104), og dette opnår han poetisk ved at ”ligestille ting af vidtforskellig kvalitet, højt og
lavt, grimt og smukt, helligt og profant”. Men videre siger han her, at ” (dette at verden er til) er en
forbløffende konstatering på baggrund af den socialistiske realisme, denne metafysiske byzantinisme med
al dens hovmod og virkelighedsforagt” og at ”hele den mægtige, våde russiske virkelighed, der siden ”Stille
Don” har måttet finde sig i at være stum, har dermed på ny fået mæle.” Men hvor det er muligt, at
Malinovski kunne se problemerne i den kommunistiske yndlingsgenre, socialistisk realisme, så tilkendegiver
han i hvert fald ikke i denne artikel, at Pasternak skulle andet end være tilhænger af revolutionen. I en note
nederst side 100 citerer han en strofe af et Pasternak-digt, der får ham til at skrive: ”Jeg kender få
smukkere definitioner af socialismens tryghed”. Og han synes kun at bemærke(side 103), at ” Živago hilser
oktoberrevolutionen som et fremragende kirurgisk indgreb, et ”historisk vidunder”, ”en åbenbaring”, men
erkender så, at dette til trods konfronteres Jurij med dagliglivets vanskeligheder. Og her konstaterer
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Malinovski så: ”Jeg tror, det er fuldkommen misvisende at fortolke disse steder politisk, det vil sige som
sarkasmer mod oktoberrevolutionen.” Så vidt vides var Malinovski bekendende socialist, og han har
selvfølgelig vidst alt om, hvordan romanen blev modtaget af oktoberrevolutionens hovedkræfter i Moskva.
Hvad han må have ment om dette, vides ikke. Til sidst i sin artikel fører han det tema op, som han har
berørt perifert tidligere i artiklen, hvor han (side 101) har talt om at Pasternak tillagde smeltningen en ”dyb,
næsten religiøs betydning”. Side 104 nævner han så, at ” Živago beskæftiger sig flere gange med Kristus og
hans omgivelser”(..) mest utvetydigt i digtene om Maria Magdalene”. Han peger her på det vi tidligere har
kaldt deification, menneskets guddommeliggørelse, og at det Pasternak skriver i disse digte, skriver han for
at markere ”(Kristi) samtidiges forhold til ham, menneskets- især kvindens-jævnbyrdighed med Gud.” Og
Malinovski fortsætter: ”Dér står hun, luderen, og taler til den korsfæstede gud ud fra sine små, bitre
menneskeerfaringer, som til en ligemand”, og Malinovski mener så her at ”identifikationen er af så radikal
karakter, at den her, på det religiøse plan, virker som noget, en kristen må føle som blasfemi.” Men
Malinovski tolker det derhen, at dette jo blot er endnu et eksempel på, at Pasternak sammensætter det
Allerhøjeste med det allerlaveste, og derved konstaterer at verden er til! Men denne konklusion var jo blot
en mellemregning i vores redegørelse, et punkt på vejen.
Vand spiller som bekendt en altafgørende rolle for liv. Når vi søger efter liv på fremmede planeter, søger vi
altid efter vand. Så vidt vides, har man aldrig fundet vand andre steder end på jorden, og igen så vidt vides,
ved videnskaben ikke præcis hvorfor vand kun findes på planeten Jorden.
Vand spiller en afgørende rolle i Bibelen: syndfloden var Guds straf for menneskets opsætsighed. Men efter
Kristus blev Jordan-flodecentral for den dåb, som i dag overalt finder sted med brug af vand. I den katolske
kirke står der kar med vievand ved indgangen til kirken. Ved fødslen forlader barnet det fostervand, der de
første ni måneder sikrer dets liv, og med dåbsvandet genfødes barnet til et kristent liv. Man tør tro, at
Pasternak helt enkelt anvender vand som grundsymbolet i sit værk med den klare viden oprindelig, at
vandet var forudsætningen for det liv og den virkelighed, han bekendte sig til som det væsentligste i
menneskets eksistens- og senere hvor kristendommen blev mere udtalt i hans værk, var det let at udvide
associations- og konnotationsområdet for vandet. Og Malinovski har jo med sin artikel dokumenteret
vandets privilegerede plads i Pasternaks værk.

