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Oblomov (1859) by Ivan Goncharov deals with the life of the lazy nobleman Oblomov. The 
novel has been the object of extensive research before, but no study has been found with 
Zakhar, Oblomov’s servant, as its focus. Therefore, this essay puts Zakhar, including the 
indolent lifestyle portrayed in the book, in the centre of attention. By close reading of the text 
the aim has been to investigate his character and function for the narrative, thus reducing a 
small gap in the research of Oblomov.  
 
Although different in position, Zakhar is much alike the lethargic Oblomov with his purpose in 
the novel being to highlight his master’s features. Also, Zakhar’s presence reinforces the 
occurrence of idleness in the novel as well as the message of a slothful lifestyle as being 
something negative. 
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Oblomov dog därför att han sov för mycket, 

sysslolösheten lade honom i graven, ”hans hjärta 

stannade likt ett ur som man glömt att dra upp”. 1 

 

Inledning 
 

Ivan Gontjarovs Oblomov från 1859 är mindre känd i väst än klassiska romaner som Nikolaj 

Gogols Döda själar (1842), Fjodor Dostojevskijs Brott och straff (1866) eller Leo Tolstojs 

Anna Karenina (1877). Men på rysk mark är boken en klassiker, så välkänd att både Vladimir 

Lenin och Michail Gorbatjov nämnt den när de talat inför det ryska folket.2 Oblomov är ett 

begrepp i Ryssland så starkt att även de som inte läst berättelsen vet vad huvudkaraktären står 

för.  

 

Oblomov inordnas i en kategori av böcker som brukar dra mitt intresse till sig, detta eftersom 

de innehåller en slags huvudkaraktär vars livsstil skiljer sig från samhällets uppfattning om den 

gode medborgaren. Påfallande ofta är denna slags huvudkaraktär en slacker. Eller rättare sagt, 

en person som av omgivningen skulle kallas slacker. En slöfock. En individ med en slapp 

livsstil som inte gör någon nytta, som inte drar sitt strå till stacken.3 Gontjarovs verk är inte 

ensamt om detta. Ett axplock av romaner innehållande olika grad av detta sinnelag är J.D. 

Salingers Catcher in the Rye (1951),  Confederacy of Dunces (1980) av John Kennedy Toole, 

Douglas Couplands Generation X (1991), Trainspotting (1993) av Irvine Welsh, High Fidelity 

(1995) av Nick Hornby och 1970- och 80-talets böcker om Charles Bukowskis alter ego Hank 

Chinaski. Även Sverige har representanter i form av Ulf Lundells och Claes Holmströms båda 

debutromaner, Jack (1976) respektive Tredje stenen från solen (1994).  

 

Oblomov med sin lättjefulla och oengagerade huvudfigur Ilja Iljitj Oblomov kan i det avseendet 

också höra till dessa böcker. Men Gontjarovs roman skiljer sig även från alla de ovan nämnda 

på mer än ett sätt. Medan de andra texternas karaktärer hör hemma i västerlandets andra halva 

av 1900-talet är Oblomov en rik ryss som befinner sig ett helt sekel före. Han ligger dessutom 

hästlängder före i att inte åstadkomma något. Min fascination för den här typen av böcker 
                                                 
1 Attorps, Gösta. (1967). Markurell och Påven och andra uppsatser. s. 155. 
  Gontjarov, Ivan. (1980/1859). Oblomov. s. 544. 
2 Frank, Joseph. (2007). ”Being and Laziness”. The New Republic. January 29, 2007. s. 33 
3 Definitioner av slacker hämtade från www.ne.se, sökord: ’slacker’, och Svenska Akademiens ordlista över 
svenska språket. (2006). s. 853. 
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ligger i att betrakta hur gestalterna tar sig fram i samhällen som inte accepterar deras bekväma 

läggning, för att inte tala om nyfikenheten över hur författare skriver hela romaner om 

individer som inte ser ut att göra något - och vad dessa individer gör för att undvika att göra 

något. 

 

I Oblomov är Oblomov inte ensam om att apatiskt vandra genom tillvaron. Ända sedan 

uppväxttiden har han haft sin late betjänt Sachar vid sin sida och tillsammans befinner de sig 

båda i en värld där omgivningen lever livet medan de själva dåsar bort detsamma. I egenskap 

av huvudkaraktär är Oblomov den i romanen som blivit känd för omvärlden och som blivit 

lättjan personifierad, detta samtidigt som bifiguren Sachar som också är en lättjefull person 

knappast blivit lika omtalad. Denna undersökning riktar fokus på att lära känna Oblomovs 

andra slöfock och dennes roll i boken.  

 

För läsaren att veta  
 
Den utgåva av Oblomov som lästs och som kommer att användas som utgångspunkt för detta 

arbete är den svenska översättningen gjord av Hjalmar Dahl, reviderad och med efterskrift av 

Lars Erik Blomqvist. Denna upplaga gavs ut av Wahlström & Widstrand 1980. 

 

I texten används fotnotsystemet utom i de fall då referenser görs till huvudverket, det vill säga 

den ovan nämnda utgåvan av Oblomov, då sidnumren placeras i parenteser. Detta har gjorts av 

rent praktiska skäl då det underlättar skrivandet vid det myckna refererandet till boken.  

 

I både texten och litteraturlistan kommer de svenska stavningarna av ryska namn att användas 

vid referenser till källor med svensk text medan de engelska stavningarna behålls där 

engelskspråkiga källor använts. 

 
 

Tidigare forskning  
 
Efter att ha sökt texter om i första hand Oblomov men även om författaren Gontjarov kan det 

konstateras att det finns relativt gott om källor att hämta fakta och tolkningar ur. I det följande 

är källorna begränsade till texter skrivna på svenska och engelska. 
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De texter som hittats i ämnet Oblomov domineras av att de tolkar boken som en kommentar till 

ett 1800-talets Ryssland, en stat som har svårt för att reformera sig, med ett system med livegna 

bönder vilka jobbar åt likgiltiga godsägare. Men där finns även tolkningar om huvudkaraktären 

Oblomovs lättjefulla och apatiska tillstånd som något allmänmänskligt, något som alla kan 

känna igen sig i. I exempelvis ”Oblomvsjtjina”, en essä av Torsten Ekbom, står att sedan 

bokens utgivning har illasinnade litteraturhistoriker ansett att oblomvsjtjina har med det ryska 

kynnet att göra.4 ”Detta är naturligtvis grovt förtal”, menar Ekbom. ”Oblomov finns i varje 

människa. I synnerhet på morgonen när väckarklockan exploderar och en ny dag tornar upp sig 

i vårt sömndruckna medvetande”.5 Därutöver tillkommer även ett fåtal texter som i större 

utsträckning behandlar de mer estetiska aspekterna av romanen. Här kan exempelvis nämnas 

“Time after Time: The Temporal Ideology of Oblomov” av Christine Borowec. Hon analyserar 

där tidsaspekterna som hon menar rör sig i en cykel i boken, allt som rör Oblomov upprepar sig 

självt.6 I Maria Pavlovzskys ”Goncharov’s Oblomov” har däremot en undersökning gjorts över 

alla de ord i boken som betecknar möbler man kan sova i och hur dessa ord använts. Bland 

annat får de symbolisera Oblomovs och Sachars skilda befattningar i livet. När herren 

Oblomovs sovmöbler och platser nämns varierar ordvalet medan betjänten Sachars sovplats 

alltid beskrivs med ett och samma ord: ugnsbänken.7 S.I Ketchian undersöker däremot de 

många paralleller han funnit mellan Oblomov och Raskolnikov i Dostojevskijs Brott och Straff. 

Han menar att dessa paralleller knappast kan tillskrivas slumpen utan att Dostojevskij medvetet 

gick i polemik med Gontjarovs karaktär.8 

 

För analysen av boken i denna uppsats finns det dock två texter som är av särskild betydelse 

eftersom de argumenterar för två olika sätt att läsa Oblomov på och som i sin tur kan ligga till 

grund för hur boken kan komma att tolkas av den som läser den.  

 

 
 

                                                 
4 oblomvsjtjina = ryska för oblomoveri, ett annat ord för apati. Förklaras närmare på s. 13.  
5 Ekbom, Torsten. (1975). Europeiska konserten. s. 33. 
6 Borowec, Christine. (1994). ”Time after Time: The Temporal Ideology of Oblomov”. The Slavic and East       
European Journal, Vol. 38, No. 4, s. 561-573.  
7 Pavlovszky, Maria. (1995). ”Goncharov’s Oblomov”. The Explicator Vol. 54, Issue 1. s. 12. 
8 Ketchian, S.I. (2002). “Dostoevskij’s linguistically-based ideational polemic with Goncarov through 
Raskolnikov and Oblomov”. s. 405. 
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Dobroljubov vs. Stillman 
 
 
Den tidigaste mer omfångsrika analys av Oblomov bör den då 23-årige litteratur- och 

samhällskritikern N.A. Dobroljubov ha stått för. Han skrev för Rysslands mest betydelsefulla 

radikala tidsskrift Sovremennik och publicerade redan 1859 analysen Vad är oblomoveri? där 

han kritiserade Oblomovs livsföring och menade att han bara var en av flera ryska litterära 

gestalter som fått personifiera sin tids Ryssland.9 Oblomov liknas vid andra samtida viljelösa 

och lättjefulla karaktärer såsom Ivan Turgenjevs Rudin och Aleksandr Pusjkins Onegin och 

sammankopplas tillsammans med dessa som en del av den ryska mentaliteten.10 Vad är 

oblomoveri? refereras ständigt i texter skrivna av senare forskare. Bonniers Författarlexikon 

över utländsk litteratur  kallar analysen ett ”socialpsykologiskt pionjärarbete”.11  

 

Men Dobroljubov har också kritiserats av kritiker som inte delar hans syn på saken. I Leon 

Stillmans ”Oblomovka Revisited” från 1948, av de båda Oblomov- och Gontjarovkännarna 

Gayla Diment och Milton Ehre ansedd vara en ”excellent essay” och ”the best psychological 

study”,12 menas att Gontjarov inte haft någon agenda när han skrev boken, att han inte alls 

avsett att skildra ett sjukt ryskt samhälle. Stillman anser att det är samhällets fel att Oblomov 

blivit som han blivit, detta i motsats till Dobroljubov som menar att Oblomov är en avbild av 

det. Stillman, som till skillnad från Dobroljubov behandlar själva personen Oblomov, tror att 

Gontjarov först efter tolkningen i Vad är oblomoveri? insett vilken betydelse hans roman fått.13 

Tio år efter Stillman menar litteraturhistorikern D.S. Mirsky vidare att det snarare är 

Dobroljubov själv som ska ha haft en agenda och hävdar att han inte kan anses ha varit en äkta 

litteraturkritiker, detta eftersom han aldrig diskuterade litterära aspekter i romanerna utan 

istället fokuserade på att kritisera hur det ryska livet skildras i dem.14 Att ryska litteraturkritiker 

negligerade romanernas litterära kvaliteter för att istället lägga fokus på deras politiska och 

sociala innehåll var för övrigt vanligt vid den här tiden, mycket tack vare periodens främste 

kritiker Vissarion Belinskijs arbete.15 Dobroljubov ska ha velat uppmuntra till att få en ny och 

demokratisk intelligentsia att ta vid och jobba för folket istället för den utbildade men lata och 

                                                 
9 Hingley, Richard. (1967). De ryska författarna och samhället 1825-1904. s. 25. (Sovremennik = Samtiden) 
10 Dobroljubov, N.A. Vad är oblomoveri. (1859). I översättning av Erik Jonsson. (2003). Passim.  
11 Bonniers författarlexikon over utländsk litteratur. (2002). s. 317. 
12 Diment, Gayla. (1998). Oblomov. A Critical Companion. s. vii.  
    Ehre, Milton. (1973). Oblomov and his Creator. s. 155.  
13 Stillman, Leon. (1948). ”Oblomovka Revisited”. The American Slavic and East European Review 7. s. 60. 
14 Mirsky, D.S. (1958). A History of Russian Literature. s. 226. 
15 Hingley, Richard. (1967). s. 38. 
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ineffektiva som stod för det gamla Ryssland och som han ansåg att Oblomov var en inkarnation 

av.16 Trots denna kritik mot Dobroljubov har hans tolkning av Gontjarovs roman bestått och 

blivit nästintill allmänt vedertagen. I ett flertal texter som refererar till hans analys tas 

resonemanget om Oblomov som en allegori över det lata Ryssland för givet.17  

 

Syfte  
 
Oblomov framstår alltså som en väl genomforskad roman där mycket redan har behandlats och 

framförts av andra som varit intresserade av verket. Däremot är det svårare att hitta texter som 

riktat in sig särskilt på betjänten Sachar och dennes roll som andre slacker i boken efter 

huvudkaraktären Oblomov.  

 

Vad uttrycker bokens dialoger och handling om Sachars person och funktion i Oblomov?  

