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1. Inledning 

När man tänker på rysk litteratur går tankarna troligtvis främst till klassiska verk av              

författare som Dostojevskij, Gogol och Pusjkin - samtliga med rötter i det ryska             

artonhundratalet. Även om nittonhundratalet bjuder på välbekanta namn som Michail          

Bulgakov och Aleksandr Solzjenitsyn så är detta århundrade inte lika omfattande av            

populära författarnamn, och någonstans här tycks den ryska litteraturen nästintill          

upphöra för de allra flesta. Någonting sker kring sekelskiftet mellan arton- och            1

nittonhundratalet, år 1917 står Ryssland inför ett vägval; tsartiden är över och            

Rysslands öde ligger ovisst för första gången i landets historia. En öppning mot frihet              

skymtas till, men i och med Oktoberrevolutionen går landet istället en säker väg mot              

det som ska bli Sovjetunionen. Litteraturen i Ryssland har alltid starkt speglat sin             

samtid och den sovjetiska litteraturen är inget undantag. Än idag är det ryska folket              2

tätt knutna med sin historia, en stor del av denna historia har en koppling till censur                

och ofrihet. Nadezhda Azhgikhina skriver i sin artikel Censorship in russia: old and             

New faces från 2011 att: ‘’The history of Russian art, literature, and journalism is full               

of diverse examples of cruel pressure and brave resistance.’’ Vid sidan av detta har              3

det existerat en mängd stora och framgångsrika författare som funnit sätt att kringgå             

censuren, och i sina verk diskuterat frihet eller fört en kritisk dialog mot tsarstyret och               

det totalitära samhället.   4

Idén till den här uppsatsen har sitt ursprung i Marina Stepnovas roman            

Lasarus Kvinnor (2013). Denna roman skildrar tre olika generationers livsöden under           

det rysk-sovjetiska 1900-talet. De är samtliga präglade av sina egna erfarenheter           

och upplevelser men det som står gemensamt är att de är sammanflätade med den              

sovjetiska tiden, den röda tiden. Min uppsats kommer således behandla den           

rysk-sovjetiska litteraturen med tre olika infallsvinklar; sovjetisk, anti-sovjetisk och         

post-sovjetisk litteratur. 

 

1Dobrenko, Evgenij Aleksandrovič & Lipoveckij, Mark Naumovič,  Russian literature since 1991, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2015 (s.1) 
2 Kahn, Andrew, Lipovet︠s︡kiĭ, M. N., Reyfman, Irina & Sandler, Stephanie,  A history of Russian 
literature, First edition., Oxford University Press, Oxford, 2018 (s.5) 
3 Azhgikhina, Nadezhda. "Censorship in Russia: Old and New Faces." World Literature Today 85, no. 
6, 2011, s35 
4 Azhgikhina, s35 
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2. Syfte: den röda människan i historien. 

Den här uppsatsen grundar sig i en litteraturhistorisk undersökning av den röda            

människan genom den Sovjetiska tiden. Den röda människan är en person som på             

något vis har en koppling till just denna tid; antingen genom att ha genomlevt den               

eller upplevt bitar av den. Den politiska situationen sträcker sig trots allt över flera              

olika generationer, och oavsett människans inställning till denna röda tid så förblir            

hon en del av den. Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur den röda                

människan gestaltas i tre skilda verk; där Nikolaj Virtas novell Livets rötter (1943)             

står för den sovjetiska propaganda tiden; Vasilij Grossmans roman Allt flyter (1970)            

för den anti-sovjetiska tiden; och Roman Sentjin Familjen Joltysjev (2009) för den            

post-sovjetiska tiden. Min frågeställning är således; Hur gestaltas den röda          

människan i den pro-sovjetiska, anti-sovjetiska och den post-sovjetiska litteraturen? 

 

3. Tidigare forskning och metod 

Den sovjetiska litteraturen sträcker sig över sjuttio år, och därefter tar den            

post-sovjetiska litteraturen så småningom över. Att Ryssland, eller i alla fall en stor             

del av den ryska litteraturen, än idag kan kallas post-sovjetisk visar på hur             

omfattande nittonhundratalets röda tid var. Idag har nya generationer uppkommit          

sedan fallet, men på sätt och vis präglas samhället fortfarande av en svunnen tid.              5

Stora statyer av Lenin står fortfarande kvar runt om i Ryssland, och minnet av den               

gamla eran lever kvar både inom arkitekturen och människan själv. I och med att              

Rysslands litteratur, kanske mer än något annat land, är så pass tätt sammanflätad             

med dess historia har jag valt att ägna ett avsnitt åt just det. Min undersökning lägger                

således sin grund i en litteraturhistorisk läsning av mina tre valda verk. Under             

uppsatsens gång kommer jag beröra vissa teoretiska begrepp, i synnerhet kring min            

undersökning av den röda människan i Nikolaj Virtas propagandanovell. Mitt fokus           

kommer i övrigt, som nämnt, inrikta sig på en litteraturhistorisk läsning; där den             

mänskliga gestaltningen står i centrum.  

För att genomföra den här undersökningen kommer jag framförallt att          

använda mig av Katerina Clarks The Soviet Novel - history as ritual (1981) och              

5 Beumers, Birgit (red.), Russia's new fin de siècle: contemporary culture between past and present, 
Intellect, Bristol, 2013 (s.15) 
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Rosalind Marsh två verk som behandlar den post-sovjetiska litteraturen Literature,          

History and Identity in Post-Soviet Russia (2007) samt History and Literature in            

Contemporary Russia (1995). Utöver dessa kommer jag även beröra det inledande           

kapitlet i Russian Literature since 1991 (2015) där Evgeny Dobrenko och Mark            

Lipovetsky ger en övergripande bild över tiden efter kommunismen. Dessutom          

kommer jag använda mig av Emily Johnsons och Nadezhda Azhgikhinas artiklar om            

den post-sovjetiska litteraturen och samhället i World Literature Today , varav          6

Azhgikhinas artikel jag redan har berört i inledningen.  

Jag vill slutligen förtydliga att Sovjetunionen bestod av flera republiker, och att            

denna uppsats behandlar det specifikt rysk-sovjetiska. Författarna till samtliga valda          

verk är människor som härstammar ifrån det specifikt ryska landområdet.  

 

4. Historisk överblick av 1900-talets Sovjetiska Ryssland  

Den ryska litteraturen är tätt sammanflätad med sin historia, och för att verkligen             

förstå litteraturen behövs således en viss förståelse för den historiska utvecklingen.           

För det ryska folket själva är det emellertid möjligt att erhålla en övergripande bild av               

historien genom just litteraturen. I detta avsnitt tänkte jag gå igenom de viktigaste             7

historiska milstolparna, men som också har betydelse för just de tre verk jag har valt               

ut för min undersökning om den röda människan. Då detta även är en             

litteraturvetenskaplig uppsats har jag valt att fokusera på den litterära scenens           

utveckling samtidigt.  

 

4.1 Revolutionen som för in landet på en ny väg 

Som jag nämnde i inledningen stod Ryssland år 1917 inför en ovisshet i vilket håll               

landet skulle gå. I februari samma år abdikerade tsar Nikolaj II, och bara en månad               

senare avrättades han tillsammans med sin familj av bolsjevikerna. Detta på grund            

av att bolsjevikerna med Vladimir Lenin i spetsen ville säkerställa att landet inte             

skulle kunna återgå till den tsartiden. I dryga åtta månader stod Ryssland öppet, och              

en frihet gjorde sig märkbar, något som aldrig tidigare kunnat skådats i landets             

6 World Literature Today 85, no. 6, 2011 
7 Marsh, Rosalind, Literature, history and identity in post-soviet Russia, 1991-2006, Peter Lang, Bern, 
2007, s15 
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förtryckta historia. Oktoberrevolutionen blev avgörande för landets öde, Lenin grep          

makten tillsammans med bolsjevikerna och förde in Ryssland på det som skulle bli             

sjuttio år av sovjetiskt styre. Officiellt bildades Sovjetunionen 1922 med Lenin vid            

makten, och Josef Stalin som första generalsekreterare. Vid Lenins död två år            

senare övertog Stalin makten, för att officiellt bli statschef 1927. Lenin blev unionens             8

grundare medan Stalin var personen som byggde upp den till dess mäktiga form. 

