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Den fördömda lyckan, eller 
Socialismens ekonomiska 

problem i Moskva

… för människan finns ingen återvändo …
– Andrej Platonov, Lyckliga Moskva

 Platonovs oavslutade roman Lyckliga Moskva är ett i 
många avseenden ganska ovanligt, nära på gåtfullt och 

kontroversiellt verk. Romanen först publicerades strax före 
Sovjetunionens fall 1991.1 Dess reception blev en blandning 
av entusiasm och misstrogenhet; en blandning av förund-
ran och beundran över dess estetiska radikalitet. Några läste 
romanen som Platonovs klumpiga försvar av stalinismen 
medan andra tolkade den som satir och travesti. Och just 
som i förhållande till en stor del av den sovjetiska konsten 
och litteraturen från det tidiga 30-talet, tvekar dagens post-
socialistiska läsare också i sina försök att placera Platonov 
ideologiskt. Det ska också tilläggas att författarens syn på 
kropp och sexualitet har uppretat många, liksom också hans 
konstruktion av en subjektivitet mellan »skatologi och es-
katologi«.2

1 Andrej Platonov, Stjastlivaja Moskva. Publ. M.A. Platonovoj. Novyj 
Mir, 1991, nr 9, s. 9–76. Romanen publicerades i en svensk översätt-
ning av Kajsa Öberg Lindsten: Andrej Platonov, Lyckliga Moskva. 
Stockholm: Ersatz; 2009.
2 Keith Livers, »Scatology and Eschatology: The Recovery of the 
Flesh in Andrei Platonov’s Happy Moscow«, i Slavic Review. Vol. 59, 
No. 1 (Spring, 2000), s. 154–182
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Mitt förslag är att romanen är ett slags studie av socia-
lismens symboliska ekonomi utförd av en författare med 
litterära medel. Jag ser romanen som ett försök att hitta 
en poetisk-matematisk formel som syftar till att räkna ut 
hemligheten bakom den sovjetiska mystiken. Jag närmar 
mig Platonov i en dialogisk läsning formad genom prismat 
av ett annat filosofisk-poetiskt traktat, inte mindre svårt att 
tolka och inte mindre kontroversiellt än Platonovs roman. 
Det är Georges Batailles Den fördömda delen, som samlar 
filosofens mångåriga arbete om dynamiken i samhället mel-
lan naturens lagar och kultur, med religion, krig, konst och 
erotism i fokus.3 Både revolution och existens föreställer sig 
Platonov i romanen i en kvinnlig, nära på pornografisk ge-
stalt. Lika djupt som Platonov var även Bataille intresserad 
av människans tillstånd under kommunismen. 

I denna bok som också är oavslutad, analyserade Bataille 
sociala system som en sorts sub-oikonomia i Världsalltet, ett 
grundelement i det allmänna ekonomiska utbytet av fy-
sisk, libidinös och symbolisk energi. Med sina konceptuella 
grunder i begrepp som överskott och överdåd utmanade 
Bataille en europeisk teoretisk tradition som tänker eko-
nomi i termer av brist, nöd och nytta. Bataille påbörjade 
sin skrift under det tidiga 1930-talet, ungefär vid samma 
tid som Platonov påbörjade sin Lyckliga Moskva, och i en 
iögonfallande likhet med en för honom helt okänd Bataille 
tänkte Platonov också det sociala i parallell till det erotiska. 

3 Georges Bataille, Den fördömda delen: samt Begreppet utgift. Övers. 
Johan Öberg. Stockholm: Symposion, 1991. Jag använder även de-
lar av band 2 och 3 i den engelska översättningen: Bataille, Georges. 
The Accursed Share: an Essay on General Economy. Vol. 2/3, The History 
of Eroticism; Sovereignty. Övers. Robert Hurley (New York: Zone 
Books), 1991.
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Till skillnad från Platonov som aldrig utvecklade sin av-
brutna berättelse, fortsatte Bataille sin analys senare, efter 
Stalins död. Man kan även säga att Bataille i del 2 och 3 av 
Den fördömda delen som han skrev efter kriget, på sätt och 
vis sammanfattar inte bara sitt eget utan också Platonovs 
problematisering kring sexualitet, symbolism och ekonomi. 

Till slut kommer jag också att använda Stalins egen skrift 
om ekonomi och kommunism; hans pamflett från 1952 med 
titeln Socialismens ekonomiska problem i SSRU. Både för Pla-
tonov och Bataille, liksom för många andra i hela världen 
under denna tid, representerade Stalins tankar höjdpunk-
ten inom kommunistisk teori och praktik. Men i sin kritik 
ifrågasätter Bataille Stalin öppet. Och Platonov, å sin sida, 
verkar skriva en hyllning till Sovjetunionen som trogen sta-
linist, samtidigt som han i sin konstnärliga fantasi avbildar 
förhållanden inom det tidiga stalinistiska samhället som ett 
systematiskt förräderi mot kommunistiska principer. Hur 
som helst, att läsa Lyckliga Moskva genom en påhittad dialog 
med Bataille (och sedan med – eller snarare emot – Stalin) 
kan hjälpa oss att förklara ganska mycket i Platonovs re-
flexioner om revolution och existens. Att utifrån Bataille 
betrakta Platonov öppnar upp en rad intressanta kritiska 
perspektiv.