 

Teori och metod  
 
Ovan nämndes Dobroljubovs och Stillmans resonemang för hur Oblomov bör läsas, som en 

allegori över Ryssland eller som en skildring av en lättjefull persons liv. Att ta ställning och 

utse en segrare i den diskussionen är dock inte nödvändigt. Ska en bok uppfattas som en 

allegori behöver läsaren ha bestämda historiska kunskaper om det den påstås vara en bildlig 

framställning av, i detta fall 1800-talets Rysslands rika intelligentsia och systemet med livegna 

lantbrukare. Dobroljubov som ju levde i bokens samtid hade dessa kunskaper och kunde, eller 

åtminstone ville, se Oblomov som en allegori över det samhälle han befann sig i. Men även om 

man skulle utgå från att en viss bok faktiskt är en allegori kan den också läsas från början till 

slut som om den inte vore allegorisk utan just så som den är,18 i Oblomovs fall en roman om en 

bekväm adelsman oförmögen att få något uträttat. Precis som med böckerna som nämndes i 

inledningen ligger mitt intresse främst i just karaktärerna medan skildringarna av de olika 

samhällen de lever i kommer med som en bieffekt som tacksamt tas emot. Min läsning och 

tolkning utgår därmed i första hand från Oblomov som en bok om individer genomsyrade av 

lättja.  

 
                                                 
16 Mirsky, D.S. (1958). s. 226. 
17 Frank, Joseph. (2007). s. 32. 
18 Hallberg, Peter. (2004). Litterär teori och stilistik. s. 75. 
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Oblomov och Sachar, herre och betjänt, är båda två produkter av den inaktiva livsstil de fötts i 

och vuxit upp med på landet innan de kom till storstaden Petersburg, något som kommer att 

behandlas mer ingående i analysdelen nedan. Båda två är groteskt makliga personer och tar sig 

inte för att göra något om de inte absolut måste. Både Mirsky och Lyngstad & Lyngstad 

beskriver Sachars relation till sin herre på liknande sätt, att ”Oblómov’s manservant Zakhar is 

in complete harmony with his master” och ”he lives in a sort of symbiosis with him”,19 

syftande på deras slöhet. Hade det inte räckt med en lättjefull herre utan att även skriva in en 

lättjefull betjänt? Frågan är vad Sachar gör i Oblomov och för att söka svar på detta är det 

texten och det som försiggår i den som kommer att vara föremål för närmare undersökning. 

Karaktärerna, deras yttranden och handlingar och hur detta beskrivs står i fokus. Med denna 

utgångspunkt ligger det närmast till hands att ge sig på uppgiften i en nykritisk anda, vilket 

innebär att det är just texten man koncentrerar sig på. Hade Oblomov däremot lästs som en 

allegorisk roman hade andra metoder sannolikt varit mer lämpliga, metoder där historiska och 

kanske även författarbiografiska fakta haft betydelse för tolkningarna av bokens handling och 

gestalter. I denna uppsats spelar sådana omständigheter mindre roll då uppmärksamheten 

framförallt riktas mot karaktärernas slöa livsstil. 

 

Nykritiken som läsmetod var som mest dominant i mitten av 1900-talet då den i första hand 

användes för dikter snarare än prosa. Den uppkom som en reaktion mot tidigare tolkningssätt 

där man tog hänsyn till bakgrundsfaktorer som till exempel samhälleliga förhållanden och 

författarbiografier, något som nykritikerna vände sig emot.20 Exempelvis skrev T. S. Eliot, 

själv nykritiker, i en essä att han var van att få sin biografi felaktigt rekonstruerad i sina verk i 

passager där han skrivit på ett sätt som han tyckt låtit bra. Detta samtidigt som delar där han 

verkligen använt sin biografi ignorerades.21 Eftersom man inte längre behövde ha 

oöverskådliga litteraturhistoriska kunskaper ansågs det vara något ”demokratiskt” över 

nykritiken. Det var bara att läsa innantill. Dock fick man nöja sig med små mängder text i taget 

eftersom man använde sig av den tidskrävande textanalytiska närläsningsmetoden, en metod 

som ständigt återkommer i källor om nykritik. Just närläsningen som metod var det som 

förenade nykritikerna medan deras mål med läsningen däremot kunde skilja dem åt. Medan 

någon var ute efter det ”relevanta mentala tillståndet” var andra ute efter diktverkets struktur. 

                                                 
19 Mirsky, D.S. (1958). s. 192. 
    Lyngstad, Alexandra & Lyngstad, Sverre. (1971). Ivan Goncharov. s. 77. 
20 Entzenberg, Claes & Hanson, Cecilia. (1992). Modern litteraturteori: Från rysk formalism till dekonstruktion  
Del 1... s. 92. 
21 Bergsten, Staffan. (1998). Litteraturvetenskap – en inledning. s. 68. 
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Entzenberg & Hanson beskriver det som att nykritiker gick i polemik med varandra och att de 

var en ”brokig samling kritiker som i olika översikter har fått samsas under samma hatt”.22  

 

Målet med närläsningen av Oblomov i denna undersökning är i första hand att söka efter 

återkommande företeelser i texten för att utifrån dessa sedan kunna tolka och argumentera för 

deras innebörd i fråga om Sachars gestalt och betydelse. Tankegången är att ju oftare samma 

företeelse förekommer desto tillförlitligare slutsatser bör man kunna dra. Där inte detta är nog 

tas också som stöd information som bokens berättarröst ger där mindre tolkningsutrymme 

lämnats åt läsaren. Även om analysen mestadels isolerar de episoder i romanen där Sachar är 

närvarande kommer den för sammanhangets skull även att innehålla beskrivningar av de övriga 

karaktärer som han samspelar med och att delar av handlingen återges. I det följande ges först 

en presentation av både författaren och romanen, detta i syfte att ge läsaren en större 

förförståelse innan Oblomov undersöks och diskuteras. 

 

Iván Aleksándrovitj Gontjarov   
 

Oblomov. Punkt.  

 

Så framstår Gontjarovs historia i många av de källor som finns om honom och hans främsta 

verk. Utanför Ryssland betraktas han som en författare som bara åstadkommit en enda 

framstående bok, just Oblomov från 1859, medan hans två andra romaner, 1847 års 

Obyknovennaja istorija och Bråddjupet från 1869, helt kommit i skymundan. Även om till 

exempel Leon Stillman menar att den sistnämnda boken har delar som inte är underlägsna 

något annat han skrivit har till exempel de två svenska kritikerna Fredrik Böök och E.N. 

Tigerstedt avfärdat den som Gontjarovs svaga åldringsverk, karaktäriserad av tråkighet och 

livlöshet.23 Även hemma i Ryssland blev Bråddjupet vid utgivningen mottagen med mestadels 

ofördelaktiga och upprörda recensioner, detta bland annat på grund av den nihilistiskt 

                                                 
22 Entzenberg, Claes & Hanson, Cecilia. (1992). s. 95f. 
23 Obyknovennaja istorija = En vanlig historia. Ej översatt till svenska.  
    Stillman, Leon. (1948). s. 60.  
    Dahl, Staffan. ”Efterskrift”. Gontjarov, Ivan. (1977). Bråddjupet. s. 735f. 
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uppfattade huvudkaraktären.24 De tre böckerna hade ett snarlikt tema och handlade alla om 

drömmaren, den överflödiga människan. Gontjarov själv såg dem som en roman, inte tre.25 

 

Biografi 
 
Ivan Gontjarov föddes 1812 i Simbirsk, nuvarande Uljanovsk, som det andra av en rik 

köpmansfamiljs fyra barn där ytterligare två dog i tidig ålder.26 Fadern, som var trettioett år 

äldre än modern, avled vid sextiofem års ålder 1819 då sonen Ivan var sju.27 I faderns ställe 

flyttade barnens gudfar in i familjen och hjälpte till med deras uppfostran och Ivan förefaller ha 

varit hans favorit.28  

 

Gontjarov studerade vid universitetet i Moskva och efter att ha utexaminerats därifrån 1834 

arbetade han sedan inom den ryska byråkratin. Där steg han sakta i graderna fram till dess att 

han värdig att kallas ”Hans Excellens” slutade 1867, en karriär som gick nästan parallellt med 

hans författarskap. Men det var också en karriär han beklagade sig över eftersom den innebar 

att han istället för att lägga sin tid och energi på litteraturen var tvungen att utföra uppgifter han 

ogillade.29 Åren 1856 till 1860 tjänstgjorde han som censor, en tjänst som egentligen borde ha 

rimmat illa med att samtidigt vara författare. Detta var dock inget ovanligt eftersom den ryska 

staten gärna såg att framstående författare innehade tjänsten för att på så vis förbättra 

relationerna med den litterära gemenskapen. Milton Ehre spekulerar i sin bok om Ivan 

Gontjarov från 1973 att denne kan ha accepterat censorspositionen i hopp om att slippa de 

långtråkiga byråkratiska uppgifterna och i utbyte komma närmare litteraturen. Ehre anser dock 

att Gontjarov i så fall varit naiv när han gjorde detta olyckliga val.  Som författande censor fick 

han istället utstå upprördhet och nedvärderande kommentarer både i pressen och från vänner, 

något som i sin tur kan ha lett till att den redan tunnhudade Gontjarov gradvis drog sig tillbaka 

från samhället.30 I Sečkarevs bok om Gontjarov, även den från 1973, ges dock en lite 

annorlunda syn i samma fråga. Sečkarev menar till skillnad från Ehre att ”Goncharov was quite 

happy at his post, at least for quite a while” och att den kritik han fick utstå för att ha tagit sig 

                                                 
24 Stillman, Leon. (1948). s. 46. 
25 Dahl, Staffan. (1977). s. 735. 
26 Sečkarev, Vsevolod. (1973). Ivan Goncharov: His Life and His Works. s. 1.  
    Ehre, Milton. (1973). s. 6. 
27 Ehre, Milton. (1973). s. 6. 
28 Sečkarev, Vsevolod. (1973). s. 2. 
29 Ehre, Milton. (1973). s. 26. 
30 Ibid. s. 44f. 
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an jobbet varit orättvis. En viktig fördel med arbetet var att han kunde vara hemma och läsa, 

något som ska ha gett honom stor tillfredsställelse. Han skötte sig dessutom så väl att av de 

drygt 38000 manuskript han läste under sina fyra år släppte han bara igenom två texter som 

myndigheterna hellre hade stoppat.31  

 

Även om det finns dokumenterat att Gontjarov haft minst en seriös kärleksaffär var han vid sin 

död 1891 fortfarande ogift. Hans person beskrivs som en som alltid medvetet försökte behålla 

sitt jämnmod och förhindra överdrivna känslor att ta överhanden.32 Hans liv framställs som 

innehållande melankoli och monoton tråkighet, men åren 1852-1855 skedde en förändring i 

tillvaron.33 Då följde han som sekreterare åt en amiral med på en segling som tog honom till 

bland annat England, Afrika, Java, Filippinerna, Kina och Japan.34 För Gontjarov var den långa 

seglatsen oangenäm men han absorberade ändå alla nya intryck och förde dagbok för att väl 

hemma i Petersburg skildra resan i Fregatten Pallas (1855-57) som anses vara ett huvudverk 

inom den ryska reseberättelsegenren.35 Och bara några år senare utgavs Oblomov som bevarat 

hans namn åt eftervärlden. 

 

Efter utgivningen av Bråddjupet levde Gontjarov sina sista 20 år i livet i avskildhet och undvek 

kontakt med omvärlden. Det han skrev under denna tid var huvudsakligen kommentarer om sitt 

liv och sina verk, men även ett par självbiografiska texter som vittnar om en känsla av 

misslyckande och frustration och av att ha blivit missförstådd av sin samtid.36  

 

Gontjarov och litteraturen 
 
Ehre skriver om Gontjarov att hans syn på litteratur var att den skulle uttrycka en seriös, djup 

och ogripbar bild av livet. Naturalisternas texter kritiserade han därför som meningslösa 

avbilder av livet, som att de utan ljus eller värme bara ”författar” men inte ”skapar”. 

Litteraturen borde erbjuda mer än bara övertygande porträtt. Detta gjordes bättre genom 

realism, som han tyckte skulle tillåta subjektiva toner som gör verket till något mer än bara en 

                                                 
31 Sečkarev, Vsevolod. (1973). s. 118f. 
32 Ehre, Milton. (1973). s. 87. 
33 Ibid. s. 80f. 
34 Ibid. s. 142f. 
35 Mirsky, D.S. (1958). s. 189.  
    Bonniers författarlexikon over utländsk litteratur. (2002). s. 317. 
36 Stillman, Leon. (1948). s. 48f. 
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avbild av verkligheten och som dessutom skulle vara upplysande.37 Vidare såg han som 

författare romankonsten som den främsta av de litterära genrerna. Gontjarov tänkte sig livet 

som ett djupt och gränslöst hav som inte kan återges lika uttömmande i någon annan litterär 

form. Romanen för honom innefattade alla tidigare genrer, med deras lärande funktioner 

inkluderade, och tenderade därför att göra dem föråldrade. Han beskrev det som att sonetter, 

hymner och ”lyrical outpouring of feelings in verse have no effect on anyone […] even fables 

have little effect… All this goes into the novel”.38  

 

Gontjarov var också av den uppfattningen att litteraturen inte kan behandla det samtida, att 

livet och verkligheten först måste ha formats under en lång tid för att bli till något fast innan det 

kan skrivas om. Han såg på karaktärerna på samma sätt, de ska ha blivit bestämda och ha fryst 

till, de ska ha slutat växa och inte vara i ett utvecklingsskede. Han var emot karaktärer som 

gick igenom någon slags omvälvande progression och kaos. Ehre skriver att innebörden av 

detta är att det i Gontjarovs litteratur bara finns gestalter som är de slutgiltiga resultaten av en 

långvarig mognadsprocess. Denna syn hos författaren förhindrar att hans texter går igenom 

dynamiska och dramatiska stadier och från att innehålla ofullbordade karaktärer, något som ju 

är en förutsättning för att det ska finnas möjlighet för olika utvägar i handling och existens. 