År 1932 grundades Författarförbundet, och en socialistisk realism klargjordes         

för partiets räkning. Den socialistiska realismen är trogen sin samtid och historia,            9

samtidigt som den lyfter fram en bild av en mer utopisk framtid; en framtid som bara                

kan uppnås genom de kommunistiska idealen. Maksim Gorkij blev en betydelsefull           

person inom den litterära världen, och han var med och formade hur den             

socialistiska realismen bör se ut. Hans verk Mor blev till en förebild för hur alla de                

socialistiska verken borde vara. Alla författare i Sovjetunionen var tvungna att           10

förhålla sig till Författarförbundets ideal och regler. När förbundet uppkom i början på             

30-talet, upplöstes alla tidigare självständiga författar organisationer , däribland det         11

betydande RAPP (Rossijskaja assotsiatsija proletarskij pisatelej), den ryska        

föreningen av proletära författare. Denna förenings mål var att göra den sovjetiska            

litteraturen trogen sin samtid och människorna i den. Det nya författarförbundet           

omfamnade dessa ideal, och en blandning av realistiska skildringar och en           

romantiserad bild av framtiden uppstod. När samtliga mindre organisationer         12

upplöstes, fick Författarförbundet all kontroll över den litterära världen och          

litteraturen kunde begränsades ytterligare. Författare lärdes upp till att följa vissa           

riktlinjer. Katerina Clark jämför den socialistiska författaren med religiösa ikonmålare: 

 

Just as the painter looked to his original to find the correct angle for a               

particular saints’ hands, the correct colors for a given theme, and so            

8 Clark, Katerina, The Soviet novel: history as ritual, 2. ed., University of Chicago Press, Chicago, 
1985, s91 
9 Clark, s4 
10 Clark, s4 
11Kahn, Andrew, Lipovet︠s︡kiĭ, M. N., Reyfman, Irina & Sandler, Stephanie,  A history of Russian 
literature, First edition., Oxford University Press, Oxford, 2018, s.543 
12 Clark, s34 
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on, so the soviet novelist could copy the gestures, facial expressions,           

actios, symbols etc., used in the various canonical texts.   13

 

För att verket ska kunna refereras till socialistisk realism så behöver det enligt Clark              

besitta en master plot , det vill säga en överordnad intrig. Denna intrig är redan              14

förutbestämd, och det är i den författaren placerar sin karaktär. Denna överordnade            

intrig har en tydligt strukturerad början- mitt och slut.   15

Inom den socialistiska realismen existerar det också alltid en så kallad positiv            

hjälte, denna person är oftast ordinär, samtidigt som hen är något läsaren ska             

inspireras av, eller vilja efterlikna. Den positiva hjälten är även med och driver             16

berättelsen framåt, ofta historiskt korrekt i den socialistiska realismens anda. Den           

positiva hjälten lyfter fram ideal om en utopisk framtid, det som kan bli. Karaktärer              17

runt denna hjälte agerar därmed som en symbol över det som redan är. Den positiva               

hjälten är helt avindividualiserad, och fungerar nästintill som en prototyp som går att             

föras över mellan verk; karaktärerna runt hjälten fungerar som lärjungar som i slutet             

av berättelsen ska ha lärt sig att omfamna kollektivet.  

Den socialistiska realismen har inte skapats ur intet, utan mycket är hämtat            

från den ryska artonhundratals litteraturen. Det finns tre typer av symboliska mönster            

som den socialistiska realismen hämtat därifrån; för det första skulle den politiska            

rörelsen skulle ses som en familjär situation. För det andra skulle en naiv person              

föras mot ljuset. Och för det tredje skulle en hjälte omfamna martyrskapet och offra              

sitt liv för den större tron eller makten. Även om dessa tre mönster inte helt är i                 18

riktlinje med den sovjetiska litteraturen, då dessa inte är så pass avindividualiserade,            

så har den sin grund här. Clark påpekar att det socialistiska realistiska verket kan              

ses som en ‘’politicized variant of the Bildungsroman’’ , där hjälten kommer till ro             19

med sin roll i samhället. Däremot är hjälten i den socialistiska realismen inte             

individfokuserad, utan målet är att sluta upp med den större gruppen. 

13 Clark, s4 
14 Clark, s6 
15 Clark, s5 
16 Clark, s46 
17 Clark, s46 
18 Clark, s49 
19 Clark, s17 
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Stalintiden präglades av ett allt strängare grepp om både litteratur och samhället i             

sig. Under Stalins tid vid makten genomgår unionen andra världskriget som har            

förödande konsekvenser för befolkningen, samtidigt som han ser till att kriget mot            

Nazityskland når sitt slut. Stalin genomför en industrialisering av landet, och utökade            

produktionen i unionen, och till skillnad från tidigare skulle nu marknaden skötas            

under statens järngrepp, istället för bara delvis. Landets bönder skulle ingå i ett             20

kollektiv för statens syfte. Landet moderniserades med Stalins hjälp. I början av            21

hans tid vid makten, i slutet av 20-talet, liknas samhället med en maskin, ‘’The              

machine stood for harmony, progress, control (...)’’ , Stalin ville modernisera landet           22

och föra samman befolkningen till en enhet ‘’The individual was conceived as a             

‘’part’’ of that greater whole (...). Man was a ‘’bolt’’ or a ‘’whistle’’ in the great train of                  

society (...)’’. Detta var ett försök till att få staden och landsbygdens människor att              23

komma samman. Under 30-talet förändrades Stalins syn på i vilken riktning           24

unionen bör gå, och man lämnade synen på den ‘’lilla människan’’, han som varit en               

del av maskinen, och man lyfte blicken uppåt. Man ville ha fler ledare och personer               

att se upp till i litteraturen. Dessutom ansågs teknologin vara viktigare än någonting             25

annat. Inom litteraturen var det nu vanligt att en ‘’relatively experienced and            26

politically advanced character helps one less advanced to ‘’progress’’ ‘’ , fortfarande           27

i den socialistiska realismens anda, bara att den nu inskränks på sina gränser allt              

mer.  

Ett av Stalins mest retoriska grepp syftade på hans syn på fiender, både             

innanför och utanför Sovjetunionens gränser. Denna ständiga oro för ett inre och            

yttre hot bidrog till den fasansfulla terror som pågick under hans år vid makten.              

Angivelsekulturen och de skoningslösa lägren låg i direkt relation till detta. I 30-talets             

litteratur, i och med att man ville lyfta blicken uppåt, började man visa upp fäderna.               

De sovjetiska ledarna ‘’became ‘fathers’ (with Stalin as the patriarch); the national            

20 Freeze, Gregory L. (red.), Russia: a history, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 2002 (s.295) 
21 Clark, s91 
22 Clark, s94 
23 Clark, s95 
24 Clark, s95 
25 Clark, s136 
26 Clark, s118 
27 Clark, s171 
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heroes, model ‘sons’; the state, a ‘family’ or ‘tribe’ ‘’ . Detta bidrog till hierarkin inom               28

den sovjetiska staten, och lojaliteten blev starkare. Författarna skildrar oftast          

människorna som var del av den stora familjen, snarare än någon med en högre              

position i samhället. De med högre ställning agerade istället som en idealbild av             

något man skulle omfamna.  