Det abjekta som det sublima

Lyckliga Moskva är som sagt ett oavslutat och från många 
estetiska och ideologiska perspektiv ett misslyckat försök 
att avbilda socialismens uppbyggande i dess dynamik. Vad 
Platonov visar oss är att det socialistiska bygget är som ett 
samspel av krafter i en helt ny akt av världsskapelse. Staden 
Moskva och kvinnan Moskva – romanens hjältinna – repre-
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senterar detta universums makrokosmos och mikrokosmos. 
Kvinnan Moskva står i centrum av en samverkan mellan 
de två; hon är en brännpunkt i vilken det enskilda begäret 
och den allmänna utopin avspeglar och skärper varandra. I 
hennes gestalt och möten ställs frågan på vilka villkor det 
mänskliga livet som enskild del blir delaktigt i det kommu-
nistiska världsalltets allmänhet. Med henne kan vi fråga 
oss vilken högre ekonomi det är som enligt Platonov driver 
fram det kommunistiska begäret, och hur, i vilken riktning? 
Eller, om man formulerar det med Bataille kan vi fråga oss: 
vilken balans på utgifter och depenser innebär detta utbyte 
mellan det individuella och det kollektiva, det erotiska och 
det politiska? 

Med själva valet av hjältinnans namn som sammanfaller 
med romanens titel ger oss Platonov ett tydligt tecken som 
säger att politiskt-ekonomiska begrepp är centrala här. Det 
ryska ordet för lycka, som också betyder glädje, är stjastie. 
Glädjen, eller lyckan annonseras alltså redan i titeln och 
står programmatiskt tillsammans med hjältinnans namn, 
Moskva. Moskvas efternamn Tjestnova kan räknas till 
samma vokabulär som lycka, och rör sig också det inom 
ett betydelsefält som innefattar såväl glädje som ekonomi. 
Ett gemensamt etymon i stjastie och tjast’ (del) finns även i 
ord som betecknar etiska begrepp: tjestnyj (ärlig, uppriktig), 
tjest’ (ära, stolthet), utjastije (deltagande), pritjastnost’ (att 
vara del i), utjast’ (livsöde eller lott) och även det kyrkliga 
pritjastije (communio, eucharistia). En tangerande, men inte 
desto mindre meningsfull beröring uppstår i förhållande 
till ekonomi och litteratur eftersom alla dessa komplexa 
koncept visar sig i namn som är avlägset relaterade till de 
ryska verben för stjitat’ (att räkna) och tjitat’ (att läsa). Jag 
åtar mig denna etymologiska resa bara för att kunna visa 
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hur tätt sammanknutna alla dessa komplicerade begrepp är 
inom den symboliska ekonomin som heter Moskva: staden, 
kvinnan och romanen.

Först träffar vi romanens huvudfigur, Moskva Ivanovna 
Tjestnova, som ett hemlöst, föräldralöst barn. Det är sta-
den Moskva som adopterar henne och ger flickan hennes 
talande namn. Läsaren får sedan följa henne i den sociala 
resa som hon företar i egenskap av äkta kommunist, med-
veten sovjetisk medborgare, sann revolutionär och arbets-
hjältinna. Därutöver har hon en övernaturlig gåva – eller är 
det snarare en förbannelse? – nämligen en närmast mystisk, 
helt oemotståndlig sexuell attraktion för män. Moskvas ra-
ketsnabba klassresa efterföljs dock av ett katastrofalt fall 
till livets själva botten. Platonov dokumenterar fysiolo-
giskt och med fotografisk skärpa det ytterst motbjudande 
i hennes liv, utan att förbigå de allra intimaste, hemligaste 
och skamligaste moment. Men Moskva är glad att vara där, 
mitt i den sovjetiska »massan«, i ett liv som är normlöst 
och formlöst, anonymt, existentiellt urfattigt och dessut-
om i läsarens ögon ytterst obscent. Vari ligger då lyckliga 
Moskvas lycka, om det inte blir möjligt att skilja mellan 
uppfyllelse och destruktion? Och hur ironisk är romanens 
titel egentligen? 

På ett liknande sätt förenar även Bataille livets nedrigas-
te abjekta – spermier och exkrementer – med begäret att 
oupphörligt söka det sublima. Det är detta begär som på 
samma gång är människans bestämmelse och förbannelse, 
det som ger människan hennes unika suveränitet i världs-
skapelsen och samtidigt tjänar som suveränitetens negation. 
I sina funderingar om begreppet utgift, samt i »pornografis-
ka« romaner och i studier av erotism sammanförde Bataille 
spermier med himlen på ett sätt som ligger mycket nära 
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Platonovs gestaltning av Moskva Tjestnova. Hon symbo-
liserar just kommunismens abjekta och sublima, en knut 
i kretsloppet mellan det kroppsliga och det politiska, det 
skatologiska och det eskatologiska, det fysiologiska och det 
utopiska, och så vidare. I denna ekonomi blir människan 
på en gång dess minst och mest betydande element, på en 
gång – en grund och en avgrund.