Istället kan man som läsare förvänta sig en text med statiska gestalter och liv som formats till 

något som är bestående.39 

 

Oblomov, romanen 
 
För att kunna diskutera Sachar krävs också några ord om Oblomov och romanen om honom. 

Oblomov är skriven i preteritum i tredje person där den allvetande berättaren i hög grad varvas 

med dialog karaktärerna emellan. Där är huvudgestalten Ilja Iljitj Oblomov, en drygt trettio år 

gammal och ideligen dagdrömmande adelsman, för det mesta närvarande i handlingen medan 

övriga personer kommer och går. 

 

I bokens inledningsskede kastas man rätt in i en slumrande och vegeterande vardag i hans 

lägenhet i Petersburg - och stannar sedan där tills man vänder blad till etthundranittionde sidan. 

Först då, fortfarande under samma dag i berättelsen, har barndomsvännen Andrej Ivanovitj 

                                                 
37 Milton, Ehre. (1973). s. 78. 
38 Ibid. s. 79. 
39 Ibid. s. 76f. 
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Stolz förmått övertala den likgiltige Oblomov att följa med ut på ärenden i staden. Innan dess 

har flera andra av Oblomovs bekanta besökt honom i den inpyrda bostaden och föreslagit 

detsamma, men utan framgång. Han föredrar helt enkelt att befinna sig i sitt naturliga tillstånd 

som är att ligga i sängen och bara aktivera sig när hungern gör sig påmind. Då ber han den lika 

maklige Sachar, hans uppassare sedan barnsben, att ta in mat åt honom. Precis som alla andra 

dagar. 

 

I lägenheten som består av fyra rum är det bara ett som Oblomov ständigt vistas i, ett rum som 

blivit ett kombinerat sovrum, arbetsrum och salong. Det är utsökt inrett med möbler i mahogny 

och sidenklädsel, sidendraperier, tavlor och porslinsfigurer. Vid en närmare anblick ser man 

dock att en soffa gått upp i limningarna och att det runt tavlorna är spindelväv. På golvet är 

mattorna fläckiga medan speglarna beskrivs som så tjocka av damm att de bättre lämpar sig att 

skriva minnesrunor på än att spegla sig i. En uppslagen dagstidning skulle ha kunnat ge sken av 

ett intresse för vad som försiggår i världen utanför den nedgångna bostaden. Detta om det inte 

hade varit för att de dammbetäckta sidorna gulnat och att tidningen legat där sedan året innan. 

 

Snart har bilden av Oblomov som en apatisk, lättjefull drönare med parasitära drag tagit sin 

form. Inte ens de enklaste saker är han i stånd att ta itu med på egen hand. Försöker han inte få 

den motvillige Sachar att lösa något problem åt sig prövar han med någon annan bekant. Själv 

är han oförmögen att komma längre än till att han ska… strax. Men först är det bättre att vila 

eller sova på saken. Under alla omständigheter finner han anledningar att skjuta på 

morgondagen det som kunde ha gjorts idag. Det mest talande exemplet på detta fenomen är den 

genomgående historien som rör det fädernegods han ärvt där 350 så kallade själar arbetar.40 

Oblomov får varje år ett brev, som han naturligtvis inte läser förrän många månader efter att 

det anlänt, där rättaren, arbetsledaren vid hans jordbruk, förklarar att det är dåliga tider och att 

mindre pengar kommer att skickas till honom. Eftersom Oblomov inte besökt sitt nedgångna 

gods på tolv år kan rättaren kosta på sig att inte vara helt sanningsenlig vad gäller 

avkastningen, något som Oblomov med stor möda, och givetvis även med hjälp från andra, 

måste tvinga sig själv att komma till insikt om. Ekonomin behöver alltså kontrolleras och 

gården samtidigt rustas upp. Som en röd tråd boken igenom försöker Oblomov komma igång 

med att göra upp en plan för dessa åtgärder och förbereda en personlig resa dit. En viktig 

                                                 
40 själ = livegen bonde som jobbade för en godsägare - se Kjellberg, Lennart. (1964). Den klassiska romanens 
Ryssland. s. 116ff. 
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början för detta är att skriva tillbaka till sitt gods. Strax ska han sätta igång. Men först ska han 

bara…  

 

En så försoffad person som Oblomov borde förstås ha svårt att träffa kärleken, men där får han 

hjälp av Stolz som gör honom bekant med sin unga vän Olga Iljinskaja vid ett besök hos henne 

och hennes tant. Så snart Olga kommit in i handlingen blir Oblomov osäker på sig själv, nervös 

av hennes närvaro och de nyfikna blickar hon skickar åt hans håll. Men efter detta första möte 

går deras fortsatta träffar bättre och ett ömsesidigt tycke uppstår. De två umgås mer och mer 

och denna romans med Olga leder till en förlovning och till att Oblomov faktiskt börja 

åstadkomma handlingar. Han får till exempel till slut iväg ett brev till sitt gods, han blir 

medveten om sin klädsel och han tar sig för att läsa och bli mer social – åtminstone till en 

början. Innan de två kan gifta sig måste Oblomov bara se till att ordna med allt som har med 

godset att göra. Olga väntar på honom. 

 

Utöver dilemmat med sitt slitna gods och sin ohederlige rättare har Oblomov även ett annat 

bryderi, hyresvärden har under lång tid varslat om att lägenheten ska renoveras och hyras ut till 

någon annan. Oblomov måste alltså flytta. Ändå vidtar han under lång tid inga åtgärder i 

ärendet utan verkar snarast tro att problemet kommer att försvinna av sig självt om han bara 

skjuter det ifrån sig och låter bli att tänka på det. Kanske kan Sachar lösa det på något sätt, 

tänker han. Att Oblomov mest vill få den här prekära situationen undanstökad med så lite insats 

av sin egen tankeverksamhet som möjligt leder till att ännu en oärlig karaktär utnyttjar honom. 

Den otrevlige och snyltande vännen Tarantiev får honom att skriva på ett ekonomiskt sett 

oförmånligt hyreskontrakt utan att kontrollera dess innehåll, något som gör att Oblomov blir 

tvungen att flytta till Viborgska förstaden utanför Petersburg. Där har Tarantievs kusin, den i 

köket ständigt arbetande änkan Agafja Matvejevna, ett hus som Oblomov, trots att han 

motvilligt måste flytta dit, snart finner sig tillrätta i. Samtidigt fortsätter Oblomov att komma 

igång med planeringen av upprustningen av sitt gods och att träffa sin kära Olga. 

 

Den kärlek som uppstår mellan Oblomov och Olga kan beskrivas som en omvänd Pygmalion-

historia, kvinnan försöker förändra mannen till någon hon kan älska. Hon försöker hela tiden 

att hålla honom aktiv, att förändra hans tidigare slumrande livsstil. Under en tid är hon 

framgångsrik och får Oblomov att blomma upp. Men lättjan är för stark och till slut faller han, 

trots Olgas kärlek och full av ursäkter och bortförklaringar inför henne, tillbaka in i sitt gamla 

invanda mönster. Hon har älskat en Oblomov som kunde ha varit.  ”Du är död!” (406) säger 
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Olga till honom när hon avslutar deras förhållande. Senare gifter hon sig med den man som 

först förde ihop henne med Oblomov, den mer levande Stolz. 

 

Istället finner Oblomov och husföreståndarinnan Agafja varandra. Hon har till skillnad från 

Olga inga krav på Oblomov, som därmed kan fortsätta vara den han är, det vill säga en 

dagdrömmande, lättjefull drönare som bara blir omhändertagen av andra utan att behöva lyfta 

ett finger själv. Detta liv tar till slut livet av honom. Sachar som därmed blir herrelös förlorar 

både hem och jobb och måste tigga för att överleva. 

 

Oblomoveri 
 
Det finns författare som i sina texter lyckas uppfinna helt nya ord som sedan etablerat sig i 

språket. Till dessa språkförnyare räknas Gontjarov vars bidrag är att låta den halvtyske Stolz i 

boken uppfinna ordet ”oblomoveri”, ett annat ord för ”slackeri” om man så vill. Detta sker när 

de båda vännerna och tillika motsatsparet Oblomov och Stolz i en lång dialog samtalar om vad 

de ser som livet och hur det bör levas. I rysk litteratur är det tyskar som får stå för ordning, 

disciplin och effektivitet och där är Stolz ett klassiskt exempel.41  Han är den driftige, 

ambitiöse och på ständigt resande fot affärsmannen medan Oblomov helst av allt inte vill röra 

sig ur fläcken han befinner sig på – och helst ska han som sagt ligga ner på den också. Deras 

uppfattningar kolliderar och Stolz kritiserar sin vän för dennes lättjefulla och oföretagsamma 

inställning. Oblomov har just beskrivit att hans drömscenario är att leva i en tillvaro där 

ingenting uträttas när Stolz frågar: 

 
- Och ständigt och jämt på samma sätt? 

- Ja, ända till graven. Det är att leva. 

- Nej, det är vad det inte är! 

- Inte? Vad är det då som fattas? Tänk dig bara, att du aldrig skulle behöva se ett enda blekt, lidande 

ansikte, aldrig höra talas om processer och börser och aktier och ministermottagningar och rang och 

titlar. Bara tala om det som kommer från hjärtat! Och aldrig behöva flytta – redan det är oskattbart! 

Och det skulle inte vara att leva? 

- Nej! upprepade Stolz. 

- Vad menar du då att det skulle vara? 

- Det är… (Stolz sökte efter ett lämpligt uttryck för detta liv) … Det är ett slags – oblomoveri, sade han 

slutligen. (199) 

                                                 
41 Richmond, Yale. (1992). From Nyet to Da. s. 86. 
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Det kan dock tilläggas att Oblomovs fördömande motsats, Stolz, själv fått kritik, inte så mycket 

av den snälle Oblomov, men av bokens läsare för att vara så genompräktig att han är ”ett under 

av tråkighet”.42 Gontjarov som gjort karaktärerna får även ta åt sig av anmärkningarna att den 

storslagne Stolz är ”en smula abstrakt tecknad”, ”hopelessly unintersting and flat” och ”den 

ende av romanens figurer som icke verkar tagen direkt ur livet”.43 Han är med sina pekpinnar 

och dygder för bra för att vara sann. Ehre noterar att “Oblomov in his apparent spiritual defeat 

seems very much alive and real while Stolz in his success is a lifeless abstraction”.44  

 

Men tillbaka till oblomoveriet. Ordet står inte i 2006 års Svenska Akademiens ordlista över det 

svenska språket men tittar man i ryska ordböcker finns det med. I exempelvis Norstedts Ryska 

Ordbok står: ”облóмощина f ung. oblomoveri (n), apati som hos titelfiguren i Gontjarovs 

roman Oblomov”.45 På det ryska språket är dock uttrycket mer beskrivande än på svenska, detta 

eftersom vissa aspekter kan gå förlorade när en bok översätts från ett språk till ett annat. Det 

finns exempelvis namn som är av så tydligt beskrivande art att de kan kallas allegoriska.46 

Oblomov på ryska är ett sådant. I samma ordbok som ovan står det om stammen ”oblom”: 

облóм |oк (кa) m 1 [avbrutet] stycke, bit, stump[…] skärva […] 3 bildl. spillra.47 Oblomov, en 

människospillra med andra ord. Och oblomoveri är då snarast ”människospillreri”. Detta i 

motsats till den idealiske Stolz som på tyska har ett väl passande namn för sin karaktär: stolz 

stolt […] högmodig […] ståtlig uppenbarelse.48  

 

 

Analys och diskussion – Oblomov, en produkt av Oblomovka 
 

Ilja Iljitj Oblomovs uppväxtår skildras i boken i form av tillbakablickande drömmar där läsaren 

får följa hans romantiserande syn på den ensliga och underbara nejd kallad Oblomovka, ett 

adelsgods ute på landet. Där växer han som gosse upp, skyddad från andra människor än de 

som befolkade byn och där främlingar och kriminalitet är sällsynta inslag. Man invaggas i en 

lugn och vacker sinnesstämning tack vare ordvalet i beskrivningarna av omgivningens natur 
                                                 
42 Ekbom, Torsten. (1975). s. 36. 
43 Edfelt, Johannes. (1938). Studentföreningen Verdandis småskrifter N:r 402. Rysk realism. s. 16.     
    Mirsky, D.S. (1958). s. 192.  
    Tigerstedt, E.N. (1923). s. 489. 
44 Ehre, Milton. (1973). s. 219. 
45 Norstedts Ryska Ordbok. (2006). s. 362. 
46 Björck, Staffan. (1953). Romanens formvärld. s. 142. 
47 Norstedts Ryska Ordbok. (2006). s. 362. 
48 Prismas Tyska Ordbok. (1992). s. 594. 
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och människor. Författaren - och översättaren – använder här ord och uttryck som ”harmoni”, 