Samtidigt som den litteratur som partiet godkände florerade, existerade det          

även parti kritisk litteratur i hemlighet. De författare som motsatte sig att skriva             

propagandistisk litteratur flydde antingen utomlands eller skrev för ‘byrålådan’.         

Dessa verk kunde senare smugglas ut ur Sovjetunionen för att bli publicerade i väst.              

Ofta cirkulerade hemliga manuskript av verken i unionen. En av de som skrev för              

byrålådan under Stalintiden var Michail Bulgakov, hans verk Mästaren och Margarita           

för en satirisk bild över det Moskva som rådde under trettiotalet.  

 

Efter Stalins död 1953 tar Nikita Chrusjtjov över ledarskapet för unionen. Stalins död             

innebär ett aning öppnare samhällsklimat. ‘’In fiction of 1956, writers were more            

outspoken than before. They not only responded to the cues given them in official              

speeches but often acted on their own.’’ Vilket är stor skillnad på författarnas             29

situation bara några år tidigare. Då Stalin hade byggt upp en så stor persona king sig                

själv, var tiden efter hans död aningen orolig. Samtidigt som Stalin hade rustat upp              

landet, hade han försatt en stor del av folket i en utsatt position. Chrusjtjov förde en                

kritisk ton till att Stalin lämnat den sanna Leninistiska kärnan i sitt styre ‘’As evidence               

that Stalin had flouted this principle, Khrushchev cited numerous instances of unjust            

repression, arbitrariness, and falsification.’’ Chrusjtjov var dock noga med att          30

påpeka hur mycket Stalin gjort för unionen rent produktionsmässigt. Under          31

Chrusjtjovs styre kom författare att kritisera den Stalinistiska tiden allt mer. Det är             

efter Stalins död som många av de stora verken börjar skrivas, även om de inte ges                

ut förrän flera år senare.  

 

 

28 Clark, s114 
29 Clark, s.216 
30 Clark, s.210 
31 Clark, s.210 
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4.2 Sovjetunionens sista tid och upplösning 

Michail Gorbatjov blev Sovjetunionens sista statschef, han försökte öppna upp          

dörrarna till väst och på så vis försöka rädda unionen som redan innan börjat falla               

sönder. Han myntade de två välkända begreppen glasnost och perestrojka, varav           

det första riktar in sig på ombyggnad av den ekonomiska och politiska situationen.             

Glasnost riktar mer in sig på öppenhet i samhället, och det är tack vare det som de                 

gamla strukturerna om censur och allmän tabu föll samman.  

Perioden mellan 1985-90 var en tid då sådana verk som tidigare varit            

förbjudna börjades ges ut, och 1990 löstes censuren upp för att ersättas med             

yttrandefrihet. Allt från kritiska verk mot Stalintiden och Lenins visioner som vi            32

bland annat finner hos Vasilij Grossman och Aleksandr Solzjenitsyn, till utländska           

verk som James Joyce Ulysses eller George Orwells böcker om ett totalitärt            

samhälle gav nu ut. Denna tid behandlar även återkomsten för de ryska verk som              33

inte bar på samma typ av vittnesmål mot staten. Verk som länge varit tillgängliga i               

väst nådde nu sovjetisk mark. Verken hade aldrig tillkännagivits för den stora            

massan tidigare, utan bara cirkulerat i hemliga manuskript i unionen. Allt som gick             34

emot staten hade innan Gorbatjovs tid vid makten setts som tabu. Många av de verk               

som gavs ut hade skrivits långt innan de väl publicerades, i vissa fall hade de               

cirkulerat i väst. Gorbatjovs glasnostperiod innebar att en mängd olikartad litteratur           

kom fram samtidigt, och inte i en kronologisk ordning. Läsarna blev överväldigade av             

den mängd litteratur som gjordes tillgänglig; nu uppkom sovjetiskt litteratur som förde            

kritiska argument mot det systemet de varit så inlåsta i, men också utländsk             

populärlitteratur som vittnade om en helt annan typ av värld. Många människor slogs             

av det faktum att världen i väst inte varit som de trodde. 

Gorbatjov misslyckades rädda unionen från dess oundvikliga fall, i december          

1991 faller det sovjetiska systemet för gott efter en tid av redan påbörjad             

nedrustning. Den första presidenten för det självständiga Ryssland var Boris Jeltsin,           

mannen som införde marknadsekonomi i landet. Nittiotalet är en kaosartat tid, där            

stora omställningar i det ryska samhället infördes, det är också en tid för ett helt nytt                

32 Marsh, 2007, s32 
33 Brown, Deming, The last years of Soviet Russian literature: prose fiction 1975-1991, Cambridge 
Univ. Press, Cambridge, 1993, s4 
34 Brown, s62 

9 



ryskt samhälle ‘’It was the time when the class of ‘’New Russians’’ emerged; the              

most well-to-do of these - the so called oligarchs - have energetically participated in              

political life’’. Den nya klassens ryssar hade stort inflytande i den politiska sfären.             35

Nittiotalet innefattar också en ökning av brottslighet och ‘’economic power of criminal            

organizations’’. Medan en liten del ryssar blev förmögna under 90-talet, blev           36

majoriteten av befolkningen fattigare än de tidigare varit. Jämfört med tidigare blev            

det ryska samhället mer splittrat hos folket, det fanns inget system som förhöll dem              

alla lika inför staten. För den som är bekant med Svetlana Aleksijevitjs verk är det               

extra tydligt hos henne. ‘’Deras berättelser har ingenting gemensamt, förutom vissa           

emblematiska namn: Gorbatjov, Jeltsin… Men var och en hade sin egen Gorbatjov            

och sin egen Jeltsin. Och sitt eget nittiotal.’’ Det råder inte längre en enad bild om                37

det samhälle de befinner sig i. 

Vladimir Putin kom till makten 2000, och har sedan dess i stort sett behållit              

den. Censuren har funnit sin väg tillbaka ‘’(...) over the course of the past twenty               

years, new restrictions and forms of censorship have replaced those that           

characterized the Soviet era.’’ och även om just litteratur inte omfattas av censur på              38

samma sätt som den gjorde under sovjettiden så har andra medier tagit över dess              

roll. ‘’[Putin] and his advisers seem to have decided that ‘highbrow’ literature is now              

of so little interest to the general public that it is not worth censoring (...)’’.               39

Anledningen är att staten inte ens behöver censurera den, då varken befolkningen            

eller makten har ett större intresse för litteratur längre. Om litteraturen varit det som              

tidigare influerat befolkningen, så har TV, tidningar, film och liknande medier tagit            

dess plats , till exempel görs det allt mer filmatiseringar av populärlitteratur           40

‘’televised or filmed versions of popular novels are already being altered to suit the              

tastes of the political authorities.’’ Här gör sig istället censuren sig allt mer tydlig.              41

Det är genom dessa lättillgängliga medel som befolkningen återigen överöses av           

statens noga valda budskap. 

35 Dobrenko & Lipovetsky, s2 
36 Dobrenko & Lipovetsky, s2 
37 Aleksijevitj, Svetlana, Tiden second hand: slutet för den röda människan, Ersatz, Stockholm, 2013, 
s53 
38 Azhgikhina, s35 
39 Marsh, 2007, s63 
40 Marsh, 2007, s63 
41 Marsh, 2007, s71 
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Att litteraturen i sig har bytts ut mot andra medier har enligt Emily Johnsons              

artikel att göra med att de forna sovjetstaterna sedan unionens upplösning har            

kommit över den västerländska populärkulturen, samt dess moderniteter. Så som          

detektivromaner, modetidningar, hollywoodfilmer och populärmusik. Den      42

rysk-sovjetiska människan har förändrats, och allt mer omfamnat det västerländska          

sättet att vara. 