Att vara del i en kommunistisk oikonomia betyder att vara 
»sam-«: i samvaro, i samexistens – tillsammans med alltet. 
Det är denna till-sammans-varo som flickan Moskva Tjest-
nova söker i den kommunistiska staden Moskva: att anslu-
ta sin skilda existens som »en« till den allmänna »sam-«. 
Det är transgression i Batailles mening, men hos Platonov 
utan det inslag av det religiösa martyrium som katoliken 
Bataille upptäckte i sådana transgressiva ritualer som offret, 
gåvan, eller kriget. Men ändå, som om hon följer Batailles 
scenario, lever Moskva enligt en princip i förslösandet, inte 
i ackumulerandet eller konsumtionen: hon förflyttar sig 
från en episod till en annan och söker efter att vara »sam« 
med allt utan att räkna kostnader mot intäkter. Den ångest 
som ligger under en sådan lycka beskriver Platonov med 
en sådan styrka att det gör fysiskt ont att läsa. Moskvas 
lycka ligger i att ge ovillkorligt och oupphörligt. De andra, 
trots att de längtar efter henne, behärskar inte förmågan 
att kunna delta i hennes givande genom att motta vad hon 
har att ge. De skräms lika mycket som de attraheras av det 
överskott av liv som hon bär i sig, som hon behöver dela på, 
i sig och med sig. Och det är denna överväldigande nödvän-
dighet för henne att ge utan att ta emot som till slut gör att 
Moskva försvinner spårlöst bland staden Moskvas fattiga 
och anonymiserade kollektiva existens. Det blir slutet för 
henne i det som Bataille kallar »energispelet«, för att det 
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spelet »om överskottet [av energi] inte … kan absorberas 
i tillväxten, måste det med nödvändighet gå förlorat utan 
vinst, utges, frivilligt eller ej, ärofullt eller i annat fall på ett 
katastrofalt sätt«.4

Solprincipen: »en sak som förintar allt«

Moskva, skriver Platonov, älskade värme och ljus och inte 
bara som en människa utan därför att hon själv var »el-
den och elektriciteten – en våg av kraft som tjänade freden 
och lyckan på jorden«.5 I hennes närvaro blir skadan hel 
igen: »nästan varenda man […] hos henne såg något som 
gått förlorat i dem själva.«6 Som ett eko läser man Batailles 
fragment om solen i Den fördömda delens första band i vilket 
Bataille postulerar »de allmänna ekonomiernas lagar«: 

[…] solenergin är principen för livets ymniga utveck-
ling. Källan och essensen till vår rikedom ges av sol-
strålningen som förslösar energin – rikedomen – utan 
motprestation. Solen ger utan att någonsin få […]. 
Den omedelbara begränsningen för varje individ och 
för varje grupp fastställs av de andra individerna, de an-
dra grupperna. Men den jordiska sfären (exakt uttryckt 
biosfären, som motsvarar det rum som är tillgängligt 
för livet) är den enda verkliga gränsen.7

Alltså, den princip som ligger till grund för solens existens, 
dess förmåga att sprida »lyckan och freden«, är principen 

4 Bataille, Den fördömda delen, s. 52.
5 Platonov, Lyckliga Moskva, s. 90.
6 Ibid.
7 Bataille, ibid., s. 61f.
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att »förslösa utan motprestation«. Universum fungerar 
genom att generera överflöd påstår Bataille efter veten-
skapsmannen och systemtänkaren Vladimir Vernadskij – en 
författare som Platonov också läste och påverkades av.8 Ett 
levande system måste förbruka energi – annars måste det 
göra sig av med den; »det är bara omöjligheten att fortsätta 
tillväxten som ger möjlighet till förslösande.« (ibid.) I detta 
sammanhang är det viktigt att med Bataille påminna om 
även »de moraliska omdömenas dubbla ursprung«, vilket 
är något som underminerar både modernitetens praktiska 
omdöme och den kristna moralen och »återfinns […] i den 
romantiska protesten mot den borgerliga världen«. (ibid., s. 
61) På denna punkt tänker Platonov ännu mer radikalt än 
Bataille när han gestaltar den kommunistiska solprincipen 
Moskva i all hennes helt onyttiga, icke konsumerbara erotis-
ka utstrålning, en tidig (kanske för tidig) ljusstråle som ett 
förebud av kommunismens nära förestående soluppgång. 

Denna generella, eller allmänna, ekonomi som har sitt 
paradoxala mål och motor i förlusten och förslösandet står 

8 I Nationalencyklopedin kan vi läsa: »Vernadskij, Vladimir, 
1863–1945, rysk (sovjetisk) mineralog och geokemist … en av 
grundarna av de geokemiska och biogeokemiska vetenskaperna. … 
Han studerade också livsprocessernas påverkan på atmosfären och 
jordskorpan.« Vernadskij tillhörde den ryska intellektuella rörelsen 
som kallas kosmism och han utvecklade en teori om biosfären under 
stark påverkan av kosmisternas mystiska naturfilosofi. Hans modell 
med transformation av kosmiska energier till levande och icke-le-
vande materia på jorden påverkade även Bataille som i introduk-
tionskapitlet till Den fördömda delen citerar Vernadskijs bok i fransk 
översättning från 1929. Om Vernadskijs påverkan på Platonov se 
också på ryska: Konstantin Barsjt, »Platonov i Vernadskij: neslut-
jajnyje sovpadenija« i »Strana Filosofov« Andreja Platonova: Problemy 
tvortjestva. Vypusk 5 (red. N.V. Kornienko) (Moskva: IMLI RAN), 
2003. s. 319–327.
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i direkt motsats till förnuftets sätt att betrakta ekonomis-
ka processer som bestämda av rationalitet. Une économie 
restreinte kallar Bataille den, eller enskild ekonomi i Johan 
Öbergs svenska översättning. Denna restriktiva princip 
förklarar även människans agerande med utgångspunkt i 
resursernas otillräcklighet. Den enskilda ekonomins sub-
jekt är begränsat av och till sina egna enskilda, förnuftiga 
mål som motiveras av nöd och brist. De två ekonomier-
na – den generella och den begränsade, den allmänna och 
den enskilda – agerar mot varandra i motsättningen mellan 
ackumulering och slöseri, tillfredsställande av behov och 
lyxens överflöd. Det är som om den bottenlösa ångest som 
Moskvas beundrare upplever står i direkt proportion till 
Platonovs Moskvas överväldigande lycka – den evigt förs-
lösande källan av värme och ljus. Lika ångestfull är Batailles 
återhållna, alltid-redan fattiga subjekt inom sin enskilda 
ekonomi.