”lycka”, ”skön”, ”solen”, ”denna bortglömda/välsignade/lugna/undangömda vrå”, 

”tyst/tystnad”, ”allt slumrar” och ”lugn och frid”. Oblomovka beskrivs som att ”allt här ger 

löfte om ett långt och lyckligt liv och en död som liknar en skön sömn” (109). När människorna 

drar sig tillbaka till sitt efter något så krävande som ”måltidens ansträngningar” (121) iakttar 

den unge gossen Ilja Iljitj hur de snarkar på den plats de somnat på; i höskullen, i länsstolen, i 

stallet eller rentav på golvet. ”Det är en alltomsvepande, obetvinglig sömn, en verklig bild av 

döden” (121). Döden liknas vid sömnen och sömnen liknas vid döden. Och när ännu en 

overksam dag har tagit slut: 

 
Gud vare lov, nu har en dag gått till ända igen! sade man på Oblomovka när man lade sig till vila 

och korsade sig och suckade och stönade ett tag. Det var en lycklig dag, Gud give att det var 

sammaledes i morgon! Ära vare Herren! Ära vare Herren! (125) 

 

Som läsare uppfattar man snart dagarna som statiska, de står stilla och den nästkommande 

dagen är identisk med den föregående. Människorna gör inte mer än absolut nödvändigt och 

vill att det så ska förbli. I dessa sköna drömmar om sin barndom får den vuxne Oblomov 

skälvande av glädje och kärlek återse sin för länge sedan döda mor, henne som Ilja Iljitj tycker 

om att sitta bredvid medan han intresserat lyssnar på de vuxna människorna runtomkring när de 

pratar nonsens. Det är hon som uppfostrar Ilja Iljitj med hjälp av sin högra hand, njanja, 

barnsköterskan. Och när mor inte är nöjd blir njanja snart varse om det: ”Njanja! Ser du inte att 

barnet springer ut i solen! Han kan ju få huvudvärk, och så äter han ingenting. För honom i 

skuggan” (118). Givetvis kan mamma Oblomov ta hand om sin son på egen hand också. När 

Ilja Iljitj frågar sin mor om de ska gå ut och gå är det hon själv som ser till att beskydda honom 

från livets faror: 

 
Vad tänker du på! svarar hon. Det är ju fuktigt där ute, du skulle bli våt om fötterna och förkyla dig. 

Och så hemskt det är! Skogsrået går omkring ute i skogen och far av med alla små barn han [sic] får 

tag i. (125) 

 

Naturliga fenomen som sol och väta vill barnet illa. Ilja Iljitj är en unge som vill leka, men som 

ideligen blir förbjuden av de överbeskyddande vuxna. Han och de andra barnen får också 

ständigt höra på sagorna som berättas ute på Oblomovka. Utöver Skogsrået berättas även om 

djävulen, jättar, spöken, björnar och döda som stigit ur sina gravar och som går ute i skogen. 

Men dessa sagors makt sträcker sig även över de vuxna. På Oblomovka tror man på allt som 
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berättas och människorna beskrivs vara i sagornas våld livet igenom. ”Och även om Oblomov 

när han blir äldre får se att världen inte riktigt ser ut som i sagornas land sitter skräcken från 

dem alltid kvar inom honom” (129). Detta kan vara en orsak som spelar in i det faktum att 

Oblomov senare i livet så sällan vill gå utanför dörren till sin lägenhet, att han är medveten om 

att det lurar faror i världen utanför den plats där han känner sig lugn och säker. Den trygghet 

som det stilla Oblomovka får för honom som barn får hans lägenhet för honom som vuxen. 

 

Under skolåren är Ilja Iljitj borta från hemmet under veckorna då han går i skola hos kompisen 

Stolz tyske pappa en bra bit hemifrån. Pappa Stolz beskrivs som ”en allvarlig och verksam 

herre såsom tyskar är mest” (131).  Men mor och far Oblomov har sin syn på lärande klar för 

sig: ”Lärdomen är ingens frände: den stukar till vem som helst” (149). När de får se sin trötte 

son komma hem på besök tycker de att det är synd att han får pinas sådär. Är det då tre dagar 

kvar till en helg låter de honom stanna hemma istället, ”det lönar sig rakt inte att fara fram och 

tillbaka för tre dagar” (148). Märker man att påsken står för dörren om ett par veckor är det 

förstås inte heller mödan lönt att åka tillbaka till skolan. Likaså om det är två veckor till 

sommaren, då vilar ju ändå även tysken själv, så då är det ”bäst att skjuta upp läsningen till 

hösten” (148). Lärare Stolz fördömer kelandet men föräldrarna har alltid förevändningar att 

hålla sonen hemma, ”om vintern är det för kallt, om sommaren för varmt och om hösten regnar 

det” (148). På samma sätt som när Ilja Iljitj förbjuds att leka fritt på grund av sol och vatten 

hindrar årstidernas naturliga väderfenomen honom också från att gå till skolan.  

 

Man skulle förstås kunna spekulera i vad en barndom på Oblomovka har för betydelse för de 

individer som växer upp där. De reser aldrig utanför sin vackra nejd, träffar sällan människor 

från andra platser, de råkar inte ut för kriminalitet, de är skrockfulla och tror på allt de hör, 

utbildning är inte eftersträvansvärt och framförallt gör de mest ingenting alls. Eller som Stolz 

den äldre så talande beskriver Oblomovka; ”där är evig helg” (171). Är man uppmärksam 

behöver man dock inte vara osäker på om dessa faktorer får följder. I en enda mening i 

”Oblomovs dröm”, bokens längsta och mest kända kapitel, skriver författaren läsaren på näsan. 

Förklaringen till att Ilja Iljitjs observationer under uppväxten har inverkan på hans fortsatta liv 

blir där tydligt:  

 
Icke den minsta småsak undgår hans skarpa blick, outplånligt inpräglar sig i hans mottagliga sinne 

denna bild av livet på fädernegården, omedvetet bildar sig hans framtida program efter detta liv som 

omger honom här. (118) 
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Nu borde detta slags liv egentligen inte vara något att ifrågasätta. Inom deras egen civilisation 

är det den tillvaro Oblomovkas invånare känner till och förefaller vara nöjda med. Inte förrän 

en individ därifrån placeras i ett annat sammanhang är det någon som anser den lugna livsstilen 

vara ett problem. En sådan omplacering exemplifieras här av Oblomov som hamnar i 

storstadens puls i Petersburg, långt ifrån sitt makliga Oblomovka. Väl i storstaden börjar 

paralleller mellan företeelser i boken att uppenbara sig, sådant som hänt i barndomens 

Oblomovka spelas i liknande former åter upp i vuxenlivets Petersburg. För att bara ta ett 

exempel: på samma sätt som föräldrarna resonerar angående sonens skolgång, att det inte är 

lönt att fara fram och tillbaka för bara några få dagar, resonerar Oblomov själv som vuxen när 

han måste få brev skrivna i viktiga ärenden. ”Det är bara två timmar till middagen. Vad hinner 

man uträtta på två timmar – ingenting” (103). Det är alltid lika bra att skjuta på saker och ting 

som måste göras, hur viktiga de än må vara. 

 

En betjänt uppvuxen på Oblomovka 
 
I Petersburg har Oblomov sällskap av sin uppassare Sachar Trofimov, ännu en individ som 

vuxit upp i det Oblomovska huset och som sett samma saker som sin herre. Och även Sachar, 

när han tänker tillbaka på Oblomovka, blir nostalgisk. Allt med platsen var bra. Hans 

tillgivenhet, inte för Ilja Iljitj personligen, men för allt som har med namnet Oblomov att göra 

beskrivs som medfödd. Han älskade Oblomovka ”på samma sätt som katten älskar ugnsvrån, 

hunden sin koja och hästen sitt stall” (79). I olika grad hade han en kärlek för alla människor 

som hade med Oblomovka att göra. Och även om han kunde tycka om en person mer än en 

annan, och kanske till och med inte ens tåla någon enskild individ, skulle han aldrig ha bytt ut 

någon av dem, inte ens mot den bästa människan i världen. Den han dock tyckte minst om var 

Ilja Iljitj Oblomov själv. Och likaså hade Oblomov redan i tonåren inte mycket till övers för sin 

tjänare heller. Om han till exempel inte var nöjd med Sachars sätt att klä på honom gav han 

honom ”en skicklig spark i näsan” (150). 

 

Sachars lättja beskrivs som nedärvd och hans uppväxt har fått honom att se på sig själv som en 

lyxvara. Hans uppdrag bestod inte i att göra någon nytta för sig utan att ”upprätthålla det gamla 

aristokratiska husets glans” (81). Redan då Ilja Iljitj var ett barn hade den drygt tjugo år äldre 

Sachar blivit utnämnd att bli Oblomovs tjänare och hans uppgifter blev att klä på gossen på 

morgonen och klä av honom på kvällen. Dessa uppgifter var hans enda sysselsättning, resten av 
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dagarna ägnades åt sysslolöshet. Och något annat liv kunde han inte tänka sig. På detta sätt 

utvecklades hans lättja och på samma sätt som texten förklarar hur Oblomov blivit den han 

blivit förklarar den utifrån Sachars sysslor från tiden på Oblomovka att ”hela hans liv hade 

format sig så” (81). 

 

När Sachar för länge sedan lämnat Oblomovka för att fortsätta passa upp Oblomov i Petersburg 

håller han fast vid så mycket som möjligt som har med det gamla adelsgodset att göra. Han har 

ingen lust att förändra vare sig sitt ansikte eller den grå syrtut och den grå kostym som han 

använde när han bodde på landet, detta eftersom sättet den sytts på påminner honom godsets 

respekterade herrskap och den gamla goda tiden. ”Familjen Oblomov hade varit rik en gång 

och aktad och ärad i sin landsända, men så hade den så småningom blivit allt fattigare” (10). 

Ilja Iljitj Oblomov är den siste i Oblomovs släkt. Sachar griper tag i allt som kan påminna 

honom om den nu försvunna storhetstiden. Utöver klädseln låter han även polisongerna växa 

”därför att han i sin barndom sett mången betjänt stoltsera med denna gammaldags 

aristokratiska ansiktsprydnad” (10). Dessa polisonger är så väldiga att man ur deras ”frodiga 

buskage […] i varje ögonblick kunde vänta att få se ett par fåglar flyga upp” (12). Även 

enstaka ansiktsdrag i Oblomovs ansikte och hans nycker, även om Sachar muttrar över dem, 

betraktar han med vördnad som en påminnelse om förr i tiden. ”Utan dessa nycker skulle han 

på något sätt känt sig herrelös. Det var tack vare dem han ännu kunde se framför sig sin 

ungdom och godset som de lämnat för länge sedan” (10). 

 

I Petersburg 
 
Oblomov och Sachar har alltså följt varandra genom livet, från att ha växt upp på det sömniga 

Oblomovka till att de i det vuxna förflyttat sig till storstaden Petersburg. Som det redan 

omnämnts har relationen dem emellan aldrig varit enbart positiv. Deras förhållande kan snarast 

tolkas som ett tudelat fenomen, som att de har en slags hatkärlek till varandra. Oblomov har 

alltid kört med Sachar medan Sachar knappast varit en betjänt som utan motstånd utfört sitt 

arbete.  

 

Eftersom Oblomov är en del av det forna Oblomovka, som ju Sachar älskade allt med, beskrivs 

han som ”lidelsefullt tillgiven sin herre” (75) men det går ändå inte en dag utan att han även 

ljuger för honom. Ser Sachar att det ligger en peng på bordet tar han den, blir det pengar över 
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efter inköpen tar han även dem. Det är inte som med forna tiders betjänter då pengarna var 

säkrast just i deras förvar.  Forna betjänter skulle också hellre ha dött än att röra vid sina herrars 

köttgrytor och deras högsta prioritet var att se sina herrar mätta. Men inte så hos Sachar, för 

honom är det hans egen mage som går i första hand. Han bekymrar sig snarare över om herrn 

äter upp allt han har på tallriken. Som om detta inte är nog baktalar han honom också överallt 

där tillfälle ges, ”i köket, i butiken, vid sammankomsterna ute i portgången” (75). Detta gör 

Sachar inte av illvilja utan snarare av gammal vana, en medfödd sådan som han fått i arv från 

sin far och farfar. Och har han inte sanna historier att dra upp hittar han på istället. Även om 

Oblomov inte är kortspelare eller drinkare kan Sachar beskriva honom som att han nätterna i 

ända ”spelade och drack, spelade och drack” (76). Oblomov springer även ständigt hos en 

änka, enligt Sachar. Men givetvis är inte heller det sant. Dessa lögner till trots är Sachar ”sin 

herre obetingat tillgiven” (78), även detta något som han ärvt. ”Han skulle ha gått i elden för 

sin herre” (79), något som vore en helt naturlig sak att göra, en oundviklig plikt. Men samtidigt 

är hans lättja så stark att om Oblomov vore så sjuk att Sachar vore tvungen att vaka vid sin 

herres sida för att denne skulle överleva, då skulle ändå ”Sachar utan tvivel ha somnat som en 

stock” (79). 

