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LITTERATUR 

TSAR PETER I NY BELYSNING 

På historiens börs förekommer 
både hausse och baisse. De stora 
gestalterna värderas från tid till 
annan olika. De åtnjuter stort an
seende under sin verksamma tid. 
De blir kanske senare nationella 
symboler. Men ofta följer en ned
värdering. Allt mänskligt är brist
fälligt och angreppspunkter för kri
tik måste därför alltid vara för han
den. En ny generation värderar 
gärningar och strävanden ur en 
annan synpunkt än den föregå
ende. Vad som synts den ene ett 
eftersträvansvärt mål är kanske en 
olycka för den andre. Varje kraft
anspänning, som görs för att vinna 
ett resultat, förkväver andra im
pulser och raserar värden, som 
efteråt kan te sig omistliga. Upp
lysningstidens målsättning var 
t. ex. högst förkastlig för romanti
ken. Dennas dunkla ideal blev åter
igen förhatliga för en liberal era, 
men åter godtagbara för nationa
listiska rörelser. Liberalismen åter
igen har följts av planeringssträ
vanden, men i dag har frihetsidea
len .en renässans. 

Flera av den europeiska histo
riens stora gestalter har därför bli-
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vit typiska exempel på omvärde
ringar, ibland många. Till sist har 
rent av historieskrivningens histo
ria blivit ett fängslande kapitel, där 
värderingarnas relativitet och de 
påverkande faktorerna är intres
santa studieobjekt, så länge vi 
ännu har förmånen av en fri forsk
ning. Hamnar man i den kommu
nistiska världens systematiska hi
storieförfalskning blir återigen ny
värderingarnas politiska bakgrund 
ett tämligen tröstlöst studium av 
mänsklig kortsynthet. 

Få härskare har emellertid blivit 
så ofta omvärderade som Peter I 
av Ryssland. För upplysningstidens 
rationalister var han den målmed
vetne banbrytaren för en ny tid. 
För de västerländskt sinnade i 
Ryssland framstod Peter som den, 
som öppnade fönstren mot Europa. 
För patrioter under skiftande sys
tem har denne tsar och självhär
skare i vart fall varit acceptabel 
som en symbol för den ryska krigs
makten och fosterlandet och han 
var för dem den "store", "Pjotr 
velikij". 

Men just den nya målsättning, som 
man antog var tsarens, Rysslands 
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europeisering, blev diskutabel den 
dag man i romantikens anda -
och en tysk his.toriefilosofis fotspår 
sökte anknytning till rysk tradi
tion. De långa skägg, som på sin 
tid stört Peters själslugn, blev åter 
en aktad symbol för rysk särart, 
för kraft och manlighet. Den orto
doxa kyrkans särställning och tra
ditioner blev ånyo andliga, och för 
all del även politiska, värden av 
högsta klass. Under slavofilins da
gar blev det av Peter deklasserade 
Moskva igen en andlig huvudstad, 
för att till sist efter förlusten av 
många av tsarens erövringar bli den 
politiska mittpunkten för ett nytt 
ryskt rike. Var, kunde man nu 
fråga sig, inte Peters krampaktiga 
försök att knyta an till västern, att 
förvandla ryssarna till europeer, 
misstag, rent narraktiga försök till 
efterapning, som varit till skada 
för det sant ryska? Hade den en 
gång så beundrade härskaren möj
ligen blott varit "Pjotr bolsjoj", 
den storväxte? 

Mot bakgrund av den drama
tiska, ofta tragiskt brutna ryska 
samhällsutvecklingen, är Peter-ge
stalten otvivelaktigt ett fascineran
de studium. När nu, efter många 
års förarbeten, en forskare med 
sällsynta förutsättningar för upp
giften skänkt oss en vederhäftigt 
underbyggd skildring av den mång
omskrivne härskaren, tilldrager sig 
hans verk därför ett stort intresse. 
Reinhard Wittram, författaren till 
Peter I, Czar und Kaiser, är av bal
tiskt ursprung och därmed förtrogen 

med rysk liksom med tyskbaltisk 
åskådning och med möjlighet att 
taga del av och tränga in i det rys
ka källmaterialet och litteraturen. 
Men han har även sökt att tillgodo
göra sig de resultat, som svensk 
historieforskning - utifrån allde
les andra utgångspunkter - vun
nit till kännedom om den stora nord
europeiska krisen vid 1700-talets 
början. Möjligen måste en svensk 
ibland sätta ett eller annat fråge
tecken i kanten för Wittrams be
handling av de svenska forsknings
resultaten, men mer än någon an
nan har han lyckats sammanställa 
svenskt och ryskt till något som 
avser att vara en helhetsbild. 