[…] ångesten innebär å sin sida en frånvaro (eller en 
svaghet) av det tryck som utövas av livets ymnighet. 
Ångesten inträder när den som lider av oro inte själv 
fylls av känslan av överrikedom […] Ångesten saknar 
mening för den som svämmar över av liv och för livet 
som helhet, som till sin essens är en sådan översväm-
ning.9

Alltså, Platonovs »lycka« står för ett särskilt ekonomiskt 
och politiskt tillstånd: lyckan uppstår som ett resultat av 
ett medvetet val av det generella/förslösande – gentemot 
det enskilda/ ackumulativa. Enligt Platonov lovar kommu-

9 Bataille, Den fördömda delen, s. 74.



142

irina sandomirskaja

nismen en högre rättvisa som blir möjlig precis i form av 
en sådan negativ lycka. Som jämförelse är det intressant 
att suveränitet enligt Bataille – människans verkliga och 
all-omfattande frihet – ligger i att man förkastar nyttans 
enskilda princip och i stället accepterar överdådets allmän-
na princip, det vill säga i förkastandet av överskottet utan 
motprestation. 

I lyckliga Moskva personifieras kommunismen som en 
allmän ekonomi av rena gåvor utan mål, medel, och utan 
intresse eller förväntan på gengåvor. I sitt erotiska överflöd 
ger hon sina älskare allt som de saknar, men själv saknar 
hon inget, och i alla fall inget av det som de skulle kunna 
ge tillbaka. Moskva är på detta sätt suverän: hon förverk-
ligar i sig det absoluta begäret eftersom det inte existerar 
en sådan nöd som skulle få henne att lida. I detta avseende 
representerar hon även den absoluta negationen av allt som 
innehåller nöd i sin struktur, om det så är egendom eller en 
egenskap. Hennes existens utesluter ackumulering (av det 
nödvändiga) eller tillfredsställelse (av något enskilt behov). 

Om det så är ingenjörer, läkare, poliser eller andra funk-
tionärer beror alla Moskvas älskare i sin identitet uteslu-
tande på en eller annan otillräcklighet, en eller annan form 
av existentiell fattigdom. Alla saknar och längtar de efter 
något som utgör en brist eller en social defekt, de söker alla 
aktivt medel, uppfinner verktyg eller utforskar naturen för 
att åtgärda och kompensera det som saknas. Detta arbete 
genom kompenserande reaktioner gäller både enskilda liv 
och hela USSR:s kollektiva existens. Men Moskva Tjestno-
va, staden Moskvas källa till värme och ljus, lyser och vär-
mer inte i reaktion till något, utan i en radikal negativitet av 
något: hennes ljus är negationen av mörker, hennes värme 
en negation av kyla. I sin livgivande förmåga blir Moskva 
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Tjestnova en kraft som tillintetgör. »Det finns saker som 
förintar allt, det är Ni« – i dessa ord deklarerar en av hennes 
älskare sin kärlek till henne. Och en annan bekräftar lite 
längre fram: »När jag fick syn på er glömde jag att tänka, 
jag glömde att jag skulle dö.«10 Hon är en sol som till och 
med förintar döden. 

Moskva, karnevalen

Moskva Tjestnovas liv drivs inte fram av någon mening 
utan snarare av en hemlighet eller ett mysterium (tajna). En 
existens med en hemlighet inuti får man inte begripa eller 
förklara utan man måste lösa det i praktiken och agerandet, 
genom att leva livet »alltigenom« – izzjit’ zjizn’: ett typiskt 
platonovskt oöversättligt och inte helt grammatiskt korrekt 
ordbruk. Prefixet »iz-« innebär ett sönder-levande av livet, 
eller till och med ett av-levande, ett blivande-av med livet, 
att leva fullt genom en livsbejakande självdestruktion, som 
Moskva gör ett tag när hon deltar i utprovningen av nya 
fallskärmar. 

