
ad händer med ett samhälle som granskar sina 
grundvalar? Vad händer med framtiden när 

man vänder sig mot det förfl utna? När Sovjet-
unionen kollapsade  rämnade medborgarnas 
föreställningsvärld. En ny och annorlunda verklighet 
framträdde, där framtiden och det förflutna höll 
på att byta plats med varandra.
 I Tillbaka till framtiden undersöker idéhistorikern 
Kristian Petrov begreppen glasnost´ och perestrojka. 
Varför blev dessa begrepp dominerande, när Michail 
Gorbačev försökte reformera Europas sista imperium, 
och varför försvann de lika snabbt från dagordningen? 
Vilken status hade de i den sovjetiska moderniteten 
och vad kan de säga oss om framväxten av rysk post-
modernism och uppkomsten av en östeuropeisk 
postmodern situation? 
 Det begreppshistoriska perspektivet kastar 
nytt ljus över händelseutvecklingen och synliggör 
villkoren för de sociala och ideologiska konfl ikter 
som utspelar sig i samhället. Glasnost´ och perestrojka 
bekräftade den sovjetiska moderniteten men 
aktiverade samtidigt fundamentala spänningar 
som undergrävde dess förmåga att legitimera sina 
egna riktlinjer. Boken utmynnar i en undran om 
vad den sensovjetiska erfarenheten kan säga oss 
om den framtid vi själva står inför.
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Förord 

Jag har skrivit denna avhandling som doktorand vid Göteborgs universitet 
och Södertörns högskola.i En dubbel hemhörighet kan ge upphov till en 
känsla av främlingskap men också vara en källa till kreativitet. Det har varit 
en förmån att vistas vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori i en 
så stimulerande miljö i intellektuellt och socialt hänseende. Samtidigt har 
BEEGS utåtriktade och expansiva orientering varit en stor tillgång. Tack, 
alla vänner och kolleger! Under arbetets gång har jag fått hjälp från flera 
håll. Först vill jag tacka min handledare, Sven-Eric Liedman, vars intellektu-
ella frikostighet är ett av de mest bestående intrycken från forskarutbildning-
en. Det har varit ett privilegium att möta en så bildad människa, i ordets bäs-
ta bemärkelse. Kerstin Olofsson har varit min biträdande handledare. Hon 
kom in i ett sent skede men hann ändå med att ge generös och initierad hjälp. 
Thomas Karlsohn och Andrej Slávik tog sig an mitt digra slutseminariema-
nus och genomförde en mycket konstruktiv opposition. Tack! Jag vill även 
tacka Olof Paulsson, Ludmila Ferm och Folke Josephson för att ni så förut-
sättningslöst ställde er lingvistiska kompetens till förfogande inför mina 
etymologiska och morfologiska bryderier. Gert Magnussons teoretiska strin-
gens har varit värdefull. Aant Elzinga har översatt den engelska sammanfatt-
ningen och tipsat om spännande litteratur. Johan Kärnfelt, Gustaf Nelhans 
och Morten Sager har kommit till undsättning i kampen med kraschande 
datorer. Katarina Leppänen, Christina Schmidt, Lena Jonson, Magnus Sand-
gren och Lena Arvidson sträckte ut sina händer när jag behövde dem. Min 
rumskamrat Patrik Möller har fungerat som bollplank och tog sig tid för 
korrekturläsning som nybliven pappa. Bodil Lindell har bistått med språk-
granskning. Karolina Fieril har hjälpt till med sättningen och kommit med 
kloka synpunkter. Tack till er alla! Tack även till Adlerbertska stipendiefon-
den, Kungliga vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-
Samhället i Göteborg, Paul och Marie Berghaus donationsfond, Wahlgrens-
ka Stiftelsen och – framförallt – Östersjöstiftelsen, som gjort denna avhand-
ling möjlig. Ett varmt tack vill jag rikta till Eva-Lena Dahl vars mod och 
förebildliga moraliska integritet har inspirerat mig att fullfölja arbetet med 
denna avhandling. 

Avhandlingen tillägnar jag Karolina och Felix. 

Kristian Petrov, Göteborg i december 2006 
                               
i Detta är en delvis reviderad version av disputationsupplagan. Förutom smärre korrigeringar 
och stilistiska förändringar har bibliografin fått en tydligare form samtidigt som ett bild-
appendix och register bifogats. 



  

Translitteration och översättning 

De ryska orden och personnamnen latiniseras här till svenska i enlighet med 
ett vetenskapligt translitterationssystem.ii Jag har gjort egna översättningar 
av alla citat från källor och litteratur med ryska och tyska titlar. Engelska 
citat har som regel lämnats oöversatta. Jag bifogar inte heller citaten i ryskt 
original i fotnoterna, eftersom de redan omfattande fotnotskommentarerna då 
skulle bli överbelastade. Därför har jag strävat efter att följa ordalydelsen i 
originalet. Glasnost´ och perestrojka återges här inte i sina svenska direktlå-
neformer. De är i likhet med andra utländska ord kursiverade (om jag inte 
hänvisar till dem i deras egenskap av just ord, då endast citationstecken an-
vänds).iii 
 
 
 

                               
ii Det som utmärker ett vetenskapligt system är att det strävar efter att translitterera de kyril-
liska bokstäverna istället för att transkribera deras ljudvärde. Nackdelen med ett icke-
vetenskapligt system är att tecknen inte är reversibla. Med det system jag har valt kan läsaren 
återföra de latiniserade orden till den kyrilliska förlagan. Kommunistpartiets generalsekretera-
re 1985–1991 stavas inte ”Gorbatjov” utan ”Gorbačev” i denna avhandling, även om förfat-
tarnamnet i en översatt utgåva anges enligt svensk eller engelsk modell. Den kritiker som i 
USA är känd som ”Mikhail Epstein”, hänvisar jag här till som ”Michail Ėpštejn”. Jag 
translittererar inte namn på personer födda i Ryssland eller Sovjetunionen om de emigrerat 
när de varit relativt unga, och skapat sitt rykte utomlands för en utländsk publik. Det system 
jag valt har använts av svenska forskningsbibliotek sedan början av 1950-talet. Kungl. Biblio-
teket genom Å. Vretblad red., Accessions-katalog: 1950–1951, vol. 65–66, Stockholm: 
Kungl. Boktryckeriet. P. A. Nordstedt & Söner, 1953, 1520. Translitterationen är en gammal 
ISO-version (International Organization for Standardization) och används av slavister i främst 
Skandinavien, men även i viss utsträckning i övriga världen. Den transkription som vanligtvis 
används i svensk idéhistorisk prosa rekommenderas av Svenska språknämnden och används 
av Nationalencyklopedin, folkbiblioteken och svenska dagstidningar. Svenska språknämnden, 
Svenska skrivregler, 2 utg., Stockholm: Liber, 2000, 194f. 
iii Att dessa ord återges i rysk form betyder att de translittereras från ryskan. Detta märks 
dock bara med glasnost´, där det kyrilliskryska mjuktecknet, ”ь”, återges med en akut accent, 
”´”. Då det rör sig om utländska ord är jag restriktiv med att böja dem efter svenska gramma-
tiska regler. Begreppen skrivs inte ihop med andra ord utan avstavas med bindestreck: ”glas-
nost´-politiken”. 
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Inledning 

Problem 
Sovjetunionens fall har framstått som modernitetens yttersta triumf. För 
Francis Fukuyama når historien sin slutpunkt i det liberaldemokratiska 
marknadssamhällets totala hegemoni.1 Men omvälvningen går också att tolka 
som modernitetens slutgiltiga utmattning. Enligt Zygmunt Bauman följde 
allas våra föreställningar om mänsklig aktivism, ideologisk universalism, en 
rationell administration och en kollektiv utopi med imperiet i graven.2 Bland 
ruinerna skulle man istället kunna identifiera konturer av ett nytt tillstånd, 
det postmoderna. 

Denna avhandling handlar om glasnost´ och perestrojka. Glasnost´ och 
perestrojka är två av de senaste decenniernas viktigaste begrepp. Med hjälp 
av dessa försökte Michail Gorbačev, det sovjetiska kommunistpartiets siste 
generalsekreterare, reformera Europas sista imperium. Diskussionen om mo-
dernitet och postmodernitet har inte bara applicerats på kommunismens fall 
(1989/1991), utan också på Gorbačevs reformprojekt (1985–1991). Glas-
nost´ (öppenhet) och perestrojka (omstrukturering) har lästs in i en postmo-
dern logik, formulerad av västerländska teoretiker utifrån en gängse väster-
ländsk teoribildning. Men projektet har också tolkats av teoretiker och kriti-
ker som talar i namn av en specifikt rysk postmodernism, men då ofta utifrån 
andra premisser.   

Min huvudsakliga fråga handlar om varför glasnost´ och perestrojka blev 
dominerande begrepp och varför de lika plötsligt försvann från dagordning-

                               
1 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York: The Free Press, 1992, 
xif, 25, 28, 69f. Historiens slut implicerar inte modernitetens utmattning hos Fukuyama, utan 
dess förverkligande. Det innebär att modernitetens högsta värde har övervunnit kollektivis-
mens auktoritära och totalitära uttryck. Historiens slut är samtidigt historiens mest avancerade 
stadium, ett resultat av det universella framsteget. Fukuyamas bok är en vidareutveckling av 
en föreläsning från läsåret 1988–89, vilken resulterade i hans kända artikel ”The End of Histo-
ry?”, publicerad i National Interest, nr 16, vintern 1989–90. 
2 Zygmunt Bauman, Intimations of Postmodernity, London: Routledge, 1992, xxv: ”The 
collapse of communism was the final nail in the coffin of the modern ambitions which drew 
the horizon of European (or Europe-influenced) history of the last two centuries. That col-
lapse ushered us into an as-yet-unexplored world: a world without a collective utopia, without 
a conscious alternative to itself.” 
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en. Vilken status hade begreppen i den sovjetiska moderniteten och vilken 
roll spelade de för utvecklingen av en föreställning om en specifik sovjetisk 
eller rysk postmodern situation? Vilka förutsättningar hade användningen av 
glasnost´ och perestrojka och vilka spänningar kunde dessa begrepp aktive-
ra? Vad betydde glasnost´ och perestrojka för den ryska postmodernismens 
identitetsskapande?  