 

Då Sachars namn för första gången omnämns i Oblomov sker det i syfte att kasta ljus på 

konsekvenserna av hans arbete. Eller, lika gärna, det arbete han inte utför. Oblomovs 

inställning till inredningen i hans eget hem beskrivs som likgiltig, som att det kunde ha varit 

någon annan som släpat dit alla de pinaler som nu är täckta av damm och som i många fall 

också är trasiga. Men än mer skuld i detta beskrivs Sachars likgiltighet ha, det är han som i 

egenskap av betjänt borde hålla bättre ordning på rummet Oblomov vistas i. Han är den 

skyldige till att ”man vid närmare påseende kunde finna att det som härskade i detta rum var 

vårdslöshet och oordning” (7).  

 

Oblomov beskyller Sachar för att inte hålla rent i lägenheten och Sachar försvarar sig. 

Oblomov gör honom uppmärksam på hur dammigt och smutsigt det är medan Sachar menar att 

han inte skonar sig själv, att han dammar och sopar nästan varje dag. Han pekar på bordet där 

Oblomov brukar äta middag och på en liten fläck mitt på golvet och säger ”Se där, och där – 

sopat och städat och fint som för ett bröllop, skall jag säga… Skall det vara något mer?” (12). 

Oblomov pekar då på väggarna och taket och sedan vidare på en kvarglömd handduk, en tallrik 

och några brödkanter på bordet. Sedan fortsätter han med dammet och spindelväven på 

väggarna. I sann Oblomovka-anda försöker Sachar släta över situationen genom att säga att han 
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ska städa till påsk, då ska spindelväven bort. Oblomov nämner då även böckerna och tavlorna 

och får som svar att dem tar Sachar till jul. Hans resonemang är en av de återkommande 

paralleller till livet på Oblomvka och till Ilja Iljitjs föräldrar då de hela tiden fann anledningar 

att skjuta saker på framtiden, som till exempel sonens skolgång. Till varje anklagelse har 

Sachar svar på tal. Han kan ju inte städa eftersom herrn ständigt är hemma. Om Oblomov 

klagar på vägglöss har ju även Sachar själv loppor inne hos sig. Inte är det han som uppfunnit 

vägglössen - eller orenligheten eller mössen eller kackerlackorna. Och städar han bort smutsen 

idag är den ju där igen imorgon. ”Jo, jo, min vän, du är allt en större Oblomov än jag själv!” 

tänker Oblomov om Sachar (13), en kommentar som samtidigt visar att Oblomov är medveten 

om sin egen karaktär. Det är ett ömtåligt ämne för herrn att dra upp som bara leder till 

bekymmer.  

 

Sachar har begränsat sitt verksamhetsområde och gör högst ovilligt mer än det allra 

nödvändigaste. På morgonen ställer Sachar fram samovaren och de kläder herrn ber om, ”de 

som han ingenting sade om fick gärna hänga i skåpet i hundra år” (78). Sedan sopar han, dock 

inte dagligen, den tidigare nämnda fläcken på golvet och torkar dammet på det bord där 

Oblomov brukar äta. Fint som för ett bröllop alltså. Efter att ha gjort allt detta anser han det 

vara motiverat att gå och lägga sig för att vila på sin ugnsbänk. När Oblomov ber om en tjänst 

utöver dessa gamla invanda sysslor verkställer Sachar tjänsten motvilligt ”efter långa 

meningsutbyten och försäkringar om hur meningslöst uppdraget var eller hur omöjligt det var 

att utföra det” (78). 

 

Sachar började som bekant sin bana som uppassare redan på Oblomovka. Det är två olika 

verkligheter att gå därifrån till lägenheten i Petersburg. Där grundas hans syn på sitt arbete, det 

att bara behöva klä på och klä av Oblomov. I Petersburg däremot utökas hans uppgifter, helt 

plötsligt ska han sköta om ett helt hushåll med allt vad det innebär, något som även påverkar 

hans sinnesstämning. 

 
Han skulle passa upp herrn, och sopa och städa och springa ärenden till på köpet!. Intet under att 

han blev dyster till sinnes och grov i munnen och morrade som en retad hund varje gång han blev 

störd i sin makliga vila på ugnsbänken. (81)   

 

När Oblomov ropar på sin betjänt i andra ärenden än av- och påklädning beskrivs den ständigt 

upprepande reaktionen hos Sachar som att hans fötter dunsar i golvet när han stiger ner från sin 

 20



ugnsbänk i köket för att med ett morr ta sig in till Oblomov som i liggande ställning ger en 

order. Första gången detta förekommer slår det an den ton av missnöje över sitt arbete som 

sedan följer Sachars karaktär i boken: 

 
Borta i ett rum på andra sidan den smala korridoren hördes först något liknande en bandhunds 

morrande, så var det ett par fötter som dunsade i golvet någonstans. Det var Sachar som hoppade 

ned från sin ugnsbänk där han tillbragte det mesta av sin dag försjunken i dvala. (9) 

 

När Oblomov fortsättningsvis ropar in Sachar beskrivs det i liknande ordalag, såsom ”…åter 

samma neddunsande fötter. Men morrandet var mera ilsket denna gång” (10), ”Sachar […] 

hade knappast hunnit sätta händerna på ugnsbänken för att kravla sig upp, förrän han åter hörde 

ett hastigt: - Sachar, Sachar!” (11), ”Nå, nå! hördes det där ute och så kom den bekanta 

dunsen” (15), ”Herre du min Skapare! väste Sachar inne hos sig och hoppade ned från 

ugnsbänken” (38), ”Sachar hoppade ned från sin ugnsbänk snabbare än vanligt” (41), ”Fan ta 

er där! hördes det där ute och samtidigt dunsade fötterna i golvet som vanligt” (59), och ”Vad 

är det nu igen? hördes därutifrån och så dunsade fötterna i golvet” (85). Sachars ugnsbänk, de 

dunsande fötterna och hans morrande är ständigt återkommande inslag. Av detta förstår man 

som läsare snart hur ovilligt Sachar utför sitt jobb och var han helst spenderar sin slumrande 

fritid. Oblomovs ständiga krav på sin uppassares tjänster, allt det som inte har med av- och 

påklädning att göra, hindrar Sachar att leva. Och att leva är även för honom som för Oblomov 

att få befinna sig i dvala. 

 

”Vad har du kommit hit i världen för egentligen?” 
 
Efter alla dessa talande skildringar av Sachars motvilja att bli inkallad till Oblomov kommer så 

en kontrasterande beskrivning som hjälper till att istället ge uttryck åt en annan känsla hos 

honom, en känsla av skam och ånger. Detta sker då herre och betjänt diskuterar att flytta från 

bostaden. Kontraktet har nämligen gått ut och hyresvärden har gång på gång meddelat att 

Oblomov måste flytta eftersom lägenheten ska byggas om och hyras ut till någon annan. 

Oblomov har i vanlig ordning skjutit upp ärendet under en lång tid genom att låta Sachar 

försöka lösa problemet åt honom. Dessutom intalar han sig själv att någonting ju faktiskt kan 

hända som gör att han ska slippa lämna den våning där han vegeterat de senaste åtta åren. 

Denna problemlösning ska givetvis inte ske genom något slags ingripande av honom själv utan 

snarare av sig självt. Inte ens när verkligheten borde ha krupit ifatt honom ger Oblomov upp 
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hoppet om lägenheten. I hans tankar kan vad som helst inträffa.   Det kan ju faktiskt hända att 

Sachar ska lyckas övertala husvärden. ”På något sätt måste det väl ordna sig! Det var ju i 

själva verket omöjligt… att flytta!” (104). Sachar som skött kontakten med värden och insett 

att loppet är kört försöker få sin herre att förstå att de till slut kommer att bli tvungna att ge 

ifrån sig lägenheten. Han gör då misstaget att jämföra Oblomov med andra människor, ”Jag 

tänkte att andra inte är sämre än vi och de flyttar också…” (98). Sachars kommentar träffar en 

känslig nerv hos Oblomov. Det är en ärekränkning som inte faller i god jord hos herrn vars 

känslor rörs upp. 

 

En stund efter deras meningsutbyte har Oblomov tänkt en stund på sin betjänts förolämpning 

och bestämmer sig sedan för att tala honom till rätta. Utdraget och högtidligt ropar han in 

Sachar till sig: 

 
Sachar hoppade icke ned på golvet med den vanliga dunsen, då han hörde detta rop, och han 

morrade icke heller denna gång. Han kröp långsamt ned från sin ugnsbänk och gick lika långsamt  

fram till dörren som en hund som hör på sin herres röst att han skall få sitt straff”. (97f)  

 

Efter att som läsare ha blivit invaggad i Sachars vanliga mönster hjälper den uteblivna dunsen 

och morrandet istället till att belysa hans dåliga samvete och den ”fruktan för det patetiska tal 

som nu skulle komma att följa” (98) från den överreagerande herrn. Dessa melodramatiska tal 

har Sachar varit med om förr och är därför ”redo att gå med på allt herrn sade blott för att 

undvika en av dessa patetiska scener som han avskydde mera än beska rättikor” (94). Men han 

inser att det är ”omöjligt att undvika den patetiska scenen, hur han än vred sig” (100). Och så 

måste han lyssna på Oblomov när han med högtravande ord gör honom ångerfull för att ha 

smädat sin herre. Det är ett synnerligen ömtåligt samtalsämne för Oblomov och han förklarar 

för sin betjänt varför: 

 
…du har sett hur jag blivit uppfostrad, du har sett att jag aldrig vetat av hunger eller köld, att jag 

aldrig förtjänat mitt bröd själv och aldrig nedlåtit mig till något simpelt arbete. Hur kan du då 

jämför mig med andra? (101) 

 

Att detta är en känslig fråga är Sachar mycket medveten om även utan att Oblomov behöver 

hålla sina patetiska tal. När Sachar vid ett senare tillfälle utan att tänka sig för återigen råkar 

dra upp ”andra” människor rör det ännu en gång upp Oblomovs känslor som givetvis måste 

svara Sachar: ”Andra bor i två eller som mest tre rum: matsal och salong är allt vad de har; och 
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somliga sover där också, barnen har de bredvid sig En enda flicka betjänar hela huset. Frun får 

själv gå till torget!” (356).  

 

Trots sin egen lättja kan skönjas att Sachar själv, liksom Stolz och Olga, tycker att Oblomov 

borde åstadkomma mer än det han nu gör i sitt liv, det vill säga ingenting alls. Oblomov som 

inte ens bemödar ta sig ut ur lägenheten får av Sachar höra att han borde göra åtminstone just 

det: ”Det är inte hälsosamt att sitta inne jämt. Se bara hur han ser ut! Förr var han frisk som en 

gurka […]. Han skulle gå ut och spatsera på gatorna och se på folk…” (95). Vid ett tappert 

försök att få liv i sin snarkande herre under bokens första eftermiddag ifrågasätter betjänten 

hans hela existens: ”Vad har du kommit hit i världen för egentligen?” (162). Sachar nästan 

talar direkt till läsaren: ”Herre du min skapare! utbrast Sachar förtvivlad. Se nu hur han ligger 

där. Precis som en mjölsäck! Det är vämjeligt att se! Titta bara på honom, gott folk! … Tvi 

tusan!” (162).  

 

Sachar själv är sannolikt den lataste och mest initiativlösa betjänt som funnits. Men trots att 

även han är en produkt av Oblomovka anas emellanåt en önskan hos honom om att ha en herre 

som är mer framåt, mer företagsam, något som egentligen är en motsättning i betjäntens 

karaktär. Sachar, som inte har någon utbildning och inte kan läsa, visar inga begär om att själv 

avancera i livet, att bli något förmer än en betjänt. Snarare tvärtom, han tycker ju redan att han 

gör för mycket och låter hela tiden Oblomov och läsaren av boken få ta del av denna 

inställning. Men han visar ändå en medvetenhet om att herrn är en rik adelsman som egentligen 

har förutsättningarna att prestera mer än bara slummer i sängen. 