Hennes uppdrag är extra svårt eftersom hon måste hop-
pa nattid när det dessutom regnar. När hon hoppar ut ur 
flygplanet och befinner sig i den tomma luften, i mörkret 
och regnet, med sin fallskärm över sitt huvud, verkar allt 
vara helt under kontroll. Känslorna av att kunna styra na-
turen så skickligt och lätt blir så starka att hon känner ett 
oemotståndligt sug att röka – och tänder en cigarett i luften, 
mitt i fallet från den mörka, blåsiga och våta höjden. Så fort 
hon tänder en tändsticka exploderar hela asken i hennes 
händer: 

10 Andrej Platonov, Lyckliga Moskva, s. 110.
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[…] elden, som virvelvinden grep tag i och drog med 
sig, satte genast fyr på den eldfängda fernissan som 
axelbanden av silke var impregnerade med […] dessa 
axelband brann upp på mindre än ett ögonblick […] 
vart fallskärmen tog vägen såg inte Moskva, eftersom 
vinden började bränna hennes ansiktshud då hon föll 
nedåt med allt hårdare och häftigare fart. (s. 19f) 

Moskvas mikroskopiska, brinnande kropp exploderar som 
en supernova mitt i natten och rasar ner ur staden Moskvas 
enorma, dunkla himmel. Ett liv i prefixet »sönders« tecken 
är ett möte mellan livets mikro och makro: det minimala 
förenas i en transgression med det enorma för att desinte-
greras och tillintetgöras i ett grandiost fall: 

Hon flög med heta röda kinder och vinden slet brutalt i 
henne, som om den inte vore den himmelska rymdens 
vind, utan en tung och död substans – det var omöjligt 
att föreställa sig att jorden skulle vara ännu hårdare och 
mer skoningslös. »Jaså, du värld – det är alltså sådan du 
är, i själva verket!« tänkte Moskva Tjestnova i förbigå-
ende, medan hon försvann nedåt genom dimmans dun-
kel. »Du är mjuk bara när man inte rör vid dig! (s. 20) 

Moskva exploderar alltså på natthimlen och slocknar i 
dimman och mörkret som ett fyrverkeri, som en fallande 
stjärna, inflammerad med det soliga begäret efter den ab-
soluta utgiften utan återvändo, i en dödlig kollision med 
den omänskligt hårda naturen. Till och med i sina fantasier 
om sin egen död tänker hon i samma ekonomiska termer av 
utbyte och ömsesidig omvändning mellan ljus och värme, 
ljus och mörker: hon vill »i rätt tid [kunna] slockna som 
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en lampa över en främmande kyss och i sig inlemma denna 
värme som nyss var ljuset«. (s. 22)

Konflikten i sammanstötningen av Batailles två typer 
av ekonomi utvecklar sig i romanen från episod till episod, 
från en fantastisk och grotesk scen till den andra, bara än 
mer fantastisk och grotesk, ja, rent av skräckinjagande. Så-
dan är till exempel romanens kanske mest groteska (och 
samtidigt inte helt hopdiktade) episod, i vilken kirurgen 
Sambikin på institutet för experimentell medicin obduce-
rar en liten pojkes lik i försöket att hitta en okänd kropps-
vätska, någon konstig vetenskaplig ekvivalent till livselixir. 
Vad han hittar är existensens substans i en tomhet i tarmen 
mellan resterna av föda och avföring. Denna negativa, av 
tomhet bestående livsgivande materia luktar naturligtvis 
bajs: det är bara det som avkastas som kan ge liv (en tes 
som Bataille skulle kunna hålla med om). Senare i romanen 
kommer denna heliga avföring att visa sin övernaturliga 
makt: då blir Moskva livshotande skadad i en svår olycka på 
sin arbetsplats och kirurgen Sambikin använder den hemli-
ga substansen som reanimeringsmedel (s. 81).

Den episod i vilken kvinnan Moskva flyger omsvept i 
en flamma tvärs igenom den svarta himlen inleder också 
själva beskrivningen av staden Moskva. Vad vi möter är ett 
riktigt karnevaleskt landskap i Bachtins mening. En grotesk 
kropp i Bachtins karnevaleska mening blir också Moskva 
Tjestnova: med ett amputerat ben, djupt förtvivlad, hemlös 
och smutsig. I sin magiska sexuella attraktion blir hon dock 
ännu starkare och andra människors hopplösa längtan efter 
henne blir också än bittrare. Mellan groteska kroppar råder 
det även ett lika monstruöst förvridet språk, en blandning 
av poesi, revolution, obscenitet och administrering. Detta i 
all hast hopmonterade språk fungerar som en malström av 
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levande smärta och det suger sig in i verkligheten i stället 
för att beteckna det och vi får ett liv lika våldsamt som det 
är sårbart; en vardaglig existens av utsatthet och transgres-
sion. Här, i denna orgiastiska – orgasmiska – organisato-
riska karneval av nöd och nödvändighet, döljer sig precis 
som livets elixir bland exkrementer något som kallas för 
»det huvudsakliga livet« (glavnaja zjizn’, s. 69, övers. I.S.). 
En del av denna »huvudsakliga« existens – en fördömd del 
men även så en del av lyckan – bär också Moskva Tjestnova 
i sig. De andra dras till Moskva för att »de hos henne såg 
något som gått förlorat i dem själva« (s. 90), men bara för 
att få uppleva att det helt enkelt inte är möjligt att reducera 
»det huvudsakliga livet« till ett omlopp av olika former av 
otillräcklighet, ett omlopp inom vilket man ackumulerar, 
investerar, och sedan, i sin nya och ännu djupare postcoitala 
fattigdom, börjar samla ihop på nytt för att investera igen.