 

On subways and on buses, commuters today text and play video           

games or listen to music: one sees fewer readers in general (...) the             

mass interest in fine literature and high culture in general that once            

seemed one of the few legitimate accomplishments of the Soviet          

state always represented an artificial phenomenon that emerged        

partly as a result of shortages and censorship: many people read fine            

literature because few other entertainment options existed; banned        

books and persecuted writers appealed as forbidden fruit.  43

 

Även om just litteraturen inte längre är så kraftigt censurerad är det trots allt inte               

uppskattat att allt för starkt kritisera makten, eller gräva för djupt i historien och föra               

kritiska argument. Sådant har lett till flera journalisters död, och ofta genomförs aldrig             

en utredning till deras död. Mellan 1987-2007 rapporterades minst 100 ryska           

journalister mördade, utan att någon skyldig har straffats. Att vara en mäktig person             44

i oppositionen för den rådande makten bådar inte heller gott, Michail Chodorkovskij,            

tidigare oligark själv, fick testa på det korrupta rättsväsendet. I hans bok Mina             

medfångar (2015) skildrar han livet av de människor han träffat på i lägren. Den              

litterära scenen, oavsett inom journalistik eller författarskap, är trots allt inte lika            

öppen som makten kanske vill att man ska tro. Då journalistik har ett större värde för                

staten, är det inom litteratur aningen lättare att komma undan med sin kritik.             

Populära post-sovjetiska verk förutom Roman Sentjins roman, är Vladimir Sorokins I           

det heliga Rysslands tjänst (2006), Ljudmila Petrusjevskajas Tiden är Natt (1992)           

och Ljudmila Ulitskajas Det gröna tältet (2017). Samtliga för en kritisk dialog till             

42 Johnson, Emily. ‘’Twenty Years after the collapse of the Soviet union: 
russian and east european Literature Today’’ i World Literature Today 85, no. 6, 2011, s35 
43 Johnson, s33 
44 Marsh, 2007, s34 
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makten. Ulitskaja undersöker den sovjetiska tiden genom att placera sina karaktärer           

just där. Petrusjevskaja står kritisk till sin samtid under 90-talet och låter sin karaktär              

gå hungrig och fattig. Sorokin placerar sina karaktärer i en närliggande rysk framtid,             

där den ryska tsarmakten har återuppstått i en modern tappning, och för på så vis               

både oro och kritik till var Ryssland kan vara på väg. Tiden efter fallet är en tid för                  

bearbetning och undersökning av den nya identiteten man besitter. Det är skildringar            

över det liv som blev kvar efter det röda.  

 

For Russian culture, the collapse of the Soviet state brought with it            

the loss of the ‘Soviet’ identity and the search for a new identity, often              

looking back at the imperial past. The return to the Soviet and            

imperial past speaks also of the inability to create a brand new            

identity without reflecting on tradition and heritage, echoed in the          

label for the historical period as ‘post-Soviet’, which expresses         

anxiety about the past and about tradition: a desire to be other than             

Soviet but to show simultaneously a sense of belonging to that past            

(...)  45

 

Litteraturen förändras oundvikligen när samhället gör det. Den förändrade politiska          

situationen, förlusten av det sovjetiska samhällets identitet och förändringarna i          

ekonomin har däremot inte löst problemen man stött på inom den sovjetiska            

litteraturen. Istället har bara nya uppkommit, mer lämpade efter den nya tiden.  46

 

5. Den röda människan i den sovjetiska litteraturen  

5.1 Sovjetisk propaganda litteratur - Livets Rötter av Nikolaj Virta  

Nikolaj Virta är en typisk sovjetisk författare, och hans novell Livets Rötter går i              47

tydlig linje med vad den propagandistiska sovjetiska litteraturen är. Novellen handlar           

om Vasilij Andrevitj som arbetar på ett järnverk där han både skapar och sätter ihop               

olika tågdelar. Hans arbetssätt är individualistiskt och hans kollegor ser upp till            

45 Beumers, Birgit (red.), s3 
46 Marsh, Rosalind J., History and literature in contemporary Russia, Macmillan, Basingstoke, 1995, 
s.25 
47 Utgiven på svenska första gången i Sovjet berättar. Ett urval ur den moderna ryska litteraturen. 
Fritze, Stockholm, 1943. 
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honom med stor vördnad. En annan central karaktär i novellen är den unge Jakov              

som tidigt i berättelsen får jobb på samma fabrik som Vasilij, och det är med honom                

allt börjar förändras. Jakov är en, nästintill, helgad figur. Han är lugn och höjer aldrig               

rösten, eller tvingar någon till hans uppmärksamhet. Han är dessutom otroligt effektiv            

i sitt arbete, och vill alltid det bästa för kollektivet. Han är till stor del Vasilijs raka                 

motsats.  

Den underliggande tonen i novellen faller i riktlinje med den socialistiska           

realismen som propagandalitteraturen är så väl omfattad av. Som jag redan varit            

inne på i det historiska avsnittet ovan så använder sig Katerina Clark sig av olika               

teoretiska begrepp som går att anpassa på den socialistiska realismen. För att kort             

påminna om vad den socialistiska realismen är, så har den ett mål att uppfylla,              

samtidigt som den förhåller sig med en realistisk ton till sin egen samtid och historia.               

Virta har kopplat samman verkliga historiska händelser och rörelser, som          

stanchoviterna och teknologins framväxt; för att på så vis skapa en relaterbar            

bakgrund mot den röda människans väg mot frälsning i kommunismen. Inom den            

socialistiska realismen behöver det, enligt Clark, finnas en master plot. I Livets            48

rötter görs denna master plot, eller överordnade intrig, synlig i Vasilijs väg mot             

frälsning, när han så småningom omfamnar de socialistiska idéerna om kollektivet.           

Hans utveckling går i tre steg; från att i början ha ett inbitet synsätt på hur ting                 

fungerar, till att Jakov rubbar på hans vardag, för att slutligen omvandlas helt och              

sluta upp bakom de socialistiska idéer som Jakov symboliserat från första början.            

Jakov symboliserar de ideal som Författarförbundet och partiet förespråkade. Det          

har därför stor betydelse att det är just Jakov som leder Vasilij in på den ‘rätta’                

vägen, den sovjetiska vägen. Förutom att det finns en överordnad intrig i den             

socialistiska realismen så existerar det också en positiv hjälte. Den positiva hjälten            

är någon som de andra karaktärerna, inklusive läsaren, ska inspireras av. Denna            

hjälte lyfter fram vägen mot en utopisk framtid, det som kan bli, bara man väljer ‘rätt’                

väg. Jakov är således den positiva hjälten i Livets rötter, han får in Vasilij, samt               49

dem andra, på den socialistiska vägen. Karaktärerna runt honom, inklusive Vasilij,           

representerar det som redan är. Den positiva hjälten är så pass avindividualiserad            

48 Clark, s6 
49 Clark, s46 
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att han kan kan anpassas på vilket verk som helst inom den socialistiska realismen.              

Han agerar enbart som en vägledare för att övriga karaktärer, och läsaren, ska             

kunna omfamna kommunismen. Karaktärer som Vasilij existerar därmed bara i          

lärandets syfte, de ska i slutet av verket omfamna partiets idé om kollektivet, att det               

är den enda rätta vägen för människan att gå. 