När Sovjetunionen föll samman rämnade också bilden av framtiden och det 
förflutna för många människor. Det innebar slutet på ett 74-årigt perspektiv. 
Åren 1985–1991 skiljer ut sig som en komprimerad och avgörande tid i den 
sovjetiska historien. Prismat som världen under dessa omvälvande sex år 
reflekterades igenom blev inför årsslutet 1991 historia på ett ögonblick. Mi-
chail Ėpštejn, en av de viktigaste talesmännen för den ryska postmoder-
nismen, menar att sovjetmedborgarna redan 1990 började uppleva ett liv 
efter döden. Gorbačev-eran blev skådeplatsen för en historisk förskjutning, 
där det borgerliga och feodala förflutna och den kommunistiska framtiden 
bytte plats med varandra.3 Rekonstruktionen av glasnost´ och perestrojka är 
en nyckel till detta förlorade prisma. Avhandlingens titel, ”Tillbaka till fram-
tiden”, har flera innebörder. En av dem handlar om min ambition att återska-
pa Gorbačev-erans begreppsliga logik, med dess specifika begränsningar och 
möjligheter, samt därtill knutna farhågor och förhoppningar, som nu för-
vandlats till historia. Titeln anspelar också på den retrograda rörelse som kan 
förknippas med Gorbačev-eran i vilken man programmatiskt sökte svaren på 
många av framtidens frågor i det förflutna. 

Undersökningen har två syften. Det ena handlar om att kontrastera artikula-
tionen av glasnost´ och perestrojka i den ryska och sovjetiska traditionen 
mot receptionen av dessa begrepp inom den ryska postmodernismen. Här 
vill jag lyfta fram den vidare begreppsliga historia i vilken glasnost´ och 
perestrojka vuxit fram samt beskriva och analysera hur Gorbačev formulera-
de sin politik med hjälp av dessa begrepp. Gorbačevs begreppsanvändning 
ställs sedan mot hur begreppen uppfattades av kritiker och författare associe-
rade med vad som samtidigt började kallas för rysk postmodernism. Häri 
finns också en ambition att introducera, karakterisera och förstå den ryska 
postmodernismen. Det andra syftet handlar om att relatera användningen av 
begreppen till de olika generationsgrupperingar som Gorbačev respektive 
några ledande postmodernistiska kritiker och författare tillhör. Det är bland 
annat utifrån denna tillhörighet som de skilda perspektiv glasnost´ och pe-
restrojka är en del av har formats. Jag vill visa att begreppen pekade hän mot 
helt olika erfarenheter och förväntningar beroende på användarens bakgrund. 

                               
3 Michail Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, i Znamja, nr 1, 1991, 
217. Ėpštejn menar att den temporala omkastningen ägde rum mellan sommaren 1989 och 
sommaren 1990. 
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Vi kommer att se att flera kritiker och författare som associeras med den 
ryska postmodernismen förhöll sig antagonistiskt till glasnost´ och pere-
strojka, samtidigt som erfarenheten av begreppen ändå blev konstitutiv för 
utvecklingen av deras självbild. En av teserna i denna avhandling handlar 
om att en kanske avgörande faktor för det sovjetiska projektets tillkorta-
kommande var att den sovjetiska moderniteten under dessa år förlorade sin 
förmåga att legitimera sina egna riktlinjer. 

Under resans gång söker jag visa att glasnost´ och perestrojka inte är någ-
ra tomma eller godtyckliga paroller. De är tvärtom laddade med pregnanta, 
spänningsfyllda och kontroversiella innebörder. Studien innebär ett närman-
de mellan idéhistoria och begreppshistoria, vilket blivit allt vanligare inom 
svensk idéhistorisk forskning på senare år.4 En utgångspunkt för undersök-
ningen är att politiska begrepp som inte främst präglats i en akademisk miljö 
kan analyseras på motsvarande sätt som vetenskapshistoriens, filosofihistori-
ens och idéhistoriens karakteristiska begrepp. 

Gorbačev-eran var en period av både sociala och begreppsliga omvand-
lingar. Trots inflödet av nya uttryck, slang och lånord, samt lexikaliska inno-
vationer inom de gängse ordens domän, är det glasnost´ och perestrojka som 
för alltid kommer associeras med Gorbačev-eran. Av alla begrepp i det poli-
tiska språket – av vilka flera aspirerade på att bli strukturerande slagord – 
utmärker sig glasnost´ och perestrojka mer än andra. De har båda fungerat 
som beteckningar för perioden som sådan. Det är symptomatiskt att de häm-
tades in som direktlån i en mängd språk över hela jordklotet. Det är min 
uppfattning att de skilda sätt som glasnost´ och perestrojka uppfattades på 
kan förstås på ett fruktbart sätt om man tar hänsyn till den roll som olika 
generationers skilda perspektiv och erfarenheter spelar. Jag argumenterar för 
att Gorbačev bör betraktas som en ”sextiotalist” (šestidesjatnik). Flera tongi-
vande personligheter bland dem som brukar kallas för postmodernister har i 
sin tur betecknats som ”åttiotalister” (vos´midesjatniki), ”sjuttiotalister” (se-
midesjatniki), eller den ”sista sovjetiska generationen” (final Soviet genera-
tion).5 Redan genom generationsbestämningen distanserar de sig från sextio-
talisterna, samtidigt som uttrycken ”åttiotalister” och den ”sista sovjetiska 
generationen” kronologiskt hänför sig till Gorbačev-eran. 

Det finns även andra skäl att studera den ryska postmodernismens recep-
tion av glasnost´ och perestrojka. De så kallade sextiotalisterna omhuldade 
                               
4 Se t.ex. Bo Lindberg red., Trygghet och äventyr: Om begreppshistoria, Stockholm: Kungli-
ga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2005, och framförallt Mats Perssons artikel 
i densamma: ”Begreppshistoria och idéhistoria”, 14–34. 
5 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 220; Tat´jana Voskovskaja, 
Nasilie nad čelovekom – ėto fenomen, kotoryj menja vsegda pritjagival...[en intervju med 
Vladimir Sorokin], 3 april 1998, Russkij žurnal: http://www.russ.ru/journal/inie/98-04-
03/voskov.htm (3 april 2002); Aleksandr Genis, ”Borders and Metamorphoses: Viktor Pelevin 
in the Context of Post-Soviet Litterature”, i Russian Postmodernism: New Perspectives on 
Post-Soviet Culture, red. Michail Ėpštejn et. al., New York: Berghahn Books, 215. 
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överlag dessa begrepp kanske mer energiskt än andra. De har karakteriserats 
som en av de mest engagerade sovjetiska generationerna, i moralisk och 
social mening.6 Den generation som flera av postmodernisterna själva identi-
fierar sig med har däremot betraktats som den minst engagerade i den sen-
sovjetiska utvecklingen.7 Det är denna inneboende spänning och kontrast 
som jag vill lyfta fram. 

Postmodernisterna definierar sig i stor utsträckning som apolitiska. Där-
med har det legat nära till hands att som forskare frikoppla strömningen från 
det politiska fältet. Jag tror att det kan vara fruktbart att aningen gå bakom 
denna självkarakteristik. Är det verkligen så att de kritiker, författare, teore-
tiker och konstnärer som brukar betecknas som postmodernister, i kontrast 
mot andra aktörer, inte tog ställning vare sig för eller emot några framförda 
uppfattningar i diskussionen om samhällets förnyelse? Här tangerar jag frå-
gor om hur man kan identifiera det politiska fältets gränser, vilka ständigt 
måste omförhandlas i förhållande till vår uppfattning om framtiden och det 
förflutna. 

En undersökning av postmodernismens reception av Gorbačevs politik 
kan uppdaga originella och tidigare förbisedda perspektiv på glasnost´ och 
perestrojka. Därigenom konfronterar jag den politik som föresatte sig att 
reformera systemet med en av de strömningar som danade den postsocia-
listiska mentaliteten. Med hjälp av den ryska postmodernismen och dess 
apolitiska ställningstagande kontextualiserar jag frågan om varför glasnost´ 
och perestrojka förlorade sin lyskraft. Härigenom kan man även vaska fram 
perspektiv på några av 1990-talets stämningar och diskussionsformer som 
den postmodernistiska positionen under slutet av 1980-talet föregriper. 

Avhandlingens fokus ligger på glasnost´ och perestrojka som begrepp. 
Syftet är inte att göra en helhetlig beskrivning och analys av den politiska 
utvecklingen under Gorbačev-eran. Glasnost´ och perestrojka diskuterades 
under denna tid i en mängd olika sammanhang och förvärvade därmed skilda 
innebörder och nyanser. De kom till stor del att leva ett eget liv ute i det 
sensovjetiska samhället.8 Min undersökning begränsar sig dock – vid sidan 
av begreppens historiska framväxt och den ryska postmodernismens re-
ception – till hur Gorbačev använde begreppen glasnost´ och perestrojka. 