Ett mödosamt arbete ligger ba
kom hans mäktiga tvåbandsbiogra
fi över Peter, som här ej fått epite
tet "stor". Blott ett i detalj gående 
arbete kan - efter alla luftiga teo
rier om tsaren och hans verk -
verkligen skänka oss klarhet. Läsa
ren måste, det kan ej hjälpas, i nå
gon mån vandra samma tunga väg 
som författaren. Men vid dess slut 
kan han säga sig, att avsevärt längre 
ifråga om historisk rekonstruktion 
kan vi svårligen nå. I stort sett så 
som Wittram tecknat människor 
och händelseförlopp har de varit. 
Hur vi sedan vill värdera tsaren 
och hans gärningar, är en annan 
fråga, på vilken ett slutligt svar 
naturligtvis aldrig kan lämnas. 

Enligt en länge godtagen tradi
tion var Peter ensam den store 
banbrytaren, den som i ett halvt 
barbariskt, isolerat rike radikalt 



införde nya seder, europeiska bruk 
och färdigheter, vittsyftande admi
nistrativa, rättsliga och militära 
reformer. Det Ryssland, som Peter 
lämnade efter sig vid sin död år 
1725, var något alldeles annat än 
det, vars osäkra tron han mer än 
trettio år tidigare bestigit. Det väl
de, som alltifrån det stora nordiska 
krigets dagar och fram till 1918 
spelat en så stor och ofta ödesdi
ger roll för den europeiska stats
världen, vilade helt på Peters verk. 

Det ligger givetvis något histo
risk osannolikt över denna renod
lade bild, som bär 1700-talets prä
gel, och den har ej blivit bestående. 
1800-talets nationalistiska och his
torieromantiska skola vände sig 
under kritik mot den och såg ogil
lande på Peters reformverk. Se
nare har man i stället sökt gå mera 
på djupet. Forskare som Kljutjev
ski började undersöka om ej myc
ket fler och starkare trådar för
binder den äldre tiden med den 
petrinska epoken, och dessa uppslag 
har visat sig fruktbara. Wittram 
ägnar nu med fullt fog mycken 
uppmärksamhet just åt sidor av 
Peters reformtid, som vetter åt det 
gamla Ryssland. Å ena sidan var 
tsar Peter ej utan föregångare som 
reformator, å andra sidan har 
många av hans reformer även en 
grund i äldre rysk samhällsorga
nisation, ofta av bysantinskt ur
sprung. Som den före Peter märk
ligaste reformatorn framstår hans 
äldre halvsyster och rival, den 
märkliga humanistiskt bildade 
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tsardottern Sophia, och hennes 
gunstling Galit syn. I sj älva verket 
förebådade de vad som komma 
skulle. Märkliga var ju också strä
vandena att till Moskva knyta väs
terländska kunniga män, med mi
litär förmåga, kommersiell duglig
het eller teknisk kunnighet, som 
trots isoleringen i slobodan dock 
var ett ferment. 

Om den petrinska tiden sålunda 
ej längre framstår som en så slu
ten epok som förr, om det nya 
Ryssland ej var en fågel Fenix, 
som uppstod ur askan, tilldrager 
sig den frågan allt större intresse, 
vad det var som kom den unge 
tsaren att med ökad kraft slå in 
på reformernas väg. En sak är up
penbar. Den personliga faktorn har 
även här spelat in. Miljön må ha 
rymt inspirationskällor, men utan 
Peters vetgirighet och handlings
lust hade de västerländska impul
serna ej kunnat få stor betydelse. 
Tack vare dessa karaktärsdrag 
kunde han utnyttja de främmande 
männens kunskaper och till sist 
bryta sig ut ur den gammalmosko
vitiska isoleringen. Med främling
arnas hjälp - vid sidan av hol
ländska timmermän och skepps
byggare framstår skotten Gordon 
och Geneve-borgaren Lefort som de 
främsta - kunde Peter organisera 
sina första militära förband, som 
skulle hjälpa honom att bryta 
Sophias och streltsernas makt. Det 
var främlingarna, som förde honom 
in på sjöfartens område och till 
sist organiserade hans stora ut-
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landsfärd under 1690-talets senare 
hälft. 

Det är emellertid tydligt, att de 
stora förändringarna mindre var 
resultatet av en långsiktig plane
ring än ett resultat av krigspoli
tiken. Det nordiska krig, där Peter 
slöt sig till svenskarnas fiender, 
blev den smältdegel, ur vilken ett 
förändrat Ryssland stiger fram, 
ofullgånget och barbariskt men an
norlunda än 1600-talets. Det var 
kriget, som föranledde statsmak
tens utbyggnad, radikala militära 
reformer, flottans uppbyggnad, fi
nansväsendets reformering, admi
nistrationens utveckling och som 
gav socialpolitiken dess utform
ning. 