Fader och sonen relationen gör sig också ofta synlig i den socialistiska            

realismen, och den är även central i Virtas novell. Fäderna är de som representerar              

de högsta ledarna i det kommunistiska styret, medan sönerna är de som            

härstammar från den ‘lilla människan’ i 20-talets litteratur som effektiviserade arbetet           

för partiet och unionens framväxt. Fader och sonen relationen är mer utav en             50

hierarkisk indelning, där alla har sin plats och roll i samhället, men samtidigt arbetar              

för Unionens framsteg. I Virtas verk får vi veta att Vasilij har sina rötter i               

stachnovitrörelsen, ‘’Det fanns inte en smed i hela Donets som kunde konkurrera            

med honom i fråga om skicklighet och snabbhet. Han hade i flera år varit stachanovit               

(...).’’ Clark tar upp att stachanoviterna är ett tydligt exempel på söner i det              51

sovjetiska systemet: ‘’The Stakhanovites were production heroes who were honored          

because they outdid the norms of production many times over. (...)‘’.           52

Stachonoviternas mål var att vara effektiva medhjälpare i unionens framväxt, de var            

sönerna. Jakovs position i Livets rötter är inte helt i linje med faders gestaltningen i               

och med att han inte besitter ett större politiskt inflytande, eller själv är en stor               

sovjetisk ledare. Däremot faller han ändå under fadersrollen, enligt Clark så var ‘’The             

lives of the stalinist leaders were meant to inspire the populace, but the lives of the                

‘’sons’’ were meant to provide models for the populace to emulate.’’. Jakov            53

inspirerar tydligt sin omgivning, och framförallt Vasilij. Han är en upphöjd figur som             

ständigt besitter ett lugn genom hela berättelsen ‘’han uppträdde alldeles naturligt,           

satte inte näsan i vädret och svarade inte på smedens [Vasilij] giftiga anmärkningar             

(...)’’ och han tvingar aldrig fram förändring hos någon. Jakov förändras aldrig själv,             54

50 Clark, s119 
51 Virta, Nikolaj, ”Livets rötter” i Sovjet berättar. Ett urval ur den moderna ryska litteraturen. Fritze, 
Stockholm, 1943, s243 
52 Clark, s119 
53 Clark, s124 
54 Virta, s247 
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utan förblir densamma som han var i början av verket. Den som genomgår en              

förändring, och inte besitter samma höga position rent symboliskt är ‘sonen’ Vasilij.  

Som jag nämnde i det historiska avsnittet så liknar Clark          

propagandalitteraturen vid ikonmåleri , där författaren imiterar partiets sanning        55

genom sina karaktärer. Jakov blir symbolen för vägen mot frälsning. Den sovjetiska            

litteraturen innehåller inte någon religion per se, men däremot kan man likna det             

sovjetiska styret som just en religiös verksamhet. Den kristna ortodoxa tron byttes ut             

mot tron på kommunismen och partiet. Och läsaren, tillsammans med Vasilij           

omfamnar de ideal den pro-sovjetiska litteraturen står för. Det är också en viktig             

aspekt att förändringen är någonting som sker stegvis av egen vilja hos Vasilij. Jakov              

har under verkets gång förespråkat att kunskap är viktigt och att Vasilij borde följa              

med någon gång till en av alla föreläsningar som hålls i fabriken: ‘’Det är ett               

intressant föredrag om smältugnstemperaturerer i dag. Kan du inte komma med? Vi            

tänker diskutera med läraren, vi ska visa honom att vi inte är så dumma vi heller,                

utan vet en smula.’ Vasilij väljer i slutet att gå på en föreläsning, allt eftersom hans                56

individuella arbetssätt och förljugna kunskap brytits ner behöver han inte längre hålla            

uppe skenet av hans förfalskade personlighet. Jakov räddar honom på två olika plan,             

dels från sin egen självdestruktiva beteende i sin felaktiga självbild och delvis från             

hans individuella arbetssätt, som inte längre är särskilt effektivt för det samhälle de             

båda faktiskt stöttar. Vasilij är en sann produkt av den pro-sovjetiska litteraturen då             

han ‘’(...) dies as an individual and is reborn as a function of the collective.’’ Det är                 57

en ny tid, Lenins revolutionära idéer har bytts ut mot Stalins strukturer och             

effektivisering av den moderna teknologin och kunskapen. ‘’ ‘Det är vad Stalin kallar             

att utjämna olikheterna’, sade lokföraren. ‘Jag har antecknat mig för kursen. Och de             

vill att alla stachanoviter också ska göra det.’ ‘Ja, det är bra att lära sej’, sade                

Jakov.’’  58

Den röda människans gestaltning i Virtas novell är således den människa som står             

positiv inriktad till den röda makten, och frivilligt underordnar sig den. Även om             

berättelsen uppenbarligen är tydligt uppdiktad, då den omfamnar samtliga mål för att            

55 Clark, s4 
56 Virta, s253 
57 Clark, s174 
58 Virta, s 248 
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vara en propagandistisk verk; så var trots allt tron på partiet den enda rätta för               

många människor. Vasilij, trots den fiktiva karaktäriseringen, blir en av alla de            

människor som i början av Stalintiden trodde blint på partiets ord om en ny bättre tid.                

Vasilij tar tillsammans med läsaren stegen mot de kommunistiska idealen och           

omfamnar dem som de enda rätta. Den röda människan genomgår en förändring            

från det gamla mot det nya. Det är en tid för ett fullkomligt avindividualiserat              

samhälle, man lämnar 20-talets hyllning av den lilla människan och omfamnar           

Stalins nya 30-tal där man istället hyllar mäktigare figurer som människan istället kan             

se upp till eller vilja efterlikna. Fadersfigurer som Stalin och andra av de sovjetiska              59

makthavarna fanns enbart där som en övermäktig bild och inspiration; men andra,            

inte lika högt uppsatta, existerade som det massorna skulle efterlikna, och vilja            

efterlikna. Vasilij upplevde den förrevolutionära tiden och Lenins år vid makten, men            

han behövdes indoktrineras i den nya tiden som Stalin stod för.  

 
5.2 Anti-sovjetisk litteratur - Allt flyter av Vasilij Grossman 

Den anti-sovjetiska litteraturen har existerat redan sedan Författarförbundet anlade         

de riktlinjer för den litterära scenen i Sovjetunionen. En del författare valde att lämna              

landet på grund av de litterära reglerna, medan andra stannade kvar och skrev för              

‘byrålådan’. Vasilij Grossman är en av de författare som i början av sin karriär skrev               

propagandanoveller, precis som Nikolaj Virta, men till skillnad från Virta ändrade           

Grossman senare riktning i sin litterära karriär. Hans roman Allt Flyter skrevs mellan             

åren 1955-63 , men gavs inte ut förrän 1970. Även efter Stalins död och under              60

Chrusjtjovs tid vid makten var censuren rådande vid allt för kritiska synpunkter.            

Verket publicerades först utanför unionens gränser. Allt Flyter står klart kritiskt mot            

det sovjetiska systemet, och speciellt den stalinistiska perioden. Verket skildrar Ivan           

Grigorjevitj, en man som efter nästan trettio år i fångläger släpps fri. Han besöker              

släkt och alla de platser han inte sett på alla dessa år. Ivans första stopp är hos sin                  

kusin Nikolaj Andrejevitj, ‘’Ja det skulle bli ett möte! Här kommer Ivan i en              

märkvärdig tid, tänk så många förändringar som hade inträffat efter Stalins död.            

Förändringar för alla. (...) Nu hade det ju kommit fram bröd! Och nu återvände Ivan               

59 Clark, s136 
60 Marsh, Rosalind J., History and literature in contemporary Russia, Macmillan, Basingstoke, 1995, 
s117 
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från lägret.’’ Tiderna har förändrats, och människorna likaså. Människans relation          61

till staten är inte lika ensidig som tidigare, utan ett bredare spektrum existerar på              

grund av de olika erfarenheterna och upplevelserna folket erfarit gentemot det röda.            