                               
6 För ett exempel på sextiotalisternas samhällsengagerade hållning, se Evgenij Evtušenko, 
”Politics is Everyone’s Privilege” (1987), i Fatal Half Measures: The Culture of Democracy 
in the Soviet Union, London: Little, Brown and Company, 1991, 70–75. 
7 Natal´ja Ivanova, ”Namerennye nesčastlivcy”, i Družba narodov, nr 7, 1989, 252f. 
8 Spontaniteten i den begreppsliga utvecklingen är ett signum för Gorbačev-eran. Nu fick 
även den officiella retoriken konsekvenser. Även om jag inte studerar den allmänna receptio-
nen kommer jag delvis att beröra betingelserna för hur spontaniteten kom till stånd. Archie 
Brown menar att en förklaring är att myndigheterna hade avvecklat kontrollen av vad som 
kunde sägas. En annan förklaring (som även Brown antyder) är att den begreppsliga struktu-
ren i sig svarade mot ett behov av, och i sig själv uppmuntrade och legitimerade, genomgri-
pande förändringar. Archie Brown, The Gorbachev Factor, Oxford: Oxford University Press, 
1996, 127, n. 345. 
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Avhandlingen täcker alltså inte in alla konnotationer som begreppen förvär-
vat. Gorbačev var dock den som lanserade glasnost´ och perestrojka under 
tiden ifråga. Han intog en privilegierad ställning från vilken han kunde defi-
niera begreppen offentligt och erövra bestämda betydelser.9 

Närmast följer en kortfattad generell karakteristik över Gorbačev-eran. Där-
efter går jag igenom den tidigare forskning som bedrivits på området. Där 
kommer jag att relatera mitt perspektiv till de artiklar och monografier som 
behandlar den allmänna utvecklingen under Gorbačev-eran. Detta avsnitt 
fungerar som en forskningsöversikt och samtidigt som ett utkast till en re-
konstruktion av periodens immanenta referensram och självformulerade 
utblick mot framtiden. Här etablerar jag en del av förutsättningen för mitt 
arbetssätt. I nästföljande avsnitt behandlar jag de studier som i likhet med 
min egen har närmat sig perioden utifrån ett mer begreppsligt intresse. Där-
efter försöker jag tydliggöra min egen ansats gentemot den ryska post-
modernismen i förhållande till tidigare forskning. 

Detta följs av ett avsnitt om studiens teoretiska utgångspunkter. Här går 
jag kortfattat igenom mitt begreppshistoriska perspektiv och sättet att struk-
turera aktörernas förhållande till olika generationstillhörigheter. Jag redogör 
även för min syn på moderniteten och hur man kan beskriva det sovjetiska 
projektet som en alternativ modernitet. Modernitetens relation till begrepp 
som modernism, postmodernism och postmodernitet kommer också att be-
stämmas. Detta avsnitt är relativt utförligt då jag här ger studieobjektet en 
bakgrund och ett sammanhang. Slutligen redogör jag för min metod. Inled-
ningen avslutas med en disposition över de följande kapitlen i avhandlingen. 

Gorbačev-eran 
Under större delen av 1900-talet intog Sovjetunionen en internationell 
särställning. Landet var historiens första socialistiska stat och blev efter 1945 
världens andra supermakt. Men det fanns sprickor i fasaden. I mitten av 
1980-talet stod Sovjetunionen inför flera svårlösta problem – även om vissa 
västerländska organisationer gjorde andra bedömningar.10 Under loppet av 
några få år hade tre åldriga generalsekreterare avlidit. Höjningen av levnads-
standarden hade avstannat sedan mer än femton år, vilket spädde på den 
politiska korruptionen och sociala stagnationen. Kalla kriget var påtagligt. 
USA:s president Ronald Reagan hänvisade till Sovjetunionen som ett ”onds-

                               
9 Även om Gorbačev inte skulle ha skrivit delar av sina tal och artiklar har han makten och 
således ansvaret över innehållet. Flera gånger i avhandlingen kommer det att vara en glidande 
skala mellan vad jag tillskriver Gorbačev och politbyråns mer reformvänliga medlemmar. 
10 Eric Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991, London: 
Michel Joseph, 1994, 249. Hobsbawm anför CIA som exempel på en producent av partiellt 
felaktig information, som vägledde den amerikanska regeringen i dess kalla kriget-politik. 
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kans imperium” (evil empire),11 vars trupper var indragna i en utdragen och 
demoraliserande konflikt i Afghanistan. De amerikanska militäranslagen 
ökade. USA lanserade ett ”stjärnornas krig” (Star Wars),12 vilket ställde 
Sovjetunionen inför valet att konkurrera i en militarisering av rymden. Flera 
nyliberala och uttalat antikommunistiska regeringar i väst hade kommit till 
makten kring 1980. 

Mitt under denna konjunktur, i april 1985, utsågs Michail Gorbačev till 
det sovjetiska kommunistpartiets generalsekreterare. Den nye ledaren var 
mycket yngre än sina föregångare. För att stärka Sovjetunionen, vitalisera 
dess socialistiska ideologi och stimulera den ekonomiska effektiviteten, 
lanserade Gorbačev politiska och ekonomiska reformer, kända som ”glas-
nost´” och ”perestrojka”, samt ett ”nytt tänkande” (novoe myšlenie) i de 
utrikespolitiska relationerna. Dessa begrepp kom att dominera det politiska 
språket under Gorbačev-eran.13 

Gorbačevs nya politiska stil personifierade en demokratisk ansats. Denna 
möttes under de första fem åren med entusiasm av både den sovjetiska och 
västerländska allmänheten, för att inte tala om de politiska ledarna i väst. 
Om man undantar det stora bakslaget i kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, vilken 
Gorbačev initialt handskades med lika illa som hans håglösa föregångare 
skulle ha gjort, var det händelser under 1986 som gjorde människor medvet-
na om att en ny era inletts. Akademiledamoten Andrej Sacharov befriades i 
december samma år från sin sju år långa förvisning i Gorkij. Sacharov hade 
spelat en avgörande roll i utvecklingen av sovjetiska massförstörelsevapen 
men under början av sjuttiotalet blivit en av landets mest inflytelserika dissi-
denter. Sacharov symboliserade kampen för mänskliga rättigheter och en 
världsomspännande fred. Nu fick Sacharovs gärning en officiell legitimering 

                               
11 Ronald Reagan, Speech to the House of Commons, 8 juni 1982, Modern History Source 
Book: http://www.fordham.edu/halsall/mod/1982reagan1.html (3 december 2003); Ronald 
Reagan, Speech in Florida before the Annual Convention of the National Association of 
Evangelicals, 8 mars 1983, The Reagan Information Page: 
 http://www.presidentreagan.info/speeches/empire.cfm (3 december 2003).  
12 Ronald Reagan, Address to the Nation on Defense and National Security, 23 mars 1983, 
CNN: http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/episodes/22/documents/starwars.speech/ (3 
december 2003). 
13 Jag använder ”Gorbačev-eran” och ”sensovjetisk” som ekvivalenter till perioden 1985–
1991 i Sovjetunionen. Då jag analyserar glasnost´ och perestrojka som begrepp använder jag 
dem inte som historiografiska beteckningar, för perioden 1985–1991, vilket annars är brukligt 
inom den vetenskapliga och allmänna diskussionen. Det skulle bli förvirrande att använda 
analysobjekten för att strukturera presentationen och analysen själv. ”Gorbačev-eran” är också 
ett etablerat uttryck för att beteckna Sovjetunionen under tiden 1985–1991. Med detta finns 
dock en risk att man privilegierar en av tidens aktörer på bekostnad av andra. Det verkar till 
exempel som att Archie Brown väljer denna epokbeteckning som ett led i en strategi att beto-
na betydelsen av Gorbačevs historiska roll under perioden. Brown, The Gorbachev Factor, 
passim. Ur begreppshistorisk synpunkt finns en fördel att tala om denna period som ”pe-
restrojka” då det faktiskt var en samtida benämning på det tidevarv man levde i. ”Gorbačev-
eran” är mer en efterhandskonstruktion, även om man under tiden i fråga kunde tala om Sov-
jetunionen ”under Gorbačev” som någonting kvalitativt nytt. 
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och avfärdades inte längre som uttryck för en mental förvirring. Gorbačev 
ringde personligen upp Sacharov för att meddela att det var dags att återvän-
da till Moskva. 

I efterverkningarna av Sacharovs rehabilitering följde frisläppanden av åt-
skilliga politiska fångar. Samtidigt ökade tempot i den pågående kulturlibe-
raliseringen. Pjäser som tidigare ansetts omöjliga sattes upp på teatrarna, 
kontroversiella böcker gavs ut i nya upplagor och tabubelagda historiska per-
sonligheter rehabiliterades officiellt. De liberala delarna av intelligentsian 
kunde hälsa tidsandan med tillförsikt. I ett land med en långlivad tradition av 
censur,14 blev de tomma luckorna i landets historia nu föremål för heta dis-
kussioner. Här behandlades alltifrån inbördeskrigets (1918–1922) traumatis-
ka schism, den stalinistiska tvångskollektiviseringens grymheter, omfatt-
ningen av arbetslägren och deras betydelse för den snabba industrialisering-
en, till tidigare hemlighållna miljökatastrofer. Den politiska öppenheten var 
inte bara ett verktyg för att exponera byråkratisk korruption och inkompetens 
och mobilisera ett allmänt stöd för att vidta nödvändiga åtgärder och lansera 
nya reformer. Det handlade också om att ge uttrycket demokratisk socialism 
en ny innebörd. Kommunismen skulle förädlas med influenser från den eu-
ropeiska socialdemokratiska traditionen. Erfarenheten av NEP (Nya Ekono-
miska Politiken, 1921–1929) projekterades mot framtiden som en inhemsk 
referenspunkt. Reformerna hade inte bara en negativ innebörd, i egenskap av 
att reducera repressiva praktiker. Man strävade efter att ingjuta ett socialt 
engagemang hos allmänheten och främja utövandet av de medborgerliga 
rättigheterna. Detta tog sig uttryck i en kontinuerligt växande offentlig dis-
kussion, ett massivt uppsving för tidskriftsupplagorna och en explosion av 
nya fristående föreningar och organisationer. 