 

Buskishumor 
 
På Oblomovkas gods uppfostrades Sachar i en miljö som bestod av ”lugn och frid, ljus och 

väldiga gemak” (77). Möblerna där var av det massiva slaget och han behövde inte ha i åtanke 

att han kunde åsamka dem någon skada. Vid flytten till storstadslägenheten tog han med sig 

vanan av att vistas i Oblomovkas spatiösa och inte särskilt ömtåliga förhållanden. Och även 

detta är en faktor som präglar hans roll som uppassare. För Sachar som inte kan vänja sig av 

med att röra sig i sina tidigare rymliga utrymmen blir resultatet också därefter när han placeras 

i en lägenhet med en inredning av det mer bräckliga slaget. 
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Sachar beskrivs som ”mycket otymplig” (76). Ska han till exempel bära en hög tallrikar genom 

ett rum dröjer det inte länge förrän den första faller. Den försenade och fåfänga rörelse som 

därefter följer för att hålla kvar den resulterar bara i att fler tallrikar faller ner på golvet. När 

han står där och tittar på sin olycka står han så med brickan på sned vilket får till följd att ännu 

fler av tallrikarna ramlar ner ”- så kunde det hända att han icke hade mycket kvar då han 

kommit över golvet, och ursinnig kastade han då också den sista i backen” (76). När Sachar 

kommer in med en frukostbricka till Oblomov och ska sparka igen dörren ”sparkade [han] 

miste och vinglade med brickan så att vinglaset dansade ned på golvet åtföljd av kaffeproppen 

och en vetebulle” (87). Vid ett annat tillfälle när Sachar håller flera saker i sina händer slår en 

arg Oblomov en borste ur hans hand ”varpå Sachar själv lät resten falla i golvet” (206). Långt 

senare i boken kommer dock en episod då han faktiskt nästan lyckas låta bli att orsaka 

förödelse med sin sedvanliga fumlighet. Detta sker när han under en förmiddag som vanligt 

kommer in med en kaffebricka till sin herre. Sachar snavar givetvis men lyckas ändå behålla 

balansen och sakerna som står på brickan för att med framgång ta sig ända fram till sängen där 

Oblomov ska väckas. Men vid just detta tillfälle är Oblomov borta ur sin säng. Förvåningen 

leder till att Sachar:  

 
”…studsade till, och koppen flög ned från brickan och följdes strax av sockret. Han försökte hejda 

de flygande föremålen och gungade med brickan, så att alltsamman inom kort låg på golvet. Det 

enda han lyckades hålla kvar på brickan var en ensam tesked”. (412) 

 

Hans klumpighet innebär att det i lägenheten knappt finns något som inte är trasigt på ett eller 

annat sätt, allt har fått skavanker efter hans framfart. Detta beror på att Sachar inte har förmåga 

att hantera saker på olika sätt, utan allt behandlas med samma kraft. ”Han snoppade ett ljus 

eller hällde i ett glas vatten precis som om han öppnade en tung port” (77). Allt han kommer åt 

går sönder och hans normala reaktion är antingen att förvånat konstatera att han fördärvat något 

eller att förneka det och istället bara ställa tillbaka det trasiga på sin plats - eller att till och med 

försäkra Oblomov att det är Oblomov själv som orsakat skadan. Oblomov beskyller sin betjänt 

för att inte laga de trasiga möblerna och Sachar slår ifrån sig. När Oblomov påpekar för Sachar 

att det är han som haft sönder ett ryggstöd på en soffa och att han borde ta dit en snickare för 

att laga det svarar Sachar att det inte var han som hade sönder det, ”det har ju gått sönder av sig 

självt” (11). Hans argument är att ”det kan väl inte hålla i evighet heller” (11) och ”att också ett 

ting måste ha ett slut, det må så vara gjort av järn – inte kan det väl leva i evighet heller” (78). 
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När hans betjänt kommer med sådana argument orkar inte Oblomov utan ger upp diskussionen. 

Några större samvetskval för herrns förstörda saker har Sachar inte.   

 

Inte nog med att han har sönder sin herres tillhörigheter, de få uppgifter Sachar själv är bekväm 

med att utföra, det vill säga av- och påklädningen, uträttar han inte heller med fullgott resultat. 

Den perfekte Stolz gör vid ett tillfälle med ett skratt sin late vän uppmärksam på hur han är 

klädd. Oblomov har nämligen en ullstrumpa på ena foten och en bomullsstrumpa på den andra 

och dessutom är hans skjorta avig:  

 
Ja, du har rätt, sade han förlägen. Den här Sachar är mig ett syndastraff skall jag säga. Du kan inte 

tro, vad jag får lida för hans skull. Han är bara uppstudsig och näsvis och sina sysslor sköter han 

inte alls. (187)         

 

Sachar och samlivet 
 
Ju längre boken lider desto mer överlåter den nu 55-årige Sachar av sina sysslor åt den 47-åriga 

köksan Anisia. När läsaren kommer in i boken är Sachar en ogift man. Forna tiders betjänter 

beskrivs ha varit kyska eunucker, Oblomovs uppassare däremot ”löpte jämt hos en kusin av det 

tvetydiga slaget” (75). Vad texten mer exakt menar med ”en kusin av det tvetydiga slaget” kan 

läsaren tolka in senare när Sachar nämner de pengar han ibland snor åt sig från sin herre. Han 

säger då att ”skulle man inte rädda en femma och tia någon gång, så skulle man min själ inte ha 

något att […] gå ned till kusinen sin med” (103).  Ännu senare är dock Sachar gift med Anisia. 

Utan att boken på något sätt har skildrat deras bröllop och utan några högtidliga ord beskrivs 

deras äktenskap bara som att ”faktum är att han gift sig med Anisia” (209). Om det sedan beror 

på att Sachar brutit med sin kusin av det tvetydiga slaget eller att han helt enkelt kommit till 

den insikten att människan bör gifta sig ges inget större utrymme. Men en sak är säker, att han 

gift sig ”har icke förändrat honom ett dugg” (209).  

 

Om giftermålet inte förvandlar Sachar som person förändrar den däremot hans situation som 

betjänt i viss grad. Innan de blev ett par höll sig Sachar och Anisia mestadels till sina egna 

sysslor och samarbetade bara vid storstädningen av lägenheten en gång om året. Efter 

giftermålet blir hon däremot mer och mer involverad i bestyren utanför köket, det vill säga de 

uppgifter som egentligen är Sachars, något som får till följd att det blir mer städat hemma hos 

Oblomov. Detta är något som Sachar snart utnyttjar genom att ”despotiskt lägga en betydande 
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del av sin arbetsbörda på hennes axlar. – Se här, piska den här mattan! kunde han befalla” 

(236). Senare har detta utvecklats till att ”Sachar hade knappast någonting alls att göra. 

Städningen övertog Anisia oftast” (418). Sachar kan alltså likt sin egen herre låta någon annan 

sköta de uppgifter som egentligen är hans egna. 

 

I takt med att boken går framåt tar alltså Anisia över mer och mer av Sachars sysslor. Men 

samtidigt kan också anas, både av hans yttranden till henne och genom bokens berättarröst, att 

han behandlar henne mer och mer respektlöst. ”Vad har du här att göra? väste Sachar ursinnigt. 

Ut med dig!” (236), ”Nå, nå, nå! skrek han och sköt ut henne genom dörren” (236),  ”Hur skall 

den tokan kunna minnas något? Vad vet väl fruntimmer? sade Sachar föraktfullt” (341), ”Nå, 

nå, nå! röt Sachar och sköt undan henne med armbågen. Åt helvete med dig!” (391), ”…han 

behandlade henne med ett så isande förakt och gav henne en så ordentlig puff med armbågen, 

att hon aldrig mer vågade titta in till honom” (528) och ”Sachar och Anisia grälade” (537). 

 

Syndabocken Sachar – en idiot, ett gift, ett kräk 
 
Hur ser då Oblomovs övriga karaktärer på Sachar? I texten kan man snart uppfatta att vissa 

nedlåtande uttryck ofta kommer åter när han är del av händelserna. Dessa uttryck lämnar lite åt 

läsarens fantasi att tolka hur människorna runtomkring ser på denne betjänt. Den karaktär 

Sachar har mest kontakt med är förstås herrn Oblomov och att deras relation inte alltid är den 

bästa bör vid det här laget vara bekant. I boken beskrivs Oblomovs förhållande till Sachar som 

att han egentligen värdesätter honom men att han inte känner den sympati som ”forna tiders 

herrar hyste för sina tjänare. Han kunde tillåta sig att fara ut i grova skymford mot sin betjänt” 

(81). Och dessa skymford kommer ofta till uttryck eftersom Oblomov ideligen lägger märke till 

Sachars oräkneliga små fel. Allt som oftast har Oblomov något negativt att säga både när han 

står öga mot öga med Sachar men även när han pratar om honom med andra människor. Från 

att bara missnöjt kunna fråga något så oskyldigt som ”Har du inte latat dig nog?” (11) uttrycker 

sig Oblomov i dialogerna dem emellan ofta även i hårdare ordalag. Ett exempel när Sachar 

försöker få Oblomov att förstå att de måste flytta från sin våning och Oblomov tröttnar på att 

höra denna sanning: 
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- Du är ett gift, Sachar! tillade Oblomov ond. 

Sachar blev stött. 

- Gift! Är jag ett gift! Jag har inte dödat någon! 

- Du förgiftar mitt liv, säger jag. 

- Jag är inte något gift, vidhöll Sachar. (87) 

 

Sedan tillkommer många andra snarlika tillfällen då Oblomov formulerar sig i liknande 

ordalag. ”Är du inte ett gift kanhända?” (89), ”Är du inte ett gift?” (99), ”Du skulle hängas, du 

skulle kokas i het tjära, ja dig skulle man slita i med glödgande tänger, man skulle köra in en 

aspstör i dig!” (155), ”din giftblåsa” (155), ”Dra för tusan i våld!” (206), ”Idio-o-o-t! ropade 

Oblomov. […] Fördömda idiot! upprepade Oblomov. […] Gud, en sådan idiot du är! […] Du 

är ett gift!” (253), ”Åh, du, du… du är ett gift!” (279) och ”Djävul!” (391).                                                      

 

På samma sätt som Sachar ofta pratar nedlåtande om Oblomov bakom ryggen på honom, gör 

Oblomov likadant om Sachar. Ett kanske mindre anmärkningsvärt exempel är då en av 

Oblomovs bekanta, bikaraktären Volkov, påpekar att det är väldigt dammigt i våningen: ”Ja, 

den där Sachar, beklagade sig Oblomov” (21). Men inte bara den bristfälliga städningen är 

Sachars fel, det mesta som är snett i Oblomovs tillvaro har på ett eller annat sätt sin grund i 

hans betjänt. Sachar får ta skulden även för sådant som är utöver hans uppgifter och för sådant 

som han kanske inte ens haft med att göra. När den magnifike Stolz vid ett samtal om 

Oblomovs lättja till exempel frågar var denne gjort av sina böcker och översättningar får han 

som svar att ”Sachar har gömt undan dem. De ligger väl där i vrån någonstans” (200). Eller när 

kärestan Olga frågar om han arbetat suckar Oblomov inom sig: ”Jag skulle säga ja, om inte den 

fördömde Sachar hade varit” (256). När Oblomov inte kan hitta en förteckning över sitt gods 

jordskatt säger han att ”Sachar måtte ha förlagt den” (396). Men även Sachar själv är medveten 

om att allt blir han beskylld för i Oblomovs ögon, som vid ett tillfälle då han pratar om sig själv 

i tredje person, ”Och allt är ditt fel” (154). 

 

Ovanstående exempel är småsaker kan tyckas. Men när Oblomov under ett tillfälle av 

klarsynthet funderar över alla möjliga livsfrågor och inser hurdan han är, att han stannat i sin 

utveckling och inte åstadkommer något, måste han hitta en syndabock. Men denna gång inte 

för att skylla ifrån sig hos andra utan inför sig själv. ”I hans fridsamma själ växte det fram en 

plågsam insikt om att flera sidor i hans karaktär inte väckts till fullo, att andra bara blivit 

snuddade vid och att ingen utvecklats färdigt” (105). När Oblomov så sitter där och biktar sig 
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inför sig själv och ångrar sitt förflutna och med ett plågat samvete frågar sig vem han ska vältra 

skulden på blir svaret ”Det är allt… Sachars fel! viskade han för sig själv” (106). Han inser 

dock snart att just detta, det egna livet och den egna lättjan och oföretagsamheten, kan inte 

Sachar klandras för hur mycket han än vill det. Men, just Sachars namn ligger alltid närmast till 

hands när något problem ska skyllas på någon, litet eller stort dilemma gör detsamma. 

 

Alla hårda ord till trots har Oblomov ändå sin tillgivenhet för Sachar kvar, han är ju snarast 

beroende av att han tar hand om honom. Ända sedan barndomen är det Sachar som ”påminner 

Ilja Iljitj om att han måste göra både det ena och det andra: stiga upp på morgnarna, tvätta 

sig…” (150). Och Oblomov accepterar Sachar med sina alla fel. En karaktär som däremot inte 

har något förbarmande alls över Sachar är Michej Andrejevitj Tarantiev. Han är en högljudd 

och storvuxen man i fyrtioårsåldern med grovt och osnyggt utseende, en man som beskrivs som 

fientligt inställd till hela sin omgivning och som har lätt för att kasta ohövligheter i ansiktet på 

folk. Även om han egentligen är snabbtänkt och slug har han i tjugofem år haft ett arbete han 

föraktat som skrivare på ett verk där ”varken han själv eller någon annan skulle ha kunnat 

komma på den idén att han kunnat avancera […] det enda han är mästare i är att prata” (42). 

Trots att han kan se allt klart och tydligt i teorin är hans problem att gå från ord till handling 

och få något gjort: ”Han visste icke var han skulle börja, och så var det något annat som 

plötsligt upptog hans intresse…” (42f). Delar av beskrivningen av Tarantievs gestalt är som en 

parallell till Oblomov själv, som en elakare skepnad av samma slags handlingsförlamade typ. 