Ivan som hamnat i läger av anledning att han under sin tid som student förespråkat               

om frihet; har inte samma syn på samhället som sin kusin Nikolaj. Nikolaj själv har               

som så många andra bara rättat sig efter den stalinistiska tiden. Ofta av rädsla eller               

av blind tro på att det som Stalin gjorde var för allas bästa. Stalin var ju trots allt                  

deras fader, och Lenin likaså. Att ens tvivla på att de akademiker, motståndare,             

kritiker och andra människor som hamnade i läger skulle kunnat vara något annat än              

skyldiga var bara det fruktansvärt. ‘’Man måste vara mycket orädd för att tvivla på              

deras skuld - för i så fall var det ju den socialistiska statens ledare som var                

brottslingarna, i så fall var Stalin en brottsling.’’ Nikolajs tankar rusar iväg medan             62

han går och väntar på sin kusin, han finner ibland sina tankar outhärdliga då han har                

själv trott på det system som nu bevisligen är fel, han har skrivit under papper och                

varit en av de alla som låtit förödande händelser fortskrida. När det efterlängtade             

mötet väl sker skiftar Nikolajs längtan mot en skam som kläds i försvar. Ivan är en                

levande påminnelse om Stalinterrorn. Det mänskliga här ligger i att Nikolaj, som fram             

till Stalins död, har motvilligt eller ej underordnat sig det sovjetiska systemet. Medan             

Ivan har agerat som en motståndare till det i över trettio år. Senare i verket finner                

Ivan ett svar på skillnaden mellan dem två ‘’hos dem var det förgångna utplånat, de               

skaffade sig lätt den nya tidens ansikte - de tänkte, de hade sina upplevelser i               

samklang med nuet (...) Hur skulle man förklara denna skillnad: kanske var det så att               

människan i lägret stelnade om i ett slags bedövningstillstånd?’’ De röda           63

människorna som Nikolaj vill kunna gå vidare utan att behöva reflektera för mycket             

över den brutala tid de varit med och bidragit till. En skam finns inom dem, en                

skyldighet. Även om de själva inte bär ansvaret så är det ingen annan som tar det. 

Grossman belyser flera olika karaktärers livsöden samtidigt som han skildrar          

Ivans resa. Genom att skapa en mångfacetterad vy av den upplevda historiska tiden,             

bidrar Grossman med en kritisk bild av hela det sovjetiskastyret på flera olika plan.              

61 Grossman, Vasilij Semënovič,  Allt flyter, [Ny utg.], Historiska media, Lund, 2010, s16 
62 Grossman, s24 
63 Grossman, s112 
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Samtliga karaktärer är en del av vad den röda människan är, även om deras livsöden               

är olika. I ett kapitel får läsaren en inblick i den unga Masjas liv. Hon är en av alla de                    

kvinnor som vägrat ange sina män, och har därför själv straffats genom att skickas till               

ett kvinnoläger. ‘’Masja förstod inte varför hon och dussintals andra som hon skulle             

ange sina män, varför Andrej och dussintals andra som han skulle ange sina             

arbetskamrater och barndomsvänner.’’ I lägret befinner sig även väninnan Susanna          64

Karlovna, vars karaktär skildrar en sida av den röda människan. En som fortfarande             

tror på det sovjetiska systemet, på Lenin och Stalin. ‘’Susanna Karlovna hälsar inte             

på Olga Nikolajevna, Olga Nikolajevna kallar ju Stalin för fascist och Lenin för den              

ryska frihetens mördare.’’ Trots att Susanna befinner sig i ett ohumanitärt läger tror             65

hon fortfarande på dem vars system satt henne där. Hon var inte heller den enda,               

många andra fortsatte också att tro på den övre makten, och övertalade sig själva att               

om de nu var i lägret, måste de ha gjort någonting ont mot staten:  

 

En utmärglad, darrande medarbetare i Ungdomens Komintern (...)        

förklarade för Ivan Grigorjevitj att han aldrig begått något brott mot           

partiet, men säkerhetsorganen hade ändå haft rätt när de arresterade          

honom som spion (...) Det var ytterst sällan som Ivan Grigorjevitj           

råkade på folk som faktiskt hade kämpat mot sovjetmakten. (...) De           

sattes inte här för att de kämpat mot sovjetstaten, utan därför att det             

fanns en viss sannolikhet för att de skulle kunna bekämpa den.   66

 

Även de som inte befann sig i läger, oavsett om de angivit någon på lösa grunder                

eller inte, oroade sig för sin framtid. Minsta lilla felsteg, som på något vis kunde tolkas                

som kritik mot staten kunde få dem dit. ‘’Ute i friheten undrade de som byggt upp den                 

nya världen: ‘’ Ska de ta mig eller inte?’’ Alla väntade de på att dörrklockan skulle                

ringa mitt i natten, på ljudet av bilhjul som plötsligt skulle tystna utanför porten.’’              67

Vem som helst kunde bli angiven, och ingen befann sig egentligen i friheten.  

Byarna ute på landet var inte skonade från Stalins terror, tvärtom, i och med              

femårsplanerna tog staten hand om majoriteten av böndernas inkomst och          

64 Grossman, s122 
65 Grossman, s135 
66 Grossman, s109-10 
67 Grossman, s185 
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produktion och det rådde därmed en stor hungersnöd. Efter ett tag slutade maktens             

representanter komma dit för att samla in böndernas produktion ’’(...) Så fort makten             

inte kan ta någonting från människan så blir hon onyttig.’’ Hela byar stod tillsist              68

tomma, människorna i dem glömdes bort av makten och de föll offer för svälten ‘’I               

stugorna (...) låg liken, män och kvinnor, somliga på golven, andra i sina sängar.’’  69

Vid ett flertal tillfällen låter Grossman Ivan ha längre filosofiska utläggningar,           

som ofta ger en antydan av att någonstans där i är det Grossman själv som tagit vid: 

 

Över jordens yta strömmade en flod som blev verklighet för alla och            

raserade allt i sin väg. Den nya nationalstaten - ägaren till alla            

oräkneliga skatter: fabriker, verkstäder, atomreaktorer och alla åkrar,        

den oinskränkte härskaren över varje levande andetag - triumferade.         

Revolutionen föreföll ha ägt rum för dess skull, för dess tusenåriga           

makt och seger. Men denne härskare över halva världen var inte bara            

frihetens dödgrävare. (...) Allt detta förstod och kände Ivan Grigorjevitj          

- ibland helt klart, ibland dimmigt.   70

 

Grossman, och delvis genom Ivan, för en kritisk syn på det Sovjetiska-Ryssland som             

Lenin och Stalin stod så starkt för. Ofta kritiseras Lenin rakt ut, grundaren av den               

terrorregim som Stalin senare byggde upp. ‘’Lenin dog. Men leninismen dog inte.            

Den makt Lenin hade erövrat föll inte hur partiets händer. Lenins kamrater, hans             

medhjälpare, hans medkämpar och elever fortsatte Lenins verk.’’ Ivan för ett aktivt            71

motstånd gentemot det system han både genomlidit och fortfarande lever i.  

Trots Rysslands moderna och teknologiska framsteg så var skillnaden mellan          

det västerländska och det ryska stort. Grossman skriver ‘’Det finns en avgrund            72

mellan Västerlandets utveckling, som närdes av en ständigt växande frihet, och           

Rysslands utveckling, som närdes av ett ökat slaveri.’’ , och det är även just detta              73

som Roslinda Marsh tar fasta på. ‘’The Russian revolution was based on ideas of              74

68 Grossman, s154 
69 Grossman, s165 
70 Grossman, s236-37 
71 Grossman, s220 
72 Marsh, 1995. s119 
73 Grossman, s212 
74 Marsh, 1995, s119 
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freedom and the individual’s human dignity evolved by Western philosophers, but           

‘Lenin himself was the slave of Russian history’ (...)’’ . Ryssland har anammat de             75

västerländska idéerna om frihet, och dessa idéer har i väst både haft tid att utvecklas               

och formas. Lenin är som så många andra en produkt av sin historia och sin egen                

samtid, och var själv en del av den ofrihet Ryssland präglats av så länge. Han var                

även den som såg till att Ryssland, i och med Sovjetunionen, fortsatte sin ofrihet.  