Begränsade åtgärder vidtogs också för att marknadsanpassa planeko-
nomin. Man försökte stimulera individuella initiativ, institutionalisera kon-
kurrensmekanismer och tillåta nya ägarformer. Pragvårens gamla paroll om 
en socialism med mänskligt ansikte fick en förnyad aktualitet. Den humana 
socialismen var såväl ett led i att komma bort från marxism-leninismens 
stelbenta dogmatism som att förbättra Sovjetunionens internationella rykte.15 
En viss ökning av arbetsproduktiviteten och de nationella intäkterna förbyt-
tes dock snart mot en eskalerande recession. Motståndare i olika ideologiska 

                               
14 Censuren som praktik och institution nedmonterades i flera steg under Gorbačev-eran. Den 
statliga Glavlit-organisationens teoretiska möjlighet att förhandscensurera avskaffades dock 
inte formellt förrän i augusti 1990. David Wedgwood Benn, From Glasnost to Freedom of 
Speech, Chatham House papers, London: Pinter Publishers, 1992, 9. 
15 Gorbačev lyckades onekligen förbättra landets internationella anseende. Under Gorbymanin 
såldes kepsar med ”CCCP” världen över och en tysk kokbok översatt till flera västeuropeiska 
språk bjöd in till en ”middagsbjudning á la perestrojka”. Författaren anvisar hur man kan 
tillaga traditionella ryska specialiteter och servera dem på ett långbord med avantgardistiskt 
inspirerad dukning. Den kulinariska höjdpunkten består av en rödfärgad kulebjakapirog for-
mad som hammaren och skäran. Marianne Saul, Dinnerparty a la Perestroika: Ein kulinar-
isches Drehbuch für einen Abend, Berlin: Taco, 1988. 
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läger kunde därför avfärda reformerna som antingen alltför tandlösa eller 
alltför omfattande. 

På den internationella arenan betonade den nye generalsekreteraren de 
”allmänmänskliga värdenas prioritet” över den internationella klasskam-
pen.16 Gorbačev tog initiativet att fokusera den onda cirkeln i kalla krigets 
kapprustning och terrorbalansens globala faror. Han placerade dessa frågor 
högst upp på dagordningen. 1987 fick världen bevittna Gorbačev och Rea-
gan skriva under ett nedrustningsavtal utan tidigare motsvarighet. Man före-
satte sig att avskaffa en hel kategori av vapen (kärnvapenbärande medeldi-
stansmissiler). I ljuset av en utdragen motståndskamp, finansiellt underskott, 
internationell press och en allmän krigströtthet hos den sovjetiska allmänhe-
ten, initierade Gorbačev den sovjetiska arméns uttåg ur Afghanistan 1988. 
Detta var en gest som tycktes bekräfta allvaret i de globala sovjetiska freds-
strävandena. Kort därefter tillkännagav Gorbačev att de sovjetiska trupper 
som var stationerade i Östeuropa skulle dras tillbaka. Detta bidrog till att 
Gorbačev 1990 fick ta emot Nobels fredspris. Det är ingen tillfällighet att 
1988 har beskrivits som Gorbačev-erans ”gyllene år”: 

[P]olitical and economic reform moved forward and everything still seemed 
possible. [R]relations with the West blossomed. Gorbachev enjoyed unprece-
dent personal popularity at home and abroad, the economy appeared to be 
growing, democratisation was taking root, and relations between state and 
society were moving towards a position of mutual trust.17 

Den sovjetiska allmänhetens entusiasm för Gorbačevs politik försvagades 
dock successivt, bland annat i takt med att levnadsstandarden försämrades. 
Hand i hand med ett minskat stöd började oavsiktliga konsekvenser av re-
formerna själva att skada Sovjetunionen, själva objektet för reformerna. Inte 
bara folken i Östeuropa började artikulera en vilja till politisk förändring. 
Även nationella oroligheter inom unionens egna republiker kom upp till ytan 
och olika etniska separatiströrelser vädrade morgonluft. En pågående makt-
kamp i Kreml mellan konservativa och reformister gjorde Gorbačev alltmer 
handlingsförlamad. Två skilda läger hade uppstått, personifierade av Alek-
sandr Jakovlev och Egor Ligačev, som Gorbačev omväxlande förlitade sig 
på. Politiska innovationer som nya parlamentariska institutioner tycktes inte 
ge allmänheten någon långvarig uppmuntran då den ekonomiska nedgången 
blev alltmer påtaglig. 

Under loppet av 1989 utövade folken i Östeuropa sin nyvunna politiska 
frihet på ett oväntat sätt. De vände sig inte mot Moskva, utan mot sina egna 
regeringar, i namn av det ”nya tänkandet” i Moskva, som förkroppsligades 

                               
16 Michail  Gorbačev, ”Vystuplenie v Organizacii Ob´´edinennych Nacij” (7 december 1988), 
i Izbrannye re´ci i stat´i, vol. 7, Moskva: Politizdat, 1990, 187. 
17 Richard Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union 1917–1991, London: Routledge, 
1999, 438. 
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av Gorbačev. Berlinmuren revs, allt medan de östeuropeiska satellitstaterna 
befriades från det sovjetiska oket. Allt detta förutsatte Kremls tysta sam-
tycke, i kontrast mot tidigare interventionspolitiska manifestationer i Ungern 
1956 och Tjeckoslovakien 1968. 

1990 slöts ett stort nedrustningsavtal (CFE) mellan Natos och Warzawa-
paktens medlemmar. Därigenom blev den senare organisationen överflödig. 
Kalla kriget fick här ett formellt slut, även om det i praktiken var överspelat 
genom fredsförhandlingarna i Reykjavík och Washington 1986 och 1987. 

På den inrikespolitiska arenan var läget mer kärvt. På tröskeln till det nya 
decenniet började en efter en av de nationella sovjetrepublikerna att föra 
fram krav på utträde ur unionen. I detta fall svarade inte Moskva med någon 
konsekvent strategi, utan pendlade mellan passiv förstämning och oberäkne-
liga kontraproduktiva åtgärder. Specialstyrkor sändes ut sporadiskt till flera 
republiker. Händelseutvecklingen blev kaotisk i januari 1991. I Vilnius dö-
dades 14 litauer brutalt. De västerländska regeringarnas sympati gentemot 
Gorbačev bleknade. Den förre partisekreteraren för Moskvadistriktet, och nu 
före detta medlemmen i kommunistpartiet, Boris El´cin (för den svenske 
läsaren känd som Jeltsin), ökade samtidigt sin trovärdighet. Han fördömde 
den litauiska händelsen offentligt och hade sedan länge bejakat republikens 
självständighetsförklaring. 

Gorbačev hade blivit alltmer medveten om den sovjetiska industrins 
strukturella undermålighet i relation till den datoriserade västerländska pro-
duktionen, samt nödvändigheten av ett ökat inflöde av västerländskt kapital 
och mjukvaruteknologi. Ändå avfärdade han i början av hösten 1990 det så 
kallade 500-dagarsprogrammet, som föreskrev hur Sovjetunionen skulle om-
vandlas till en decentraliserad marknadsekonomi. Programmet kan ses som 
ett embryo till den ekonomiska chockterapi som började tillämpas från 1992 
och framåt. 

I mars 1990 hade konstitutionen ändrats. Nu kunde Gorbačev utses till 
president – den första i rysk och sovjetisk historia18 – samtidigt som kommu-
nistpartiet förlorade sin allsmäktiga status. Genom dessa förändringar kunde 
Gorbačev i en och samma stund stärka sin exekutiva makt och infria de de-
mokratiska förväntningarna. 

När Gorbačev försökte medla mellan ortodoxa kommunister, för att beva-
ra unionen, och liberaler, för att genomföra nödvändiga ekonomiska refor-
mer, blev han alltmer isolerad. Allmänheten hade sedan slutet av 1980-talet 
tvingats bekanta sig med aldrig eller sällan tidigare skådade fenomen som 
inflation och strejker, nu tillsammans med en ökande brist på matvaror. Efter 
att ha återvänt från ett samröre med de konservativa, till en reformistisk posi-
tion som var mer öppen för kraven från republikerna, tycktes alla dynamiska 

                               
18 Den nya president- och statschefsposten (prezident) skall inte förväxlas med den gängse 
ordförandeposten (predsedatel´) i Högsta sovjets presidium. Ordföranden i Högsta sovjet var 
endast statschef i formell mening. 
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och motsägelsefulla tendenser upplösas i augusti 1991. Med syfte att för-
hindra en ratificering av ett nytt reformerat unionsavtal, som skulle ersätta 
det gamla från 1922, grep ”Statskommittén för undantagstillstånd i SSSR” 
makten i en illa planerad statskupp. Kuppmakarna åtnjöt inte ens full sank-
tion från militären och redan efter ett par dagar förlorade de den makt de just 
gripit. Medan Gorbačev befann sig i husarrest på Krim, framträdde El´cin 
som en handlingskraftig man av folket. Han ledde motståndet mot kuppma-
karna. Dessa bars upp av rysknationalistiska element inom säkerhetstjänsten, 
militären och kommunistpartiet. När Gorbačev återvände till Moskva efter 
kuppen kunde han inte återerövra sin forna auktoritet. Nu var det El´cin som 
dikterade villkoren. I september försökte Gorbačev med ökande desperation 
handskas med republikernas självständighetsdeklarationer. Han förfäktade 
ett friare unionsavtal. Den union Gorbačev ville rädda benämndes med 
samma förkortning, ”SSSR”, men det tredje s:et betecknade nu ”suveräna” 
(suverenye) republiker och inte ”socialistiska”.19 Trots ansträngningarna kom 
den röda fanan att halas från Kreml inom några få månader. När Vitryss-
lands, Ukrainas och Rysslands ledare grundade Oberoende staters samvälde 
(OSS) i början av december, tycktes inte längre Gorbačev ha någon stat kvar 
att styra. 