Det var också från motståndaren, 
som Peter hämtade många uppslag 
till reformer, till kollegier och in
stitutioner, till lagar och författ
ningar. Utan tsar Peter kanske 
inget reformverk, men kriget be
stämde reformernas omfattning 
och art. Djupare sett var naturligt
vis krigspolitiken i sin tur ett re
sultat av reformlusten men även 
här märkes ett starkare samband 
med det förgångna än man ofta 
velat medgiva. Under 1600-talet ha
de Moskva gång efter annan sökt 
att återvinna områden vid den 
Finska vikens botten, som man 
förlorat till Sverige och minnet av 
gångna tiders ryska positioner vid 
havet har tydligen hållits levande. 
Xven här blandar sig sålunda gam
malt och nytt. Peter tog upp gam
la politiska aspirationer, men han 

förvandlade dem och under hans 
tid fick de en annan innebörd än 
tidigare. 

Vilken halt ägde då dessa så olika 
värderade petrinska reformverk? I 
vad mån är det en osjälvständig 
återglans av väst- och nordeuro
peiska, enkannerligen svenska, insti
tutioner? Wittram betonar gång 
efter annan reformpolitikens svag
heter, det ofta dilettantiska utföran
det, åtgärdernas tillfälliga karaktär, 
det osystematiska genomförandet av 
uppslagen, det kolossala slöseriet 
med folk och material, den fruk
tansvärda hänsynslösheten, ehuru 
han å andra sidan kanske under
skattar beroendet av de främ
mande förebilderna. Den grund, 
som det kommande Ryssland stod 
på, blev i följd av de många felen 
bristfällig. En reformpolitik, som 
inledes med ohyggliga grymhe
ter, av en härskare, som själv fun
nit det lämpligt att utföra bödels
sysslorna och att tvinga sina stor
män att deltaga i det blodiga hant
verket, måste innebära ödesdigra 
element. Skräcken, som präglat 
Peters egen barndom, blev även 
hans vapen och förlamade Moskva 
efter streltserupprorets kuvande 
kort före det nordiska krigets ut
brott. Vid läsningen av Wittrams 
omsorgsfullt dokumenterade skild
ring av dessa Peters genombrotts
år går tankarna till andra, senare 
epoker av Rysslands olyckliga his
toria och man anar traditionsele
mentens betydelse. ödesdiger var 
den petrinska epoken även ur den 



sociala utvecklingens synpunkt. 
Åter befästes och nu för sekler 
framåt de ekonomiskt starkares 
övermakt, särskilt bondebefolk
ningens nedtryckande. Tsaren slöt 
sig till bojarerna-- härskaren var
ken kunde eller ville garantera so
cial trygghet och rättvisa, något 
som de svenska monarkerna såg 
som sin främsta uppgift. Den ofri
het, som blev Rysslands öde och som 
förenades med okunnighet, var 
även de ett resultat av den petrins
ka epoken. Förgäves reste sig de 
förtryckta gång efter annan -
från Stenka Razin till Pugatjev går 
en lång lidandets väg. 

Ej heller innebar de petrinska 
reformerna någon djupare orien
tering mot Europa. De baltiska 
provinserna införlivades visserli
gen med det ryska imperiet, men 
de förblev länge isolerade från väs
terlandet, långtifrån något fönster 
mot Europa. Det var först en se
nare tid som från sina synpunkter 
skulle komma att se Peters eröv
ringspolitik ur en sådan synvinkel. 
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Praktisk politik var detta ej. Ryss
lands europeisering var av mycket 
mer begränsad innebörd. 

Är Wittrams verk helt visst 
en väl underbyggd analys av den 
petrinska epokens ofullkomligheter, 
framstår trots allt såväl härskaren 
själv, i sin barbariska kraft och 
ibland på gränsen till vansinnet, 
som den stora statsbyggaren, och 
hans land och folk som ett honom 
värdigt material. Den fruktansvär
da jäsningsprocess, som den mer 
än tjuguåriga striden med det ka
rolinska Sverige utgjorde, lät märk
ligt nog en ny europeisk stormakt 
träda fram, som i hög grad föränd
rade den europeiska statsvärlden. 
De möjligheter till utveckling, som 
tsaren själv och hans stat ägde, 
hade underskattats av motstånda
ren under avgörande år. Häri lig
ger tydligen en förklaring till vad 
som hände. Det faktiska resultatet 
påverkar helt visst det slutliga om
dömet om den man, vars strids
krafter till sist framtvang freden 
i Nystad. 