Det som är likt den pro-sovjetiska litteraturen, är att man fortfarande förhåller            

sig till samtiden och skildrar historiska händelser, och använder sig av fiktion för att              

göra just det. Men istället för att måla upp makten som det enda rätta, plockar man                

isär den och analyserar dess beståndsdelar, och allt som har gått fel. Makten har här               

inte det skyddsnät som socialistiska realismen erbujder. På grund av Grossmans           

tydligt kritiska ställningstagande, även om det efter Stalins död blev ett aning            

öppnare klimat inom litteraturen, så blev hans verk inte tillgängligt i Sovjetunionen på             

flera år. Det var först 1989, med Gorbatjovs glasnost som verket gjordes tillgängligt,             

men även då var det kontroversiellt.   76

Den röda människan i den anti-sovjetiska litteraturen är någon som har           

genomlevt en stor del av det sovjetiska styret, och ställer sig kritisk till det. Ivan har                

suttit i läger större delen av sitt liv; Nikolaj förblev skonad från just det, men han har                 

levt i tron på att partiets viljor var det enda rätta. Det är först efter Stalins död som                  

han slås av den hemska insikten att allt inte varit rättfärdigt, och detta blir              

svårhanterligt. Pinegin, den man som angav Ivan för att ha pratat om frihet i              

studentåren, lever med den skammen inom sig. Samtidigt kunde det trots allt            

fortfarande också finnas sådana människor som Susanna Karlovna; som fortsatte att           

vara övertygade om att Stalin och Lenins sätt var det enda rätta för Ryssland och               

unionen. Det är ett betydligt bredare spektrum av människoöden än tidigare. Men det             

är också med den anti-sovjetiska litteraturen som sanningen och bearbetningen          

kommer upp till ytan. Ivan är ändå kulmen på den röda människans gestaltning inom              

den anti-sovjetiska litteraturen. Han besitter det kritiska ställningstagandet och         

bearbetningen av den gångna tiden. 

75 Marsh, 1995, s119 
76 Marsh, 1995, s120 
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Även om man inom den sovjetiska propagandalitteraturen lämnade den lilla          

människan bakom sig, så betyder det inte att dess existens upphörde. För den som              

är välbekant med Dostojevskij, eller i synnerhet Gogol och då mer specifikt hans             

novell Kappan (1842), har stött på den lilla människan redan där. I den             

anti-sovjetiska litteraturen återkommer den lilla människans gestaltning i karaktärer         

såsom Ivan, då han faktiskt misslyckas med sitt motstånd gentemot staten. Det är             

den lilla människans kamp mot en överhet som även starkt kännetecknar den röda             

människan i detta verk. Gång på gång genom den ryska litteraturhistorien slukas hon             

upp av maktens män. Det är inte heller bara den resistenta karaktären som faller              

offer för makten, utan även alla de människor som verkligen trott på partiets ord om               

att förverkliga vissa ideal, men sedan fått dem splittrade runt sig.  

 

5.3 Post-sovjetisk litteratur - Familjen Joltysjev av Roman Sentjin 

Den post-sovjetiska litteraturen är den litteratur som uppkommit efter Sovjetunionens          

fall. Litteraturen är inte längre lika starkt kontrollerad som den varit under det             

sovjetiska styret. Den är inte heller lika censurerad, men detta beror snarare på att              

den litterära scenen i det post-sovjetiska Ryssland har förlorat en del av sitt värde då               

den har bytts ut mot andra medier. Däremot är de karaktäristiska gestaltningarna            

inte helt annorlunda gentemot de tidigare decenniernas skildringar. Man har          

visserligen den Sovjetiska tiden bakom sig, men människorna och alla deras           

erfarenheter och upplevelser lever kvar.  

Roman Sentjins roman Familjen Joltysjev (2009) skildrar en medelklassfamilj         

från Moskva som tvingas flytta ut på landet. Berättelsen utspelar sig i            

tjugohundratalets början, och nyligen har man det kaosartade 90-talet bakom sig.           

Fadern Nikolaj Michajlovitj Joltysjev får sparken som polis efter att av misstag nästan             

haft ihjäl flera personer som suttit häktade. Pengarna täcker inte längre kostnaderna            

av att bo i staden och familjen flyttar ut till hustrun Valentinas moster på landet. Paret                

har tillsammans de två vuxna söner Artiom och Denis. Denis sitter i fängelse efter att               

ha slagit in skallen på en kille på gatan, medan Artioms persona mer består av att                

följa sina föräldrars fotsteg var de än går. Sentjin är kritisk till sitt eget samtida               

Ryssland och ger utlopp för det genom sina karaktärers livsöden. De sjunker allt             

längre ner på samhällets botten, och verket är minst sagt en dystopi över Ryssland i               
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början på tjugohundratalet. Familjen går från att utnyttja det korrupta systemet med            

Nikolaj som poliskapten som länsar de häktade på pengar, till att själva ute på landet               

vara de som utsatts för ett korrupt och elitistiskt system. Ute på landet existerar              

samma våld och korruption som inne i staden, om än bara mer otyglat. Här existerar               

även en ständig hunger och brist på råvaror, och likväl pengar.  

Livet på landet har fastnat i en svunnen tid. För Ariom som vuxit upp i staden                

med alla moderniteter krävs en viss omställning: ‘’ingenting ägde han som hade            

kunnat göra det nya livet lite drägligare - inga bra uteskor, inga ordentliga, oömma              

vardagskläder, ingen bra yxa, ingen spik, ingen ficklampa…’’. Även om de inte            77

förväntade sig mycket av landlivet, blev det betydligt hårdare än de kunnat önska.             

Majoriteten av alla i byn är arbetslösa, när Valentina beger sig för att söka arbete till                

både sig själv och sina män får hon till svar att ingenting finns ‘’Vi hade ju ett stort                  

lantbruk fram till i fjol, men nu - ingenting. (...) En del hankar sig fram på pensionen,                 

andra har sjukpeng… Barnbidrag, underhåll… Vissa får hjälp av släktingar, många           

flyttar och söker jobb i stan eller var som helst.’’ . Fattigdomen är framförallt stor              78

utanför städerna, och chansen att ta sig ut ur fattigdomen finns framförallt i städerna,              

men familjen tvingades lämna staden för de inte hade råda att bo kvar. Det är ett                

paradoxalt synsätt, som är nästintill omöjligt att själv ta sig ur.  

 

Du tror kanske att jag vill leva såhär? Men jag är faktiskt inte helt              

förlorad, inte än. Jag skäms för mig själv. Jag vaknar på morgonen…            

men sen då? Vad ska jag göra? Jag är bara trettionio, jag kan ju göra               

vad som helst… Alltså, jag menar att jag kan klara av alla jobb som              

man kan tänka sig skulle finnas här. Jag har ju testat allihop. Men             

överallt har jag fått sparken, och vet du varför? Inte för att jag strular              

och lever rövare (...) utan för att allting läggs ner.   79

 

En hel del tyder på att det sedan fallet inte blivit väsentligt bättre för befolkningen.               