Även om den nationella separationslogiken och ekonomiska nedgången 
tycktes ha en obeveklig karaktär, framstod Sovjetunionens upplösning i de-
cember 1991 lika plötslig och oväntad som den nya reformistiska kurs som 
introducerades i mitten av 1980-talet.20 

Mer än ett år före kuppen, den 12 juni 1990, hade den Ryska rådsrepubli-
ken deklarerat sin formella suveränitet. Därmed institutionaliserades ett olös-
ligt problem. Fortfarande inom ett sovjetiskt ramverk trädde Ryssland nu 
fram som ett nationellt subjekt. Ryssland förvandlades från icke-nationell till 
nationell republik. Därigenom började man definiera sig på samma sätt som 
de övriga fjorton republikerna gjort ända sedan de inlemmades i Sovjetunio-
nen. Förfarandet kan tyckas som en formalitet men jag är av den uppfatt-
ningen att detta sannolikt på ett avgörande sätt bidrog till systemets fall. Den 
sovjetiska internationalismen kan på goda grunder associeras med den ryska 
panslavismen. I 1800-talets idédebatt tillskrevs Ryssland flera universalistis-
ka kvalifikationer. Dessa projicerades sedan vidare på det sovjetiska projek-
tet. Det ryska folket, och senare de nya sovjetmänniskorna, hade fått till upp-
gift att lösa världens stora kontroverser. När Sovjetunionen gjorde Moskva 
till Östeuropas huvudstad och förlänade det ryska språket en hegemonisk 
ställning i det nya intresseområdet, uppfyllde man en gammal panslavistisk 

                               
19 Gorbačev lade här fram ett än mindre reglerat unionsavtal än det han först presenterat 1990. 
Redan i slutet av 1990 hade ett förslag till ett nytt unionsavtal presenterats enligt vilket ”De 
socialistiska rådsrepublikernas union” skulle döpas om till ”De suveräna rådsrepublikernas 
union”. 
20 Så sent som 1990 sanktionerade Walter Laqueur följande antologititel: Walter Laqueur red., 
Soviet Union 2000: Reform or Revolution?, London: I.B. Tauris & Co LTD, 1990. 
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dröm.21 Den socialistiska universalism som Sovjetunionen omhuldade närdes 
av den traditionella ryska universalismens implikationer av övernationell och 
messiansk imperialism.22 När ett fortfarande universalistiskt Sovjetunionen 
nu lösgjordes från ett numer partikularistiskt Ryssland, och två distinkta pro-
jekt utkristalliserades, bleknade spillran av Sovjetunionens karismatiska auk-
toritet. 

Tidigare forskning 

Gorbačev och hans tid 
I denna forskningsöversikt vill jag främst illustrera och kontrastera olika 
synsätt på Gorbačev-eran. Istället för att systematiskt framhålla innehållet i 
de mest framstående bidragen,23 kommer jag mer att fokusera skiljelinjerna 
mellan de olika positioner som intagits. Avsnittet har alltså en orienterande 
karaktär och gör ingen väsentlig skillnad mellan välciterade standardverk 
och litteratur som på annat sätt kastar ljus över ämnet. Ett perspektiviskt 
seende stämmer överens med en föreställning om den historiska utveckling-
ens öppna karaktär. Min förhoppning är att man med hjälp av de olika syn-
sätten kan utveckla en resurs för en fortsatt idéhistorisk kunskapsbildning, 
som tar hänsyn till olika tolkningsalternativ och förklaringsmodeller. Genom 

                               
21 En tidig version av vad som skulle utvecklas till officiell rysk panslavism under sent 1800-
tal formulerades 1867 av slovaken L’udovít Štúr. Han eftertraktade ett ryskt styre i östra 
Europa, där alla slaver skulle bekänna sig till den ryskortodoxa tron och förenas av det ryska 
språket. James H. Billington, The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian Cul-
ture (1966), New York: Vintage books, 1970, 394f. Enligt Nikolaj Berdjaev var det bolsjevi-
kerna som mest framgångsrikt kunde maximera det typiskt ”ryska sökandet efter en universell 
[universal´naja] social sanning”. Nikolaj Berdjaev, Istoki i smysl russkogo kommunizma, 
(1937, nytryck av 1955 års översättning), ”Nauka”: Moskva 1990, 93. Proletariatets interna-
tionalism skulle sålunda ha laddats med rysk messianism. 
22 Denna universalism diskuteras mer ingående i det fjärde kapitlet i denna avhandling. 
23 Det finns en mängd förtjänstfulla studier. Bland dessa kan nämnas Brown, The Gorbachev 
Factor; Michael Kort, The Soviet Colossus: History and Aftermath (1984), 5 utg., Armonk, 
NY: M. E. Sharpe, 2001; Moshe Lewin, The Gorbachev Phenomenon: A Historical Interpre-
tation, Berkeley, CA: University of California Press, 1988; Harley D. Balzer red., Five Years 
that Shook the World: Gorbachev’s Unfinished Revolution, Boulder: Westview Press, 1991; 
John Miller, Mikhail Gorbachev and the End of Soviet Power, New York: St. Martin’s Press, 
1993; Dusko Doder och Louise Branson, Gorbachev: Heretic in the Kremlin, New York: 
Viking Penguin, 1990; Wolfgang Fritz Haug, Gorbatschow: Versuch über den Zusammen-
hang seine Gedanken, Hamburg: Arkiv, 1989; Richard Sakwa, Gorbachev and His Reforms: 
1985–1990, New York: Philip Allan, 1990; Robert G. Kaiser, Why Gorbachev Happened: His 
Triumphs and His Failures, New York: Simon & Schuster, 1991; Geoffrey  Hosking, The 
Awakening of the Soviet Union, London: Heinemann, 1990; Geoffrey Hosking, Russia and the 
Russians: From Earliest Times to 2001, London: Penguin Books, 2001; Hobsbawm, Age of 
Extremes; John B. Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire, Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 1993. 
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ett kontrasterande urval kan man rekonstruera spänningen mellan de specifi-
ka föreställningar om framtiden som kom till uttryck under Gorbačev-eran. 
För att få kunskap om perioden måste man också närma sig de idéer som då 
artikulerades om vad utvecklingen kunde leda till.24 

Den postsovjetiska forskningen om Gorbačev-eran kännetecknas ofta av 
ett anakronistiskt förhållningssätt. Problematiken har sin grund i att Gorba-
čev-eran är en förflutenhet i vår egen samtid. Det sena åttiotalet ligger kro-
nologiskt sett nära dagens samtidshistoriske forskare.25 Men samtidigt var 
tiden i fråga en skådeplats för ett politiskt projekt som oåterkalleligen har 
drabbats av utmattning. Den statsbildning som skulle reformeras var ett re-
sultat av ”a specific set of responses to the particular situation of a vast and 
spectacularly backward country at a particular and unrepeatable historical 
conjuncture”.26 Gorbačev-erans framtid förvandlades till förflutenhet i de-
cember 1991. Istället för att rekonstruera perioden historiskt har man många 
gånger projicerat vår samtids framtid bakåt som ett substitut för den förlora-
de referensramen. Den historiska processens resultat har därför kommit att 
bestämma hur vi betraktar processen som sådan. 

Behovet att rekonstruera perioden historiskt blir än mer angeläget då re-
formprojektet i en avgörande mening inte är en del av nuet. För generationer 
efter Berlinmurens fall är glasnost´ och perestrojka inte längre en del av 
samtiden, då inte heller begreppens efterverkningar tycks synliga. Samtidigt 
innebär den kronologiska närheten att det är svårare för en forskare som 
upplevt kommunismens fall att skapa en nödvändig distans. Hur upprätthål-
ler man en historisk reflexivitet inför en period som utgör en del av ens per-
sonliga erfarenhet?          

Även om reformprojektet är förbrukat och den sovjetiska tiden avslutad är 
det mycket som står på spel när Gorbačev-erans historia skall skrivas. Vilken 
person eller institution kan ta åt sig äran (eller bringas i vanrykte) för det 
sista europeiska imperiets fall, kalla krigets slut, den nationella emancipatio-
nen och kapitalismens och den liberala demokratins triumferande hegemoni? 
Är orsakerna strukturella? Kan de hänföras till en övergripande globalise-
ringsprocess eller skall de tvärtom förbindas med en bestämd aktör? Var 
Sovjetunionens kollaps en slumpartad händelse, eller var sönderfallet ett 

                               
24 Det var endast i ett fåtal fall som reformprojektet under Gorbačev-eran från samhällsveten-
skapligt håll betraktades som en återvändsgränd. Så sent som 1990 presenterade Geoffrey 
Hosking – som inte kan beskyllas för att ha hyst prosovjetiska eller prosocialistiska preferen-
ser – följande spekulation, i ljuset av ett uppvaknande sovjetiskt civilsamhälle: ”[…] 
[Sovjetunionen] could, just could, become the economic miracle of the twenty-first century. 
In a country which already has a humane and sophisticated culture, that is certainly a prospect 
worth waiting for.” Hosking, The Awakening of the Soviet Union, 156. 
25 För initierade reflektioner kring samtidshistoriens problem, inklusive historieskrivningen 
om 1989–1991, se Eric Hobsbawm, On History, London: Weidenfeld & Nicolson, 1997, i 
synnerhet kapitlet, ”The Present as History”, 228–240. 
26 Hobsbawm, Age of Extremes, 496f. 
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oundvikligt resultat i en förutbestämd utveckling? Skall den verklige ledaren 
för Rysslands demokratisering stavas Gorbačev eller El´cin? Andra frågor av 
kontroversiell natur handlar om Gorbačev-erans egentliga betydelse och om 
hur man skall tolka Gorbačevs roll i skeendet. Dessa frågor är intimt för-
knippade med andra problem. Hur kunde Sovjetunionen förändras i sådan 
omfattning mellan mars 1985 och december 1991, och varför misslyckades 
de mest namnkunniga västerländska sovjetologerna att förutsäga upplös-
ningen? 