Han påstås vara vän till Oblomov men är snarast en snyltande inkräktare som begär mat och 

lånar och stjäl pengar, kläder och andra saker utan att lämna tillbaka dem, ett faktum som 

Sachar uppmärksammar men som Oblomov förefaller vara likgiltig inför. När Oblomov 

berättar att han måste hitta ny bostad får Tarantiev honom att skriva på ett mycket ofördelaktigt 

hyreskontrakt på en lägenhet i Viborgska förstaden, en förort till Petersburg. Det är ett kontrakt 

som den blåögde Oblomov sedan får mycket svårt att göra sig fri från. 

 

Tonen för Tarantievs och Sachars relation slås an redan i de två första ordväxlingarna de båda 

emellan, i samma stund som Tarantiev för första gången dyker upp i Oblomov. Detta sker 

klockan tolv i bokens första dag då Oblomov fortfarande inte kommit ur sängen.  

 
- Är man hemma? skrek någon med dundrande röst där ute. 

- Var skulle man annars vara såhär dags? skrek Sachar tillbaka ännu mer ilsket. (41) 
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- Hallå Sachar! Var håller du hus, gamla kräk? Fort hit med herrns kläder! 

- Han skulle skaffa sig en egen Sachar att skälla på! muttrade Sachar, som kom in och ilsket 

sneglade på Tarantiev. Se, så han smutsat ner golvet med sina stövlar, precis som en 

gårdfarihandlare! tillade han. 

- Häll käft, gamla svinpäls! svarade Tarantiev och lyfte foten för att ge honom en spark, då han 

gick förbi.  

Men Sachar stannade, vände sig och reste borst. (47) 

 

Därefter är varenda dialog de två emellan genomsyrad av konflikt och ett ömsesidigt ogillande 

av varandra. Det är dock Tarantiev som står för skymforden, Sachar är ”den där idioten” (52) 

och ”det där gamla kräket” (52). Sachar blir ropad på som ”Sachar, hallå, gamla kräk!” (59) 

och till Oblomov säger Tarantiev att ”din gamla fan till betjänt är rakt från vettet” (317).  

 

Köksan och hustrun Anisias syn på maken Sachar kan också anas i det sätt på vilket hon talar 

till honom och tittar till honom när han utför sina sysslor.  Sachar har i tjugo år gjort saker och 

ting på sitt sätt och aldrig funderat på att det kan finnas bättre metoder att utföra dem på. Inte 

förrän han gift sig med Anisia är det någon som påpekar för honom att allt han uträttar gör han 

på fel sätt. Men till skillnad från Oblomov och Tarantiev svänger hon sig inte med glåpord mot 

sin make utan med vänlighet och ”i all tysthet, precis som man gör med små barn eller 

fullkomliga idioter, visade hon honom hur det skulle göras. Och så såg hon på honom och 

skrattade!” (237). Hon förklarar för honom att man inte ska elda först och sedan öppna fönstren 

eftersom värmen då försvinner ut, att man istället ska hålla fönstren öppna under tiden brasan 

brinner. Sachar får även lära sig att inte förvara te och tvål tillsammans, så som han tidigare 

gjort, eftersom teet då kan börja smaka tvål. Och att han bör skaka ur Oblomovs kläder en gång 

i veckan för att förhindra att malhål uppstår. Efter att Sachar och Anisia gift sig tittar hon jämt 

till sin fumlige make när han ska utföra sina sysslor, redo att rädda situationen när han är på 

väg att som vanligt tappa ner tallrikar i backen ännu en gång. Hennes sätt att se på Sachar kan 

snarast tolkas som en slags medömkan för en person som inte är bra på det han borde vara bra 

på. Det kan vara så att Sachar känner av detta då hans fru stup i ett på ett vänligt sätt 

tillrättavisar honom hans brister och att det är därför han i sin tur behandlar henne föraktfullt. 

 

Oblomov den godtrogne – Sachar som sätter ner foten 
 
Det sätt på vilket Oblomov, och i viss mån även Tarantiev, behandlar Sachar har en parallell i 

det tidigare nämnda föraktfulla beteendet Sachar har mot sin fru. Oblomov står högre i rang än 
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Sachar, herre mot betjänt, medan Sachar åtminstone enligt honom själv visar att han som man 

står högre än en kvinna, en ”toka” som hustrun Anisia. För ”vad vet väl fruntimmer?”. När 

Sachar och Anisia gifter sig får Sachar som är betjänt komma det närmaste en herre han kan bli 

över en annan person. Efter att hela tiden ha haft Oblomov klagande på sig får han åtminstone 

stå över sin fru. Samtidigt är det en parallell hur de lägre stående, utan större framgång, 

försöker att förbättra de högre. Sachar anstränger sig emellanåt för att få sin herre att utföra 

viktiga handlingar som till exempel att godkänna att de faktiskt måste flytta och att försöka få 

ut honom ur lägenheten, medan Anisia i sin tur försöker lära sin man hur hans sysslor ska 

uträttas. 

 

Oblomov själv litar godtroget på Tarantiev medan Sachar däremot förefaller se igenom hans 

ord och handlingar, något som kan vara en möjlig anledning till att de båda ständigt träter med 

varandra. När Tarantiev försöker få Oblomov att flytta från sin lägenhet till en annan våning i 

hans kusin Agafja Matvejevnas hus vill han vända Oblomov mot sin betjänt. Han argumenterar 

att hos Agafja är det billigare boende, och att även bättre mat skulle Oblomov få. Dessutom 

skulle varken Sachar eller köksan Anisia bestjäla honom där. Även tvätten skulle komma att 

skötas bättre och dammet försvinna eftersom Oblomov i Viborgska förstaden skulle få en 

kvinna som skötte om hans hushåll, ”det är annat än den där idioten Sachar…” (52). 

 

Men det är också i Tarantievs närvaro som Sachar visar vilja och så starkt motstånd till och 

med mot sin herre att han inte utför de order han får. När Tarantiev ber att få låna en frack till 

ett bröllop ropar han på Sachar, som dock inte bryr sig om att lyssna och komma in till 

sällskapet. Först när Oblomov själv ropar på honom kommer han och frågar då argt vad 

Tarantiev vill. Oblomov ber Sachar att hämta fracken men får då en vägran till svar. Trots att 

både Tarantiev och Oblomov ber en gång till vägrar Sachar att hämta någon frack. Istället ger 

han svar på tal: 

 
Först skall han komma igen med vår väst och vår skjorta, de har nu varit på visit hos honom över 

fyra månader. Då var det också fråga om att låna dem för någon namnsdag eller vad det nu var. 

Det var en sammetsväst och en fin skjorta av holländskt lärft, den kostade tjugofem rubel. Jag tar 

inte fram någon frack! (60)  

 

Till skillnad från Oblomov ger sig Sachar inte för den osympatiske Tarantiev. Samma 

orubbliga motstånd visar Sachar upp även senare i handlingen då snyltaren Tarantiev ber om en 
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bit mat och blir nekad, ber om en sup och återigen blir nekad. Och återigen är det Oblomov 

som å Tarantievs vägnar ber om mat till honom – men precis som förut blir även herrn återigen 

nekad. ”Finns ingenting, sade Sachar torrt och gav Tarantiev en mörk blick. Hur är det Micheij 

Andreitj, när kommer ni tillbaka med herrns skjorta och väst?” (319).  

 

Sachar får alltså ta emot en hel del negativt kring sin person av framförallt sin herre Oblomov, 

men även från dennes vän Tarantiev. Sachar kämpar dessutom i motvind när det kommer till att 

få Oblomov att inse vad Tarantiev är för en typ. Som om inte detta är nog måste han istället för 

att få ligga på sin ugnsbänk även utföra trista sysslor som han egentligen tycker går utöver hans 

arbete som av- och påklädare av Oblomov. Och som om inte heller detta är tillräckligt får han 

också ta emot ständiga anmärkningar på de sysslor han gör. Hans hustru Anisia överbevisar 

honom upprepade gånger om att de uppgifter han i själva verket inte ens vill utföra utför han på 

fel sätt. Trots att han är en betjänt gör han alltså inte sitt betjäntjobb någon rättvisa, något som 

både Oblomov och Anisia är där för att påminna honom om.  

 

Inte är det väl underligt då om Sachar inte är helt tillfreds med sin situation. Och mycket 

riktigt, både berättarrösten och Sachar själv med sina ständiga beklaganden visar på en önskan 

om att livet kunde ta slut så att han slapp eländet. ”Vilket lidande! Att inte döden kan komma 

och befria mig någon gång!” (11), ”det var bättre att dö än att leva hos honom” (75), ”är inte 

mitt liv bittert nog, står jag inte med ena foten i graven…” (94), ”Ett sådant liv! muttrade han” 

(97), ”’Om man kunde sjunka genom jorden. Om bara döden ville komma!’ tänkte han” (99), 

”…Om jag finge dö ändå!” (103) och ”det är knappt Gud ger en kraft att stå ut med det [om 

Oblomovs behandling av Sachar]” (154).  

 

Döden 
 
Trots det ideliga påkallandet efter döden avlider nu aldrig Sachar, åtminstone inte inom bokens 

ramar, det gör istället hans herre. Sachar får gå ett annat öde till mötes. Några år efter 

Oblomovs död promenerar Stolz på Viborgska förstadens gator i sällskap med Gontjarov som 

skrivit in sig själv som författare i bokens slutskede, dock utan att namnge sig själv. När de 

båda får se en skara tiggare frågar författaren Stolz var alla dessa kommer ifrån, hur det 

kommer sig att någon blir tiggare och hamnar i den situationen. Tänker författaren skriva en 

Mystères de Pétersburg, undrar Stolz och syftar på Les mystères de Paris (1842), en bok av 
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Eugene Sue om fattigdomen bland det parisiska proletariatet.49 Författaren som förefaller vara 

ute efter inspiration efter något att skriva om svarar att det kanske han ska. Efter att Stolz då 

föreslagit att de ska be första bästa av dessa trashankar att berätta sin historia ropar de fram en 

äldre man: ”Goa herrarna, sade han hest, hjälp en stackars gammal soldat som blivit krympling 

i trettio fältslag…” (549). Denne gamle ”soldat” som går på gatan är Sachar som nu har blivit 

en tiggare med ett mycket slitet utseende och som på köpet blivit blind på båda ögonen. Den 

alltigenom perfekte och ideligen anmärkande Stolz frågar strängt: ”Hur ser du ut? Hur har du 

ställt till det för dig?” (550). Och Sachar berättar för Stolz och författaren om livet efter Ilja 

Iljitj Oblomov.  

 

Så länge Anisia levde hade han inte behövt tigga, men så dog hon i kolera. Från Agafja, som ett 

tag fortsatte att ta hand om honom, blev han utkörd ur huset av hennes bror som såg på Sachar 

som en snyltare, detta samtidigt som Tarantiev jämt hade en spark över till honom när han gick 

förbi. Sachar provade på att jobba som betjänt hos två andra arbetsgivare, först hos en tysk 

köpman som skulle ha honom till att passa upp vid bordet. Den läsare som nu känner till 

Sachars invanda klumpighet förstår att när han skulle bära en hel hop med böhmiska glas över 

det enligt honom ishala golvet kunde det förstås bara sluta på ett sätt. Så hamnade han istället 

hos en grevinna som gav honom det passande jobbet som portvakt. Där var det nästan som förr 

i tiden, han kunde bara sitta ner med benen i kors och inte göra något förrän människor 

behövde komma ut och in genom dörren. Men så såg grevinnan en vägglus i hans kammare och 

började ”stampa och skrika. Precis som om jag skulle ha uppfunnit vägglössen!” (551) säger 

Sachar. När hon en annan gång även kände att han stank brännvin, något han dricker för att 

döva sorgen efter Oblomv, fick han gå även därifrån.  

 

Sachar har den hårda vägen fått komma till insikt om att inte allt herrefolk har lika mycket 

överseende som Oblomov hade med honom. Men kanske var Oblomov egentligen inte tolerant 

gentemot Sachar heller, kanske var det bara hans sedvanliga lättja och oförmåga att komma till 

handling som hindrade honom från att göra sig av med sin slarvige och motsträvige betjänt. 

Eller kanske trivdes Oblomov egentligen med att ha någon där som kunde ta skulden för allt 

det som stod fel till. Själv kommer Sachar också till insikt om att hans syn på vad det innebär 

att vara betjänt gör honom till en överflödig sådan. ”Ingenting är som förr numera, det har 

blivit sämre. Folk skall ha betjänter som kan läsa och skriva” (551). Han konstaterar också att 

                                                 
49 Bonniers författarlexikon över utländsk litteratur. s. 775. 
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folk, till skillnad från hans gamle herre Oblomov, inte behöver någon som drar på stövlarna åt 

dem, ”det är någon som hittat på en maskin för det till och med” (551). På samma sätt som 

Oblomov förde en meningslös existens där han inte uträttade något alls, har nu Sachars egen 

existens blivit meningslös. Om den inte redan var det innan. 