Sartorius kände sig stött över att den kärlek som han 
hade samlat ihop under ett helt liv obesvarad skulle gå 
förlorad redan första gången. […] kärleken i famnta-
gen egentligen inte gav någonting, utom en barnslig, 
salig glädje och att den inte löste uppgiften att dra in 
människor i den gemensamma existensens hemlighet. 
(s. 69)

Och Moskva Tjestnova bekräftar sin älskares insikt om kär-
lekens begränsande makt – i jämförelse med den absolut 
obegränsade allmänna ekonomi som heter kommunism:

Kärleken kan inte vara kommunism: jag har tänkt så 
mycket på det och sett att den inte kan det. […] Man 
måste älska, och jag kommer att göra det, det är samma 
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sak som att äta mat – det är bara nödvändighet, men 
inte det huvudsakliga livet.11

Människan på väg: 
»härifrån och utan återvändo«

Skillnaden mellan det »nödvändiga« (begränsade) och det 
»huvudsakliga« (allmänna, obegränsade) livet ligger i det 
sätt på vilket dessa två manifesterar sig i det ändliga gente-
mot det oändliga. Här använder Platonov sig av metaforer 
och figurer för att skilja emellan två sorters oändlighet. Å 
ena sidan finns allt som är cirkelformat och roterar i ett 
slutet kretslopp: något blir oändligt genom att det inte kan 
uppnå en lösning och fortsätter genom en upprepning av 
detsamma. Å andra sidan, och som en motsats, tecknar han 
en annan figur för att uttrycka ändlöshet: den raka linjen. 
Det som reproducerar sig utan slut är det nödvändiga, det 
enskilt-ekonomiska. Sådan är till exempel dynamiken inom 
det sexuella livet: det rullar på och upprepar sina cyklar av 
besparing, investering, uttömdhet och så nya besparingar 
och nya investeringar. Samma tautologiska mönster uppre-
par sig om och om igen. Så rullar även Moskva runt när hon 
dansar foxtrot med en okänd beundrare på en restaurang 
där hon sitter efter att ha haft sex med en annan man. Allt 
runtomkring henne – salen, orkestern, musiken, publiken 

– roterar och sluter sig i en krets, allt utom ett träd utanför 
som sträcker sina grenar uppåt och bara »slutar abrupt«. 
Och så önskar även Moskva kunna bryta sig loss från livets 
onda oändliga tautologier:

11 Andrej Platonov, Lyckliga Moskva, s. 69, översättning ändrad – I.S.
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Musiken roterade snabbt, som den sorgsna längtan i 
ett benigt, runt huvud som det är omöjligt att ta sig 
ur. Gryningen kom utanför fönstret till restaurangens 
sfäriska sal. Där ute växte det ett träd – nu syntes det 
i gryningsljuset. Trädets grenar växte rakt uppåt och 
åt sidorna, de varken krökte sig eller sträckte sig bakåt 
och trädet slutade skarpt och abrupt – där det inte hade 
kraft eller möjlighet att komma vidare. Moskva betrak-
tade detta träd och sade till sig själv: »Det där är ju jag 

– så bra! Nu skall jag gå härifrån och aldrig återvända.« 
(s. 93) 

Medan världen runt henne bara reproducerar sig själv, åker 
Moskva genom livet längs en rak linje: »härifrån och aldrig 
återvända.« Människans oändlighet är inte samma som i 
resten av världen: det är bara hon som lever sitt liv en gång 
och är på en resa utan retur. Människans lott är »en pil av 
handling och hopp, redo att när som helst utan återvändo 
låta sig slungas i väg mot fjärran – mot en hård men rättfram 
rymd«. (s. 91) Det är det rättframma, inte det cirkulära, 
som människan tillhör i sitt »huvudsakliga« liv, med sin 
destination i »tomheten hos den höga och hotfulla värld 
som suger till sig det mänskliga medvetandet«. (s. 46)

»Tusentals miljarder själar hade ju redan uthärdat dö-
den och ingen hade återvänt för att klaga.« (s. 126)

Människans riktning rätt framåt avbryter hela världens 
onda oändlighet och på så sätt blir människan världens slut, 
dess yttersta kant – ett sammanbrott i livets cirkulation. 
Medan världen är evig i sina tautologier är människan evig 
i sin oåterkallelighet. Till världens »alltid« svarar män-
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niskan med sitt »aldrig igen«. I detta ligger också förkla-
ringen till människans oförmåga att hitta någon tröst el-
ler lycka i kärlek. Kärlek är inte ett möte utan ett avsked. 
»[Människor] ger lidelsefulla kyssar, som om de vore för-
älskade, men i själva verket tar de farväl [av varandra] för 
evigt.« (s. 94)

Teknik och måttfullhet: 
den anspråkslöse Stalins leende

I början av romanen finns en programmatisk episod i vilken 
Platonov beskriver relationen mellan Moskva och teknolo-
gin: ett ständigt återkommande tema för ingenjören Plato-
nov som brukade förhålla sig till saker, maskiner och verk-
tyg som om de vore levande ömsom solidariska, ömsom 
förrädiska varelser. Moskva Tjestnovas första jobb var att 
testa olika fallskärmar. I hennes yrke är katastrofen alltid 
mycket nära livet. Men det finns även vissa säkerhetsregler: 

Själv flög Moskva utan att känna sig särskilt spänd eller 
modig, precis som i barndomen räknade hon bara ut 
exakt var gränsen gick – alltså: var tekniken tog slut 
och katastrofen började – och hon såg till att inte kom-
ma fram till denna gräns. Men gränsen låg betydligt 
längre bort än vad man trodde och Moskva försköt den 
hela tiden. (s. 19) 