Ryska historiker tenderar att tillskriva Gorbačev en stor del av ansvaret 
för den riktning historien tagit. För forskare i andra östeuropeiska länder 
ligger det närmare till hands att också framhäva betydelsen av sina egna 
länders civilsamhälleliga rörelser. Här uppenbarar sig de nationella fronterna 
i de baltiska länderna, liksom Charta 77 i Tjeckoslovakien och Solidaritet i 
Polen. I det sistnämnda fallet kan man även lyfta fram den avlidne påven 
Johannes Paulus II:s insats. Vissa amerikanska historiker skulle snarare peka 
på CIA:s kompromisslösa strategi vid sidan av Reagans flexibla realpolitik. 
Från en brittisk horisont framstår Margaret Thatcher som en central gestalt. 
Hon lyckades genomföra långtgående avregleringar med globala efter-
verkningar. Om det inte vore för Thatchers pragmatiska utrikespolitik kan-
ske rent av kalla kriget skulle ha blivit mer utdraget! 

Bland dem som tillskriver Gorbačev ett effektivt handlingsutrymme kan 
man enligt Archie Brown urskilja tre olika förhållningssätt. 1) Efter att ha 
kommit till makten förändrades Gorbačevs synsätt steg för steg, hand i hand 
med ackumulationen av nya kunskaper. 2) I takt med att hans maktbe-
fogenheter ökade kunde han till slut utföra de handlingar han tidigare varit 
förhindrad att verkställa. 3) Gorbačev öppnade Pandoras ask under tryck från 
externa imperativ och rörelser underifrån.27 

Låt oss då ta oss an de olika positioner som finns representerade inom 
forskningen avseende perioden som sådan.28 På motsvarande sätt som Gorba-
                               
27 Brown, The Gorbachev Factor, 13. För ett exempel på Pandoras ask-alternativet, se Il´ja 
Zemcov och John Farrar, Gorbachev: The Man and the System, New Brunswick: Transaction 
Publishers, 1989, 368. 
28 Förutom de generella ansatser att greppa perioden som står i fokus i detta avsnitt har också 
en mängd olika studier genomförts som specialiserar sig på förändringar inom olika partikulä-
ra områden. Om ekonomin, se Anders Åslund, Gorbachev’s Struggle for Economic Reform: 
The Soviet Reform Process, 1985–88, London: Pinter Publishers in association with John 
Spiers, 1989. Om språket, se Nancy Ries, Russian Talk: Culture and Conversation During 
Perestroika, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. Se också Aleksandr Duličenko, 
Ėtnosociolingvistika: ”Perestrojki” v SSSR: antologija zapečatlennogo vremeni, München: 
Verlag Otto Sagner, 1999, i vilken en korpus av tidnings- och magasinsartiklar om den natio-
nella frågan vinklade utifrån olika etniska grupper analyseras. Om religionens förändrade 
villkor, se James H. Forest, Religion in the New Russia: The Impact of Perestroika on the 
Varieties of Religious Life in the Soviet Union, New York: Crossroad, 1990. Om naturveten-
skapen, se kapitlet ”How Willing are Scientists to Reform their Institutions?”, i Loren R. 
Graham, What Have We Learned About Science and Technology from the Russian Experi-
ence?, Stanford, CA: Stanford University Press, 1998, 74–97. Om politiska ideologier, se 
Vladimir Šljapentoch, Soviet Ideologies in the Period of Glasnost: Responses to Brezhnev’s 



 

 14 

čev-eran genomgick bestämda socioekonomiska och politiska faser (av 
framgång och bakslag av skiftande art),29 följde forskningen under samma tid 
likartade trender. De första två åren möttes av relativ likgiltighet, de följande 
två av entusiasm, och de två sista av en mer avvaktande och illusionsfri håll-
ning.30 

Andra villkor gäller för situationen efter 1991. Ett gemensamt drag i 
många artiklar om Gorbačev-eran som publicerades under tiden i fråga var 
att de programmatiskt efterlyste ett fördjupat studium av processen.31 I och 
med Berlinmurens och Sovjetunionens fall försvann dock de storstilade de-
klarationerna.32 Den postsovjetiska forskningen kan grovt sett delas in i två 
utvecklingslinjer. Den första kännetecknas av en traumatisk erfarenhet av 
icke-uppfyllda förväntningar. Länderna i östra Europa fick måhända en ald-
rig så bra nystart, men denna hade undandragit sig de tidigare predik-
tionerna. I det sovjetiska fallet hade man svårt att förlika sig med utveckling-
en under det sista året. Optimismen förbyttes här i pessimism. Det tycks som 
om antipatierna under denna tid kom att generaliseras retroaktivt och proji-
ceras på Gorbačev-eran i sin helhet.33 Detta förändrade inte bara innebörden 

                                                                                                                             
Stagnation, New York: Praeger, 1988. Om journalistik och media, se Brian Mcnair, Glasnost, 
Perestroika and the Soviet Media, New York: Routledge, 1991; Ellen Mickiewicz, Split Sig-
nals: Television and Politics in the Soviet Union, New York: Oxford University Press, 1988. 
Om filmmediet, se Andrew Horton och Michael Brashinsky, The Zero Hour: Glasnost and 
Soviet Cinema in Transition, Princeton: Princeton University Press, 1992. Om genusfrågor, se 
Helena Goscilo, Dehexing Sex: Russian Womanhood during and after Glasnost, Michigan: 
University of Michigan Press, 1996. Om historieskrivningen, se R. W. Davies, Soviet History 
in the Gorbachev Revolution, London: Macmillan, 1989. Flera olika studier handlar om de 
diskursiva, ideologiska, institutionella och administrativa förändringarna inom den intellektu-
ella miljön. Om intelligentsians förvandlingar, se Boris Kagarlickij, The Thinking Reed: Intel-
lectuals and the Soviet state 1917 to the Present, London: Verso, 1988. Om filosofiämnets 
förnyelse, se Seong-Paik Lee, Erneuerungsversuch und Ende der Sowjetphilosophie in der 
Spätphase der Perestroika, Wiesbaden: Harrassowitz, 1998. Om samhällsvetenskapernas 
pånyttfödelse, se kapitlet ”The Social Sciences: A New Ideology”, i Lewin, The Gorbachev 
Phenomenon, 85–100. Om literaturens nya villkor och politiken inom författarförbundet 
under Gorbačev-eran, se John Garrard och Carol, Inside the Soviet Writers’ Union, New 
York: I.B. Tauris & Co Ltd Publishers, 1990. 
29 Se t.ex. Anders Åslund, How Russia became a Market Economy, Washington, DC: Brook-
ings Institution, 1995, 29. 
30 Brown, The Gorbachev Factor, 4ff. 
31 Se t.ex. Jerry F. Hough, ”Understanding Gorbachev: The Importance of Politics”, i Mile-
stones in Glasnost and Perestroyka: Politics and People, red. Edward A. Hewett och Victor 
H. Winston, Washington, DC: The Brookings Institution, 1991, 469: ”We need to give a lot of 
thought to the history of the last six years, including some very serious research.” 
32 Samhällsvetaren Philip G. Roeder har illustrerat denna tendens genom att beskriva hur hans 
kolleger 1989 och 1991 slängde större delen av sitt innevarande material om Östeuropa i 
papperskorgen, som de demonstrativt placerat utanför sina tjänsterum på universitetet. Philip 
G. Roeder, ”The Revolution of 1989: Postcommunism and the Social Sciences”, i Slavic 
Review, vol. 58, nr 4, 1999, 750. 
33 Jfr Åslund, Gorbachev’s Struggle for Economic Reform med Åslund, How Russia became a 
Market Economy. Den anakronistiska tendensen har, om vi vänder oss till Archie Brown, inte 
minst varit förhärskande i massmedierna: ”But both Western and Russian journalists fre-
quently project backwards current attitudes without actually examining what people thought 
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av de förflutna händelserna utan också det förflutna självt. Forskare hävdade 
att periodens betydelse varit överskattad och började ifrågasätta dess förment 
universella landvinningar.34 

I kontrast mot det reducerade intresset under början av 1990-talet kunde 
en mer rekonstruktiv ansats, som tar sin utgångspunkt från immanenta krite-
rier, skönjas under 1990-talets andra hälft. Här har man antagit den gamla 
programmatiska utmaningen att ytterligare utforska perioden.35 

Montecue Lowrys bok Glasnost’: Deception, Desperation, Dialectics från 
1991 kännetecknas av grova förenklingar och en tendentiös skepticism.36 
Ändå kan den illustrera en inflytelserik forskningstradition som även kom 
till uttryck under Gorbačev-eran. Lowry försöker här misstänkliggöra Gor-
bačevs politik: 

Yet, there is much evidence to indicate that they [den sovjetiska ledningen] 
have not changed their ultimate goal and are only following a more deceptive 
path than previously. [---] A careful study of the Soviet past will reveal an as-
tonishing amount of déjà vu.37 

Jämte flera andra forskare menar sig Lowry kunna identifiera en långvarig 
kontinuitet i vilken Gorbačev väsentligen företräder en politik av gammalt 
sovjetiskt eller tsarryskt ursprung.38 Med detta antagande i beaktande kan 
Lowry reducera Gorbačevs strategi till taktik: 

Perestroika, glasnost, and socialist ”democracy” are merely clichés concocted 
by the Soviets to describe a return to the Leninist way whereby they can con-

