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En novellsamling av den störste berättaren av dem alla - Fjodor
Dostojevskij - som fått titeln Krokodilen. I översättning och med

efterord av Bengt Samuelson.

Denna volym i vår utgivning av Dostojevskijs verk i nyöversättning
innehåller tre briljanta långnoveller:

Krokodilen handlar om Ivan Matveitj och hans hustru Elena
Ivanovna som beger sig till Passagen vid Nevskij Prospekt i

Petersburg för att beskåda en livs levande krokodil som där visas upp
för allmänheten...

En olustig historia handlar om statsrådet Ivan Iljitj Pralinskij som en
kväll efter att ha druckit champagne med några kollegor kommer
förbi hos sin underlydande Porfirij Pseldonimov som gift sig och
håller bröllopsfest. Ivan Iljitj får den ljusa idén att stiga in oanmäld
på festen. "Vad skulle väl vara enklare, och samtidigt mera storslaget



än en sådan handling?"

Den saktmodiga är berättelsen om en ung kvinna som gifter sig med
en pantlånare och hjälper honom med arbetet i pantbanken.

Äktenskapet är till att börja med lyckligt men snart är det något som
inte riktigt stämmer. "Pantlånare, säger ni, precis som alla andra. Och
vad är det för konstigt med pantlånare? Det måste alltså ha funnits en
anledning till att den storsintaste av människor blev pantlånare?"

Alla tre berättelserna är skrivna av en Dostojevskij i sitt esse. Han
har återvänt till Petersburg efter tio års förvisning i Sibirien. När han

kommer tillbaka är han en annan man än när han som 28-åring
förvisades, framför allt har han ett närmast outtömligt förråd av
berättelsematerial inom sig. I dessa tre sylvassa historier visar han
särskilt sin satiriska udd mot de privilegierade översittarfigurer som
fortfarande - trots de begynnande reformerna av det ryska samhället -
var allt annat än jämlika, utan tvärtom obekymrat arroganta och

överlägsna mot sina medmänniskor.

En olustig historia publicerades första gången i brodern Michails
tidskrift Vremja. Tidskriften fick en kortvarig existens 1861-1863

innan censurmyndigheten tvingade den att stänga ner. Michail kunde
snart starta en ny tidskrift, Epocha, och där hann bland annat

Krokodilen publiceras innan både Michails yrkesbana och levnad
tvärt tog slut - han dog ung 1864. Den saktmodiga lät Fjodor trycka

1876, den ingick i hans stora projekt En författares dagbok.
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