 

Efter att ha hört hans historia erbjuder den alltid så gode Stolz sin hjälp åt den nedgångne 

Sachar, att komma bort från att tigga och supa och istället följa med och få en lugn vrå ute på 

landet. I en smått överdriven gest av hundlik lojalitet mot sin herre tackar Sachar nej till Stolz 

erbjudande om ett bättre liv, detta eftersom han inte har lust att fara från Oblomovs grav som 

ligger i Viborgska förstaden. Den gråtande Sachar har efter herrns död bara gott att säga om 

honom: ”Senast idag tänkte jag på honom – Gud signe själen! Ja, ja, Gud tog honom ifrån oss! 

Han skulle ha levat hundra år, han, så god som han var mot alla människor!” (552). Efter döden 

idel goda ord.  

 

När de lämnat Sachar frågar Stolz författaren: ”Nå, hörde du den där tiggarens historia?” (552). 

Men författaren intresserar sig istället för vem den där Ilja Iljitj var och om orsaken bakom 

hans död. I bokens allra sista rader får läsaren utan att själv behöva tolka något svaret skrivet på 

näsan: 

 
- Orsaken… vad orsaken var? Oblomoveri! sade Stolz. 

- Oblomoveri? upprepade författaren och såg frågande på honom. Vad är det? 

Jag skall strax tala om det för dig. Låt mig bara samla mina tankar. Och du kan gärna skriva ner det. 

Kanske det kan vara någon till nytta. 

   Och han berättade det som här nedskrivits. (553) 

 

Författaren fick så sin story och Oblomov handlar således om Oblomovs historia och vad som 

föregår hans död. Tack vare den kloke och insiktsfulle Stolz, som med en bok om vännens liv 

hoppas kunna förändra andra, skriver författaren en sedelärande roman om vad en lättjefull 

livsföring kan få för konsekvenser. Oblomov är en bok om en rik adelsman som var den siste i 

sin släkt Oblomov att dö, en släkt av människor som inte åstadkom någonting. Men så nära var 

det alltså att Oblomov istället hade blivit Sachar, ett verk om en lat betjänt som nästan hela sitt 

liv passade upp en annan slöfock i dennes tomma existens.  
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Sammanfattande diskussion och avslutning 
 

För att lära känna Sachar har analysen och diskussionen ovan i stort gått till så att de avsnitt i 

Oblomov där han är närvarande lästs igenom noggrant. Framförallt återkommande företeelser 

och mönster har noterats för att utifrån dessa göra tolkningar om deras innebörd. Utöver detta 

har även fortlöpande beskrivningar av andra viktiga karaktärer och återberättande av episoder 

också fått ta plats för att läsaren av denna uppsats ska ha ett sammanhang att orientera sig i. Av 

sådant som rör Sachar och som återkommer vid flertal tillfällen i boken hör Sachars jobb som 

betjänt, det förflutna på godset Oblomovka, relationen till framförallt Oblomov, med alla deras 

gräl, men även förhållandet till Tarantiev och hustrun Anisia och hur dessa karaktärer ser på 

honom. Kärlekshistorien mellan Oblomov och Olga tar stor plats i Oblomov men Sachars roll i 

det sammanhanget har uppfattats som liten och har därför inte kommenterats nämnvärt. 

Detsamma gäller för relationen mellan Oblomov och Agafja Matvejevna. Överhuvudtaget kan 

sägas att Sachar framträder som mest i bokens första hälft för att sedan dyka upp mer 

sporadiskt i handlingen. 

 

Det går inte att göra annat än instämma med Ehre när han anser att i Gontjarovs texter, i detta 

fall Oblomov, kan läsaren förvänta sig statiska karaktärer som inte går igenom några 

omdanande progressioner. När boken stängs igen är personerna desamma som de var när den 

först öppnades. I Oblomovs relation med Olga livas hans gestalt tillfälligt upp, detta tack vare 

kärleken till en kvinna vars kärlek tillbaka till honom förutsätts just av att han skulle kunna 

utvecklas att bli annorlunda än den han är när de först träffas. Men känner man till Gontjarovs 

sätt att konstruera sina karaktärer vet man nu att denna omställning hos Oblomov inte kommer 

att bli bestående, att Olga inte kommer att vänta för evigt när han ständigt skjuter på de villkor 

han måste uppfylla för att de två ska gifta sig. Samma sak gäller för Sachar som är samma 

slarviga betjänt hela sitt liv igenom, eller åtminstone tills hans herre dör och ingen annan vill ha 

honom.  

 

Sachar visar under handlingens gång inga tecken på att vilja bli mer än bara en nästintill 

sysslolös betjänt, ett yrke som han dessutom, om man ska vara riktigt uppriktig, inte är något 

vidare på. De övriga karaktärerna ser ner på honom; Oblomov anmärker ständigt på hans 

städning, det vill säga den städning han inte utför, och på allt annat han kan hitta att anmärka 

på. Allt är ju som bekant Sachars fel. Den otrevlige Tarantiev har jämt och ständigt ett 

nedsättande ord att säga till ”kräket” Sachar och kommer han bara åt ger han honom gärna en 
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spark också. Hustrun Anisia behandlar honom likt ett barn eller en idiot som behöver lära sig 

hur man gör olika saker på rätt sätt. Skulle man nöja sig med dessa konstateranden slutar det 

vid att Sachar inte är mycket för världen.  

 

Helt oduglig är han ändå inte. Hans person beskrivs emellanåt i texten en aning okomplicerat 

som att delar av hans beteende och tillgivenhet helt enkelt är medfödda ting. Att även han 

uppfostrades på Oblomovka, där man ju trodde på allt som sades, borde egentligen ha inneburit 

att också han var lika naiv och godtrogen som sin herre Oblomov. Men av de båda drönarna i 

boken är det Sachar som visar att han i alla fall har en viss omdömesförmåga, framförallt då 

Tarantiev är närvarande. Sachar skiljer sig i dessa sammanhang från Oblomov på så sätt att han 

ju faktiskt gör motstånd mot snyltaren och bedragaren Tarantiev, detta till skillnad från 

Oblomov som låter sig hunsas så till den grad att det får komplicerade ekonomiska 

konsekvenser för honom själv. Sachars motstånd är så starkt att han till och med visar olydnad 

mot sin herre då denne ger order, men trots att Sachar även påpekar att de aldrig får igen 

utlånade saker av Tarantiev är Oblomov för godtrogen och lättjefull för att inse detta. I dessa 

sammanhang får betjänten Sachar, och även snyltgästen Tarantiev, belysa huvudkaraktärens 

naivitet och försvarslöshet. Sachars roll ger på så sätt åtminstone en viss balans åt de två 

slöfockarna, de är inte båda helt och hållet döda, som Olga uttryckte sig om Oblomov. Ändå är 

denna gnista av liv hos Sachar en förhållandevis liten del av hans karaktär.  

 

Bifigurernas funktion i Oblomov är bland annat att ge extra uppmärksamhet åt Oblomovs lättja 

och initiativlöshet, något som framförallt den präktige Stolz gör på ett mycket uppenbart sätt 

med sina ideliga anmärkningar på barndomskamratens sätt att ta sig fram i livet. Hans närvaro i 

boken lämnar ingen tankeverksamhet över åt läsaren som tillsammans med Oblomov helt 

enkelt blir undervisade av gurun Stolz, att hans oupphörligt aktiva tillvaro är det rätta medan 

Oblomovs livsstil måste förändras. Inte överraskande har hans förvisso goda men mästrande 

karaktär också fått kritik av bokens läsare för att vara tråkig. Med den ständige följeslagaren 

Sachar däremot får läsaren i större utsträckning chans att själv bilda sig en uppfattning om 

huvudkaraktären Oblomov som person.  

 

Ser man rent allmänt på andra radarpar kan de ofta bestå av två olika personligheter som på så 

vis belyser varandras motsatta karaktärer, som till exempel den förläste och tokige Don Quijote 

och den mer stabile Sancho Panza i Miguel Cervantes Don Quijote av la Mancha (1605-1615). 

Eller Sal Paradise som är en oskuldsfull typ i jämförelse med den i högre grad dumdristige 
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reskamraten Dean Moriarty i On the Road (1957) av Jack Kerouac. I filmens värld kan nämnas 

den impulsive och oförsiktige Martin Riggs och hans mer eftertänksamme partner Roger 

Murtaugh i Dödligt Vapen-filmerna, för att bara ta upp ett fall. För att söka liknande motsatser 

specifikt i slackerromaner som följt i Oblomovs spår kan böckerna i uppsatsens inledning tas 

upp som exempel. Även om de inte nödvändigtvis innehåller radarpar på samma vis påträffas 

också där karaktärer som höjer läsarens medvetenhet om huvudpersonens egenskaper. För att 

nämna Confederacy of Dunces som ett sådant fall kan man i den finna vissa likheter med 

Oblomov. Även där är huvudgestalten, Ignatius J. Reilly, en lättjefull man i 30-årsåldern som 

egentligen har förutsättningar att göra något mer av sitt liv. Men efter att ha skaffat sig en 

utbildning sitter han bara hemma och tittar på TV medan hans mor får ta hand om honom, detta 

samtidigt som hon påpekar för sin son att han borde åstadkomma något, som att skaffa sig ett 

jobb. Men där Oblomov överreagerande skulle ha urskuldat sig med att han inte är som ”andra” 

skyller Ignatius istället på att han har en känslig magmun som lägligt nog krånglar just när hans 

mor vill att han ska lyssna på henne.  

 

En annan bok med ett större avstånd till Oblomov, men fortfarande med en del motsvarigheter, 

kan hittas i High Fidelity. Där blir den 35-årige Rob, ägare av en dåligt lönsam skivaffär, 

lämnad av sin flickvän Laura därför att under tiden som hon utvecklats och mognat har hans 

progression stannat där den var då de först träffades tre år tidigare. Hon tror inte att han är 

förmögen att bestämma sig för någonting och ser därför ingen framtid med honom. Lyckligtvis 

för Rob är det inte Gontjarov som skapat vare sig hans eller Lauras gestalt, något som innebär 

att det till slut ändå blir de två, detta till skillnad från kärlekshistorien mellan Oblomov och 

Olga som var dömd att misslyckas redan från början. Bifigurerna i dessa nämnda exempel 

fungerar som kontraster till huvudgestalterna, personer som är där bland annat för att belysa 

negativa drag hos motparten, åtminstone så som omgivningen ser på saken. Oblomov, som 

förmodligen är ett av de tidigaste exemplen på en slackerroman, lär ha paralleller att upptäckas 

även i andra verk än de som berörts här, något som kan vara förslag på vidare och noggrannare 

undersökningar. 

 

För att återgå till Oblomov och Sachar har de två som bekant sina olikheter framförallt i 

befattningarna i livet, något som författaren kunde ha utnyttjat på samma sätt som i de ovan 

berörda motsatsparen. Men deras relation har inte fått en sådan funktion, den uppgiften sköts 

först och främst av den ordentlige Stolz. Även om analysen åskådliggör att Oblomov och 

Sachar tilldelats en del olika karaktärsdrag är de å andra sidan snarlika i sin lättjefulla 
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livsföring och i det att ingen av dem har förmåga eller vilja nog att utvecklas och åstadkomma 

mer än vad de visar upp i boken. Deras relation skildras som att de inte fungerar ihop med 

varandra just eftersom de i dessa avseenden är samma typ av personer, något som leder till att 

de genom att kritisera varandras gemensamma egenskaper också belyser desamma. Att herrn 

och betjänten är två individer från olika samhällsskikt förstärker närvaron av slöhet i boken. De 

båda provocerar ständigt fram gräl genom att lyfta fram den andres negativa karaktärsdrag, 

trots att det ju är drag som de båda besitter. Det blir en slags humoristiska kasta-sten-i-glashus-

konfrontationer dem emellan. Till skillnad från om Oblomov hade innehållit en mer ordentlig 

tjänare får romanen tack vare Sachars existens istället ännu en dimension av oblomoveri, något 

som uppenbarar sig i form av att han missköter sitt jobb och att de övriga karaktärerna på olika 

sätt belyser även hans negativa drag. Detta oblomoveri är en livsstil som ingen av de båda 

slöfockarna i Oblomov kommer lindrigt ifrån. Den ene dör medan den andre som följd blir en 

blind och alkoholiserad tiggare. Och när även Sachar någon gång avlider kommer han att vara 

den allra siste att gå bort av den sorts slackerindivider som Oblomovka producerade. 

 

För den läsare som föredrar mer ordningsamma betjänter kan Sachars sannolikt största motsats 

hittas hos den engelske butlern Stevens i Kazuo Ishiguros The Remains of the Day (1989). 

Stevens ägnar där hela sitt liv åt att fullända sitt yrke som passopp, bland annat åt en rik lord 

under åren innan andra världskrigets utbrott. Allt från hur hushållets övriga anställda tilltalar 

varandra till var exakt saker och ting ska stå måste enligt Stevens vara perfekt. Han väljer bort 

allt övrigt som livet har att erbjuda för att bli den definitive butlern. Om Gontjarov idag skrev 

Sachar vore det den fulländade parodin på Ishiguros karaktär. Men den skulle analfabeten 

Sachar själv aldrig kunnat läsa medan Oblomov troligen skulle ha lagt ifrån sig den efter ett par 

sidor för att aldrig mer plocka upp den igen... 
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