                                                                                                                             
at the time. Thus, in recent years it has often been asserted that Gorbachev’s popularity was a 
purely Western phenomenon and that he was deeply unpopular in Russia. Such an assertion is 
remote from the truth and does not, in fact, stand up to serious scrutiny.” Brown, The Gorba-
chev Factor, xi. Brown understryker att denna tendens redan var skönjbar i slutet av 
Gorbačev-eran: Brown, The Gorbachev Factor, 10. Gerner och Hedlund intar en position där 
perioden 1985–1987 i Sovjetunionen beskrivs utifrån en östeuropeisk stämning karakteristisk 
för 1989: ”Hopes for the future [av sovjetisk utveckling] [---] seem to have gained a much 
wider spread and credibility in the West than in the Soviet Union […]”. Den första tiden av 
Gorbačevs styre, ”the preparatory stage of perestroika”, kännetecknades enligt samma förfat-
tare av ”increasing frustration that marked Gorbachev’s speeches and public appearances 
[which] reinforces the image of a man who is demanding rather unsuccessfully to be taken 
seriously”. Kristian Gerner och Stefan Hedlund, Ideology and Rationality in the Soviet Model: 
A Legacy for Gorbachev, London: Routledge, 1989, 345, 359. 
34 Åslund, How Russia became a Market Economy, 51f. 
35 Roeder, ”The Revolution of 1989”; Brown, The Gorbachev Factor; Joseph Gibbs, Gorba-
chev’s Glasnost: the Soviet Media in the First Phase of Perestroika, College Station, TX: 
Texas A & M University Press, 1999. 
36 Montecue J. Lowry, Glasnost’: Deception, Desperation, Dialectics, New York: Peter Lang, 
1991. Montecue J. Lowry presenteras på bokens baksida som docent i fysik och doktor i 
historia. Han har tidigare arbetat för CIA. 
37 Ibidem, xvi. 
38 Se t.ex. Natalie Gross, ”Glasnost’: Roots and Practice”, i Problems of Communism, vol. 36, 
nr 36, 1987. 
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solidate their position in the world and in the long run propagate interna-
tional, Marxist-Leninist socialism.39 

Lowry presenterade detta synsätt med emfas så sent som 1991, i ljuset av de 
sovjetiska truppernas tillbakadragande från Östeuropa och Afghanistan, Ber-
linmurens fall och Warzawapaktens upplösning. Perspektivet förutsätter 
dock en mer beständig tankefigur som har konstituerat en långlivad position 
inom forskningen om Ryssland och Sovjetunionen.40 Det skeptiska perspek-
tivet etableras i Lowrys fall inte endast för att för att omfatta Gorbačev-eran 
eller den sovjetiska perioden från 1917 och framåt. Den ryska historien tagen 
i sin totalitet, från det bysantinska kristnandet fram till vår egen samtid,41 
infogas i en predestinationslogik. 

Mikhail S. Gorbachëv talks about the Russian Christian heritage through the 
Russian Orthodox Church in an attempt to tie the Soviet Union to Western 
Europe. Gorbachëv does not explain that Christianity came to Russia from 
Constantinople, not from the West.42 

I denna berättelse drivs den förutbestämda utvecklingen fram av överhisto-
riska väsenskvaliteter. Reformpolitiken ingår enligt de svenska forskarna 
Stefan Hedlund och Kristian Gerner i den ”bysantinsk-mongolisk-bolsje-
vikiska begreppsgrund” som kan kopplas till månghundraåriga ryska menta-
la strukturer.43 Vissa ryska forskare med sovjetkritisk hållning har kommit 
                               
39 Lowry, Glasnost’, 1. 
40 För ett explicit försök att privilegiera vad jag här kallar predestinationsperspektivet – i dess 
icke-ryska variant – se Richard Pipes, Russia under the Bolshevik Regime: 1919–1924, Lon-
don: Harvill, 1994, 501ff. För mer om detta perspektiv, se avsnittet ”Glasnost´ som logocen-
trism”, i kapitel sju i denna avhandling.  
41 Den svenske ekonomen Stefan Hedlund förnekar att han skulle vara determinist. Om han 
tidigare förespråkat en uppfattning enligt vilken dagens ryska problem bör förstås mot bak-
grund av delningen mellan Väst- och Östrom 395 eller den ortodoxa och katolska schismen 
1054, har han i Russia´s Path Dependence (2005) flyttat fram perspektivet till 1300-talet. Som 
argument för utvecklingens indeterminism anger Hedlund att han snarare kan registera en 
aktiv underlåtenhet gentemot de alternativa valmöjligheter som stått till buds. Vägberoendet 
kan översättas till institutionella preferenser. Det avgörande vägvalet var skapandet av den 
moskovitiska ideologin och konsolideringen av det moskovitiska riket, vilket fick konsekven-
ser för de utvecklingsmöjligheter som inte realiserades. Perspektivet har alltså lösgjorts från 
det bysantinskt initierade kristnandet, men samma tankefigur är fortfarande intakt. Konse-
kvensen blir att den övriga östslaviska världen (Ukraina och Vitryssland) räddas undan pre-
destinationens ok. Stefan Hedlund, Russian Path Dependence, London: Routledge, 2005, 74, 
161f, 310; Kristian Gerner et. al., Hjärnridån: Det europeiska projektet och det gåtfulla Ryss-
land, Stockholm: Fischer, 1995, 24. 
42 Lowry, Glasnost’, 8. 
43 Gerner et. al., Hjärnridån, 121; Gerner och Hedlund, Ideology and Rationality in the Soviet 
Model, 346. Den formella strukturen hos denna argumentation går också igen hos en religi-
onsfilosof som Alan M. Olson. Han använder sig av Karl Jaspers reflektioner kring den ryska 
och sovjetiska kulturens bysantinska arv, ”a xenophobic consciousness largely cut-off from 
the dynamic forces in the Biblical-Greco-Roman tradition which eventually culminate in the 
historic European Enlightenment”, för att höja ett varningens finger inför den västerländska 
euforin kring glasnost´ och perestrojka. Olson skriver inte helt under på Jaspers tendentiöst 
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till liknande slutsatser,44 givet en viktig reservation. Perspektivet är bara gil-
tigt om det tillämpas efter 1917. 

En skeptisk syn på Gorbačevs politik har också förts fram från en annorlun-
da metodologisk utgångspunkt. Den välkände historikern Richard Pipes, som 
i andra sammanhang betonar det kulturella inflytandet, riktar uppmärksam-
heten mot det individuella handlandet. Han vill revidera bilden av Gorbačev 
som en oantastlig hjälte. Pipes påminner om att Gorbačev var ”a typical 
product of the Soviet nomenklatura, a man who to this day affirms his faith 
in the ideals of communism”.45 Kalla krigets slut var inte Gorbačevs verk. 

Pipes vill istället lyfta fram CIA:s underrättelsearbete, betydelsen av eko-
nomiska sanktioner, antikommunismens konstruktiva roll och de i slutändan 
fredliga effekterna av Reagans expansiva rustningspolitik.46 En konsekvens 
av det skeptiska perspektiv som tillhandahålls av kommentatorer som Lowry 
är att den västerländska kulturen blir föremål för en implicit och indirekt 
idealisering. I relation till den andre tenderar västerländska uppfattningar om 
yttrandefrihet och demokrati att framträda som överlägsna och mindre mot-

                                                                                                                             
dikotomiska resonemang om västra och östra Europa, där det förra kännetecknas av frihet, 
vetenskap och historiemedvetande och det senare av underdånighet, resentiment och islamiskt 
inflytande. Ändå vill han med Jaspers ta i beaktande en misston (Mißton), med vilken Olson 
associerar glasnost´ och perestrojka. Misstonen utgör det radikalt annorlunda i förhållande till 
det upplysta europeiska medvetandet. Alan M. Olson, ”Glasnost and Enlightenment”, i Phi-
losophy Today, 1990, 100, 102. Den mentala struktur som Gerner och Hedlund identifierar 
står enligt dem i vägen för en framgångsrik perestrojka-politik: ”Even if some people in the 
West might perhaps regard [den gradvisa introduktionen av marknadskrafter] as a ’return to 
normalcy’, it is our firm conviction that this is not the case for the bulk of the Soviet popula-
tion, or at least not for the bulk of the Russian population.” Gerner och Hedlund, Ideology and 
Rationality in the Soviet Model, 346. 
44 Zemcov och Farrar, Gorbachev, 362f, 366f, 385: ”[…] when one looks at the reality under 
the emperor’s new clothes [av reformpolitik]—Mikhail Gorbachev is revealed as but one 
more variant in a consistent train of Soviet leaders, and the Soviet Union remains basically 
what it has been all along.” Även om de ryska och västerländska predestinationsteoretikerna i 
regel skiljer sig åt i synen på tiden före och efter 1917, har deras modeller i vissa fall 
genererat samma typ av felaktiga förutsägelser. 1989 menade Zemcov och Farrar att 
Gorbačevs politik siktade mot en stegrad global sovjetisk aktivism, som kunde etablera ”a pax 
Sovietica over the entire globe”. I relation till tidigare sovjetiska ledare framstod Gorbačev 
som den kanske mest slipade strategen av alla tidigare sovjetiska ledare. Vid tiden för bokens 
tillkomst förutsåg Zemcov och Farrar en fortsättning på kalla kriget, samtidigt som de menade 
sig ha identifierat stegrade krigsansträngningar från sovjetisk sida i Afghanistankriget. Detta 
perspektiv har i mina ögon bidragit till att Gorbačevs perestrojka- och glasnost´-politik i vissa 
fall missförståtts. 
45 Richard Pipes, ”Misinterpreting the Cold War: The Hard-Liners Had it Right”, i Foreign 
Affairs, vol. 74, nr 1, 1995, 158. 
46 En historiker som Eric Hobsbawn anser däremot att det kalla krigets slut inte kan tillskrivas 
en amerikansk president eller en organisation som CIA. Gorbačev tog initiativ till en ömsesi-
dig nedrustning och lyckades övertyga väst om sin uppriktighet i frågan. Ett sådant initiativ 
hade varit omöjligt för en amerikansk president, menar Hobsbawm, eftersom det kalla kriget 
för betydande delar av den amerikanska allmänheten närmast framstod som ett korståg. 
Hobsbawm, Age of Extremes, 479. 
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sägelsefulla. I en introduktion till en framstående studie från 1999 urskiljer 
seriens redaktör en dikotomi: 