Livet på landet liknar det som Grossman tog upp, även om staten inte längre              

omhändertar produktion och inkomst, så skulle det ändå inte finnas något att            

77 Sentjin, Roman Valerʹevič,  Familjen Joltysjev, 2244, Stockholm, 2015, s.57 
78 Sentjin, s68 
79 Sentjin, s129 
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omhänderta. Det finns inte ens arbete längre. Det är som om makten helt har dragit               

sig ur, och lämnat lantborna åt sina egna öden. Svälten är inte lika omfattande som               

under den rödaste tiden, de får fortfarande ihop slantar, mest till potatis. Ett av de               

tydligaste problemen som dykt upp efter fallet är alkoholkonsumtionen. Den blir det            

svarta hålet, och efter det är det omöjligt för dem att kunna resa sig i samhället igen.                 

‘’Fast vad fan, muttrade han för sig själv, vad ska man göra då, förutom att supa?’’                80

Alkoholen är det enda sättet att tillfälligt kunna fly undan den gråa vardagen som              

blivit deras verklighet: ‘’De drack sig inte sanslösa, men de såg till att aldrig vara               

nyktra. Av ren fruktan.’’ Alkoholkonsumtionen blir den ledande symbolen över den           81

uppgivenhet som existerar i samhället, och i den röda människan. 

 

‘’Det året dog Vitalka Potapov, inte ens trettio var han (...) Och han             

Glusjkov, han söp ju ihjäl sig… De bara dör och dör och dör… I kriget               

var det sjutton karlar härifrån Muranovo som stupade (...) då var det            

krig, med kulsprutor och pansarvagnar, nu däremot… om man räknar          

efter så har det nog vart fler de senaste fem åren (...)’’  82

 

Det finns ingenting annat att göra än att supa. Att det dessutom fallit fler offer för                

flaskan än det gjort i krig från byn blir talande för det samhälle det befinner sig i.                 

Under den sovjetiska tiden existerade regler och ordning som höll människorna           

under kontroll. I det post-sovjetiska Ryssland existerar inte det längre på samma vis,             

men trots det är friheten fortfarande utom räckhåll. Livet i Moskva, och andra stora              

städer, är fungerande och besitter det tidiga tjugohundratalets moderniteterna. Livet          

på landet förblir fast i en svunnen tid, bortglömt och efterlämnat. Mostern går själv              

runt och väntar på att bara få dö ‘’(...) när hon hade legat ett par dagar och det blev                   

uppenbart att döden inte skulle infinna sig, då reste sig gumman och gick till sina               

vänner igen (...)’’ och hon är inte heller ensam med sina tankar ‘’Egentligen hade              83

det bästa varit att få dö, en hederlig död, som någon gammal grek eller sagohjälte,               

men så blev det inte. De måste plåga sig vidare, och ingen kunde förklara varför.’’               84

80 Sentjin, s175 
81 Sentjin, s266 
82 Sentjin, s180 
83 Sentjin, s182 
84 Sentjin, s273 
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Levnadssituationen försämras allt mer för familjen Joltysjev, och folk runt omkring           

dem väntar bara på att få dö.  

Den röda människan i den post-sovjetiska litteraturen gör sig främst synlig i            

den äldre generationen hos Nikolaj och Valentina samt deras jämnåriga grannar.           

Samtliga har starkt upplevt den röda tiden, samtidigt som de även sett den upplösas              

och fått se nytt samhälle växa fram. Deras relation till överheten är däremot, till              

skillnad från de tidigare verken, resignerad. De besitter inget aktivt motstånd           

gentemot makten, inte heller underordnar de sig den med vilje. Familjen Joltysjev            

har upplevt två sidor av det post-sovjetiska samhället; under nittiotalet fick familjen            

det väsentligt bättre då Nikolaj var en av de få som lyckades skapa en framgångsrik               

karriär i den nya ekonomin. Men de fick också uppleva den skoningslösa vardagen,             

präglad av fattigdom och alkohol. Den lilla människan gör sig synlig även här, och på               

något vis sluts cirkeln. Det ryska samhället och dess litteratur är tillbaka där den              

började; fångad i ofriheten med den lilla människans hopplösa ståndpunkt till           

makten. 

 

6. Slutsats  

Den röda människan i den sovjetiska litteraturen har onekligen sett annorlunda ut            

beroende på var man för blicken. I propagandalitteraturen under 30-talet är den röda             

människan någon som genomgår en övergång mellan det individuella och det           

avindidualiserade. Den röda människan släpper alla sina individuella mål och          

önskningar, för att kunna stödja det som är större än individen själv, nämligen             

partiet. Vasilij Andrevitj börjar som en individuell och envis arbetare, men           

allteftersom omfamnar han självmant de sovjetiska idealen med hjälp av Jakov. Den            

röda människan i den anti-sovjetiska litteraturen är däremot frispråkig och tänkande,           

från början till slut. Även om relationen till det röda skiljer sig mellan karaktärer här,               

så råder det genomgående ton av missnöje gentemot makten hos dem alla. Ivan             

som genomlidit trettio år i läger står självklart rakt igenom kritisk till hela det              

sovjetiska systemet, och förespråkar ett aktivt motstånd till det. Nikolaj håller en            

kritisk ton till den tid och den makt han stöttat så länge, men som i efterhand visat sig                  

vara fel. Den röda människan i den post-sovjetiska litteraturen har till skillnad från de              

tidigare två människogestaltningarna inte en direkt relation till makten. Det sovjetiska           
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systemet har fallit samman och ersatts av det Ryssland som existerar idag med             

Putin i spetsen. Däremot finns den röda människan fortfarande kvar och hon besitter             

därmed en annan vy över den sovjetiska tiden. Den äldre generationen i detta verk,              

till vilken Nikolaj och hans fru tillhör, har själva upplevt den röda makten men också               

levt igenom dess fall. Den mänskliga skildringen hos den röda människan står i detta              

verk mer resignerad mot makten, och sin historia. Istället för att omfamna partiets             

visioner, eller ställa sig emot dem, är denna människa någon som vänder bort             

blicken för det nya korrupta samhället, och som använder alkohol som ett sätt att fly               

undan den nya verkligheten. 

Den röda människans utveckling sker inte i en rak linje. Det är en mängd olika               

individer som står i relation till den röda tiden, människorna bär inte på exakt samma               

upplevelser och erfarenheter. Skillnaden mellan den röda människan i den          

propagandistiska litteraturen och den anti-sovjetiska litteraturen är given. Det är två           

motpoler som möts; den ena står bakom det sovjetiska systemet och det            

kommunistiska partiet, medan den andra gör motstånd till det. Visserligen sker detta            

ur två olika utgångspunkter i tiden. Propagandalitteraturen har sina rötter i 30-talet,            

precis i början av unionens storhetstid där människor fortfarande kunde vara           

hoppfulla och övertygas. Den anti-sovjetiska litteraturen har ett bredare spektrum          

bakom sig, där Stalintiden hunnit passera och en mängd olika upplevelser har            

erfarits. Den post-sovjetiska tiden och litteraturen är inte lika given, då den inte står i               

motpol till någon av de tidigare. Den röda människan här har ingenstans att fokusera              

sitt motstånd, faktum är att hon hellre flyr undan det för att i sin ensamhet beklaga                

sig över situationen. Hon har genomlevt fallet, och står på två sidor om historien,              

med ett liv i båda. Den röda tiden må vara borta, men människan är inte det. I det                  

nya självständiga Ryssland existerar det inte någon riktig samtida röd identitet.           

Identiteten ligger fortfarande i det förflutna, och man bär det med sig. 

Den röda människan i de tre olika verken har gått från att underordna sig              

staten, till att motsätta sig den, för att slutligen ställa sig likgiltig mot den.              

Resignationen blir det sorgliga slutet för henne, Ryssland har återigen funnit sin väg             

mot en tid av ofrihet. Den röda människan leder en ständig förlust mot överheten,              

och hon förblir den lilla människan, vars relation till överheten ständigt hamnar i             

underläge. 
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