Når Hartung fastlås, at Jura særegent forstår opstandelsen som en slags historisk proces, der engang vil
opklares (forklares, ortodoks set) døden, så må vi fastslå, at Pasternak tillader sig at fortolke hvad kirkens
har fortolkningsmonopol på.
Jura siger dette tydeligt ved fru Krügers sygeleje: nemlig at han ikke ser på ”opstandelsen i bogstavelig
form, som den forkyndes af kirken, men forstår den på sine egen måde, nemlig således, at det samme liv
uophørligt fylder universet med sin endeløse identitet og fornyr sig hver time i talløse konstellationer og
forvandlinger”. Hartung fortæller, at denne tankegang om opstandelsen som livets evige fornyelse af sig
selv formentlig er inspireret af den franske filosof Henri Bergsons ’élan vital’ , dvs ”udvklingsprocessen(..)
(som) en skabende(..) livskraft, der baner sig frem til stadig højere former for liv.” Vi har tidligere nævnt de
to steder hvor Jura taler om ”livets genopstandelse” og om at Jura følte, at ”ham måtte opstå” (efter svær
sygdom), og Hartung konkluderer da, at Juras tanker om opstandelse er, at ”den er en kraft der er nedlagt i
naturen/skabningen som gør, at fornyelsen overhovedet er mulig (…)en kraft som gør, at blomsterne pibler
frem af jorden. Opstandelse er fornyelse og fremdrift.”
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Hartung finder, at der er stor overensstemmelse mellem romanen og digtene: 1. troen på fremtiden, livets
sejr;2. pstandelsen;3. foråret, påsken;4; lidelsen,livet som offer.
Hartung vil da gerne konkludere (side 238) på roman og digtsamling ved at sige, at ”opstandelsen er
romanens omdrejningspunkt”(..)”men (det er) temmelig komplekst, hvordan man skal tyde denne
opstandelse.” Hartung repeterer de nævnte fænomener: ’menneskets guddommeliggørelse gennem Kristi
efterligning i lidelsen og efterfølgende herliggørelse i opstandelsen- men også den ortodokse theosis-lære:
mødet mellem menneske og Gud, hvor hele den menneskelige eksistens (..)bliver gennemstrømmet af
guddommeligt nærvær”. Det særegne for Pasternak, siger Hartung, er såvel det menneskelige rum som
naturens rum ”bliver genstand for det guddommelige nærvær i form af opstandelseskræfterne.” Derved
bliver det ”vanskeligt at skelne mellem opstandelse i mennesket og opstandelse i naturen”; ”naturen bliver
en slags opstandelseslegeme”.
Vi nævnte tidligere ’det opløste jeg’ og at landskabet, som PUM siger, ”udviser en menneskelig adfærd der
reducerer digterjeg’et til en forbløffet tilskuer eller opløser det totalt i omgivelserne.” Digteren var gjort at
samme stof som verden, og hvad der i de tidlige digte var en teknik, bliver i romanen en livsholdning.
Herfra er der ikke langt til Juras sommerfugle-søvn i naturen (mimicry), Jura var ’opløst’ i naturen. Vi hører
ham andetsteds sige at Rilkes biografi skal søges i andre mennesker, og i digt. 17 Møde hvor han omtaler
den vidunderlige Lara som skabt af Herren i ét stykke: ”Og jeg kan ikke trække grænsen mellem dig og mig”.
PUM siger i PUM79, at romanen ikke egner sig til forkyndelse, men viser, at kunstneren ejer en specifik
udødelighed. Og vi er hermed tilbage i blomsternes verden, på kirkegården, som udgør begravelsessangene
og ritualerne. Her ligger forvandlingen og livets gåder.
Lidende helt >livet som offer > imitatio Christi, men pga Helligånden bliver digteren en medarbejder for
Kristi guddommelige natur.
Med sin skabende evne til at finde tingenes og tilværelsens mening er digteren med til at skabe en levende
virkelighed. Živago smelter sammen med livet. Dette ses som en opstandelse.
Men vi må også tro, at det ikke er i overensstemmelse med den ortodokse kirkes lære, at foretage så
liberale fortolkninger af så centrale lærer, som Pasternak gør her. Fader Vladimir, som jeg mødte i Moskva i
januar 2016, havde aldrig læst Doktor Zhivago.
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