Katastrofen döljer sig i själva verket inte i den omgivan-
de världen och inte i fallskärmens design utan i Moskva 
själv; i hennes soliga förmåga att förinta allt och att själv bli 
till livets utkant. På ett oväntat batailleskt sätt formulerar 
Moskvas chef denna insikt när han efter hennes spektaku-
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lära fall från himlen förklarar för henne varför han måste 
sparka henne: 

Vi beklagar att vi kommer att gå miste om er, men i 
själva verket har vi nog redan förlorat er … Ni begriper 
inte alls vad luftflottan är, Moskva Ivanovna. Luftflot-
tan är måttfullhet – men ni är överdåd. Jag önskar er all 
lycka! (s. 21) 

Säkerhet och trygghet ligger alltså inte i att kalkylera och 
sedan flytta fram gränsen utan i måttfullhet, i att lära sig det 
moderatas och oansenligas konst: något som är obegrip-
ligt för Moskva som lever sitt liv enligt principen »igenom, 
sönder och av«. Medan mänskliga förhållanden till Moskva 
är ytterst våldsamma och inflammeras med lidelse, motive-
ras däremot teknik och politik av återhållsamhet. Staden 
Moskva adopterar flickan Moskva Tjestnova inte bara på 
ett moderligt sätt utan den visar också »omsorg om hela 
världens slutgiltiga uppbyggnad«. Denna omsorg realise-
rar sig i en »aritmetisk beräkning av hela den kommande 
historien«, en trygghet som Moskvas ingenjörer och läkare 
redan har skapat, eller är på väg att åstadkomma i en nära 
framtid just som en garanti mot förtvivlan.

De fyra manliga huvudpersonerna i romanen, det vill 
säga Moskvas älskare, tillhör alla olika yrkeskategorier 
inom Sovjeternas grandiosa projekt av historieberäkning, 
av uppbyggande och tryggande av hela världen. En av dem 
är geometriker, en annan är kirurg, en tredje ingenjör och 
specialist på måttsystem, medan den fjärde är frivillig med-
hjälpare åt polisen. Var och en av dem bidrar till att säkra 
världen mot katastrofen på ett eller annat sätt genom att 
utforska, administrera och upprätthålla lagen, eller genom 



151

Den fördömda lyckan

att läka, reparera eller på annat sätt spara på resurser och 
medel. Det är tack vare deras och många andra människors 
ansträngningar för att begränsa katastrofen som bland an-
nat luftflottan faktiskt fungerar och inte brinner upp av en 
ren nyck, som till exempel på grund av att piloten helt plöts-
ligt blev röksugen.

Som kronan på ett helt system av disciplin, trygghet och 
måttfullhet sitter Stalin där, »leende och anspråkslös« 
(s.  140); han som med sin humor och oansenlighet garan-
terar staden Moskvas säkerhet och försvarar den mot vilket 
som helst överdåd eller förfall i framtiden i ett universum 
som definitivt och slutgiltigt kommer att följa en aritme-
tiskt beräknad plan mot framtiden. Stalin ler åt Moskva 
från sina otaliga porträtt och verkar veta både nuet och 
framtiden, det kända och det okända, livet och döden: han 
»vakar på gator och torg över alla öppna vägar till den nya, 
okända socialistiska världen – livet bredde ut sig mot en 
fjärran varifrån man inte återvänder«. (s. 140) Den »mått-
fulle Stalin« är en personifierad begränsning och en kon-
troll över »fjärran«.

Vid sidan av Platonovs Lyckliga Moskva finns det kanske 
bara en bok som lika detaljerat och lika utförligt tillägnas 
samma tema, det vill säga socialismens politiska ekonomi. 
Jag avser, som tidigare nämnts, Stalins sista teoretiska bi-
drag som publicerades 1952 i en broschyr under titeln Soci-
alismens ekonomiska problem i SSRU.12 I den sammanfattade 
Stalin den så kallade diskussionen om ekonomi, en av de 
sista bland Stalins ideologiska utrensningskampanjer under 
det sena 1940-talet och det tidiga 1950-talet. Utan att ana-

12 Josef Stalin, Socialismens ekonomiska problem i SSRU. Övers. från 
ryska. Moskva: Förlaget för litteratur på främmande språk, 1952.
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lysera denna märkliga och för USSR:s framtid så avgörande 
text i detalj (och den förtjänar egentligen en ingående ana-
lys) skulle jag vilja påpeka med tanke på dess problematik 
att det skulle vara intressant att läsa Stalins broschyr som 
om det vore ett svar på de frågor som Platonov ställde i 
Lyckliga Moskva – och även på de problem som Bataille, helt 
oberoende och utan någon kännedom av Platonov, formu-
lerade i Den fördömda delen. I alla tre fallen står frågan om 
kommunismens struktur som en oikonomia på spel, men de 
löser alla tre detta problem på olika sätt.

Batailles kritik av Stalins ekonomiska teori och, bredare 
sett, av hela den stalinistiska sociala och historiska ordning-
en nuförtiden är lika lite omdiskuterad som Stalins bro-
schyr. Det är viktigt att påpeka att Bataille var en av de få 
europeiska tänkare under efterkrigstiden som tog Stalins 
teoretisering på allvar – vilket Platonov kanske också skulle 
göra om han någon gång hade fått tala öppet. En analys av 
Stalins ekonomiteoretiska tänkande kan man läsa i studien 
om suveränitet som efter Batailles död publicerades av hans 
redaktörer tillsammans med Erotismens historia som band 2 
och 3 av Den fördömda delen.13 Boken innehåller ett kapitel i 
vilket Bataille jämför strukturen i den feodala suveränite-
ten med den kommunistiska. Kommunismen är per defini-
tion en värld med en negativ, förvägrad suveränitet, påstår 
Bataille i en nietzscheansk anda. Att vara suverän under 
kommunismen innebär en förmåga att avsäga sig, inte att 
kräva eller önska sig något – eller, att tänka med Platonov i 

13 I den läsning som följer sammanfattar jag Batailles analys från ett 
kapitel i Band 3 (Suveränitet), enligt den engelska utgåvan: Bataille, 
The Accursed Share: an Essay on General Economy. Vol. 2/3, The History 
of Eroticism; Sovereignty. Övers. Robert Hurley. New York: Zone 
Books, 1991, s. 261–329.
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gestalten Moskva Tjestnova, att »stråla ut sig« (som solen) 
i stället för att skaffa sig något. Genom att inleda sitt indu-
strialiseringsprogram, fortsätter Bataille, slog Stalins USSR 
in på en annan bana, bort från det befriande förslösandet 
mot en ackumulering i produktionen. I sitt självaste väsen, 
påstår Bataille (och Platonov skulle kunna vara överens 
med honom på denna punkt), är människan principiellt 
obegränsad, en förkroppsligad gränslöshet. Men Stalins 
ekonomiska doktrin ersätter detta med behov och sätter 
målet i dess tillfredsställelse genom produktionstillväxt. 
Det ligger därför en motsättning i Stalins tanke att instru-
mentalisera kommunismen, att presentera den som verktyg 
för något praktiskt mål. Den kommunistiska suveräniteten 
är negativ i dess avsägande av alla praktiska mål, inklusive 
till exempel ackumuleringen av makt och tillgångar. 

Här finns en annan parallell, denna gång mellan Stalin 
och Platonov: precis som luftflottan söker trygga sig mot 
lyckliga Moskvas överflöd, så strävar även Stalin i sin teo-
retiska konstruktion mot att avvärja den kommunistiska 
suveränitetens tillintetgörande effekter. I Socialismens 
ekonomiska problem formulerar han målet i ett fullkomligt 
tillfredsställande av de sovjetiska medborgarnas växande 
behov – en formulering som sedan dess med mindre vari-
ationer upprepades i kommunistpartiets alla officiella do-
kument till Sovjetunionens slut 1991. På detta sätt, genom 
denna rent logiskt omöjliga »fullkomliga tillfredsställelse«, 
tänker man sig kunna begränsa kommunismens innersta 
negativa kraft. Det stalinistiska samhället skiljer sig således 
inte så mycket i detta avseende från sin postulerade fiende 
kapitalismen eftersom dess symboliska ekonomi baseras 
på samma grundläggande instanser av nödvändighet och 
behov, det vill säga på en oändlig nöd som förväntas växa 
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oändligt och måste tillfredsställas lika oändligt, igen och 
igen.

När solen slocknar

Bataille utvecklade först sin politisk-ekonomiska kritik av 
moderniteten i provokativa texter och konstnärlig praktik 
under 1930-talet. Efter andra världskriget och som ett re-
sultat av det fick han applicera dessa principer i sin analys 
av världens omfördelning: dess globalisering i bland annat 
Marshallplanen, och dess nya splittring i öst och väst under 
kalla kriget. Batailles surrealistiska vision i tolkningen av 
ekonomiska processer gick emot all realistisk, politisk och 
vetenskaplig expertis. Men det var en metod som tillät ho-
nom att förutsäga stalinismens oundvikliga fall på grund 
av dess missförstånd av politisk-ekonomiska (eller ska man 
snarare säga poetisk-ekonomiska?) problem. Det är bara en 
brist på fantasi i Stalins tankesätt som gör att han inte inser 
att det ligger en fälla i hans egen tanke, påstår Bataille.14

I likhet med Bataille men mycket tidigare på 1930-ta-
let och under andra omständigheter, med direkt hot för 
livet i politisk terror, skapade även Platonov sin egen, lika 
okonventionella kritik som han också baserade på poetiska 
grunder, det vill säga inte teoretiska och inte heller partipo-
litiska. Vad detta innebar både politiskt och teoretiskt blev 
dock avgörande för romanens öde (den fullbordades aldrig) 
och för Platonov själv (han fick leva med Stalins personliga 
yrkesförbud som författare). 

14 Om Stalins regeringsmetoder och särskilt blindheten i hans 
vision av fred och krig under kalla kriget, samt i detta samband 
om hans bristande föreställningsförmåga, se Bataille, The Accursed 
Share, s. 304–308.
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Så slocknar även ljuset i romanen efter att Moskva Tjest-
nova, socialismens supernova, försvinner som en krymp-
ling och en hora från Platonovs berättelse utan att förfat-
taren hinner berätta vad som egentligen hände henne. I 
sitt bortfall från narrativet verkar hon förverkliga sin dröm 
om att kunna »slockna som en lampa«. De som stannar 
kvar efter hon har slocknat accepterar och anpassar sig. Den 
tautologiska principen triumferar över kommunismen: för 
människan återstår det bara att leta efter sanningen nå-
gonstans där, längs raka linjer, i försvinnandet mot okända 
horisonter och utan återvändo. 