Why glasnost and not freedom of speech? [Joseph Gibbs] is right to ask this 
question. [---] Gorbachev was always the inner-directed man of yesteryear 
who simply could not comprehend the more other-directed, and American, 
notion of freedom of speech, a notion that presupposes tolerance.47 

Skeptiska argument har dock inte bara lanserats från sovjetkritiskt håll. De 
har också torgförts av prosovjetiska författare. Den amerikanske marxisten 
Sam Marcy lät 1990 meddela följande: 

The retreat by the Soviet leadership into bourgeois norms and capitalist inno-
vations will unquestionably fail. They will become a danger to the social 
foundations of the USSR; the base (the workers’ state) will rebel against the 
superstructure (the political and economic bureaucracy) to bring the super-
structure into conformity with its needs.48 

För Marcy representerar Gorbačevs politik en avvikelse från socialismen och 
ett förräderi mot arbetarklassens stora sak. I likhet med andra skeptiker fram-
träder Gorbačev för Marcy som en klandervärd aktör. Gorbačev har beslöjat 
och förträngt den internationella klasskampen som rasar omkring oss. Detta 
förklarar varför ledarna för världens imperialistiska makter applåderar den 
nye generalsekreterarens politik.49 

Inte heller perspektiv som formuleras i dagsläget kan vara helt fria från 
tendens. Men det torde vara lättare att undvika den form av historisk när-
synthet som förenar de aningslöst välvilliga tolkningarna å ena sidan, med de 
okritiskt cyniska å den andra, som gjordes under tiden i fråga. Följande om-
döme av Ernst Gellner är ett exempel på bristande distans, även om det ut-
trycker något väsentligt om en i vissa kretsar utbredd stämning under tiden i 
fråga: 

[Perestrojka] does clearly seem to be one of the major events in world 
history, like the Reformation, like the French Revolution, like the Industrial 
Revolution, like the Scientific Revolution. It alters the terms in wich we think 
about the human condition […]50 

                               
47 Stjepan G. Meštrović, ”Series Editor’s Statement”, i Gibbs, Gorbachev’s Glasnost, ix. 
48 Sam Marcy, Perestroika: A Marxist Critique, New York: WW Publishers, 1990, xxiii. Man 
bör notera att de ”Marxists in the U.S.” som Marcy talar i namn av, inte okomplicerat kan ses 
som en delmängd av den s.k. europeiska västmarxismen, så som den framträder hos t.ex. 
Perry Anderson, Considerations on Western Marxism, London: NLB, 1976. Marcys s.k. 
USA-marxism förefaller vara mer dogmatisk. 
49 Marcy, Perestroika, ix f, 30. 
50 Ernest Gellner, ”Conclusions”, i Perestroika: The Historical Perspective, red. Catherine 
Merridable och Chris Ward, London: Edward Arnold, 1991, 231. Man bör notera att detta 
sades innan Sovjetunionen kollpsade. 
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För Gellner, känd som en hängiven kritiker av marxism och kommunism, 
har Gorbačevs politik gjort det möjligt för oss alla att åter reflektera över 
civilsamhällets innebörd. De revolutionära konsekvenserna av perestrojka är 
ett universellt löfte. En kompromissinriktad och pluralistisk ideologi fram-
träder nu för mänskligheten som en aktuell möjlighet.51 Den hyllningskör 
som Gellner implicit manar läsaren att stämma in i har sin negativa mot-
svarighet i predestinationsperspektivet. 

I skarp kontrast mot den glorifierade bilden av Gorbačev blev det under ti-
digt 1990-tal också vanligt att uppfatta honom som en klåpare. Gorbačev ter 
sig som en statsman med begränsad kunskap och handlingskraft: 

Few national leaders have failed so spectacularly as Mikhail Gorbachev: in 
1985 he set out to reanimate Soviet society and economy, by the end of 1991 
he had managed without benefit of war to destroy the Soviet state and lose 
for Russia the territorial gains of more than three centuries. Just as remarka-
bly, of the few leaders who have destroyed—as against merely crippling—
their states, only Gorbachev has eluded responsibility for the disaster.52 

För den framstående svenske ekonomen Anders Åslund framträder Gorba-
čev-eran som ett embryo och ett medel. Reformpolitiken var till största delen 
gagnlös, men vissa innovationer som introduktionen av yttrandefrihet och 
Gorbačevs bidrag till dekonstruktionen av föreställningen om en bipolär 
värld spelade en viss roll för Rysslands ”verkliga transition”. Åslund dekla-
rerar att hans synpunkter på Gorbačev-eran är underordnade ett högre intres-
se. Syftet är att spåra ”the consequences of the essential developments that 
were required for the real transition to a market economy”.53 

                               
51 Ibidem, 237. 
52 John Bushnell, ”Making History out of Current Events: The Gorbachev Era”, i Slavic Re-
view, vol. 51, nr 3, 1992, 557, 559f. Mot Gorbačev, en aktör Bushnell ser som överskattad, 
och dennes ”misslyckande” (failure), ställer Bushnell Boris El´cins ”catalytic role in the 
democratic transformation”. El´cin är en aktör vars handlande enligt Bushnell är underskattat. 
Förutom bilderna av Gorbačev som en klåpare, en klandervärd aktör och en hjälte, förekom-
mer också en uppfattning om Gorbačev som en tragisk karaktär. Enligt Hobsbawm var Gor-
bačev ”a tragic figure”, som, likt Alexander II, ”destroyed what he wanted to reform and was 
destroyed in the process”. Hobsbawm, Age of Extremes, 490. 
53 Åslund, How Russia became a Market Economy, 26ff, 31f, 34, 36, 38, 51. Åslund hänvisar 
till en viktig studie som han utfört tidigare, vilken helt inriktar sig på Gorbačev-eran. Därmed 
skulle det bli överflödigt att åter ge perioden en ovillkorad uppmärksamhet. Men den metodo-
logiska deklarationen där han underordnar Gorbačev-eran den efterföljande transitionen är 
ändå betecknande. Åslunds kritiska omdömen om Gorbačev förutsätter nämligen en efter-
handsposition. Gorbačev påstås vara ”naive”. Han hade ”little to offer but platitudes”. Gor-
bačev gjorde ”almost every conceivable mistake” och var ”very much a product of [the] sys-
tem”. Han presenterade inte något alternativ till det gamla systemet och kritiseras av Åslund 
för att endast ha sett ekonomiska reformer som ett medel och inte ett mål. I kontrast mot 
El´cin, som presenteras som dynamisk och lyhörd inför yngre rådgivare, framträder Gorbačev 
som icke-pragmatsk, icke-flexibel och obildad. Dessa omdömen torde till viss del vara influe-
rade av Åslunds arbetsgivare och Gorbačevs antagonist, nämligen El´cin, som ledde den ryska 
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I denna avhandling har jag inte för avsikt att värdera Gorbačevs politik ut-
ifrån vad som hände efter 1991, även om det är viktigt att kontinuerligt re-
flektera över den postsovjetiska diskussionen om tiden i fråga. 

Det som särskiljer den litteratur som författats om Gorbačev-eran efter 
Sovjetunionens fall är att den i flera fall är deterministisk. Den tillbaka-
blickande positionen har öppnat möjligheter att rationalisera händelserna och 
tydliggöra det kausala förloppet. Samtidigt som kunskapen utvecklas riskerar 
man dock att osynliggöra de alternativ som stod till buds under tiden i fråga. 
Aktörernas intentioner blir sekundära för forskaren då historien inte hade 
kunnat ta någon annan riktning. 

Vid sidan av ekonomerna har även politiska och sociala teoretiker lanserat 
deterministiska perspektiv.54 För Manuel Castells var den sovjetiska etatis-
men ”structurally incapable of proceeding with the necessary restructuring to 
adapt to informationalism”.55 En hypotes i Castells monumentala arbete är att 
Gorbačevs perestrojka drevs fram av en kris. Även om utvecklingen var 
”okontrollerbar”, tenderar Gorbačev att bli en anomali i Castells undersök-
ning. Gorbačevs motiv passar inte in i det deterministiska schemat. Även om 
hans historiska insats och perestrojka-politiken rationaliseras av Castells 
kvarstår karaktären av en historisk ”gåta” (enigma) och ett ”mysterium” 
(mystery). Varför engagerade sig den siste generalsekreteraren i en sådan 
radikal omstrukturering som skulle accelerera destruktionen av såväl syste-
met som hans egen grundval?56 

Även om Castells’ informationsteknologiska determinism har andra förut-
sättningar än den ekonomiska determinism som företräds av Anders Åslund 
är det ändå betecknande att de i vissa fall kommer till liknande slutsatser. 
För Åslund framstår Gorbačev som irrationell.57 Hans handlande låter sig 
helt enkelt inte förklaras med gängse teorier om rationella val. Varför för-
dröjde han den historiska utvecklingen genom att negligera de mest optimala 
alternativen, som historien hade ställt till hans förfogande? 

                                                                                                                             
regering som Åslund vid tiden agerade rådgivare åt. Omdömena är också symptomatiska för 
efterhandsperspektivets telelogiska implikationer. 
54 Se t.ex. Krishan Kumar, From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the 
Contemporary World, Oxford: Blackwell, 1995, 164. 
55 Manuel Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture: End of Millenium, 
vol. 3, Malden, MA: Blackwell, 1998, 8. Kapitlet ”The Crisis of Industrial Statism and the 
Collapse of the Soviet Union” bygger på en bok som Castells skrivit tillsammans med sin fru: 
Manuel Castells och Emma Kiselyova, The Collapse of Soviet Communism: A View From the 
Information Society, Berkeley, CA: IAS: International and Area Studies, 1995. 
56 Castells, The Information Age:End of Millenium, 5f. 
57 Åslund, How Russia became a Market Economy, 31, 35, 51: ”[…] the USSR could not be 
reformed”; frågan var aldrig om, utan ”how and when it would fall”; ”The disintegration of 
the USSR might have been inevitable, given that only repression and communist ideology had 
held the country together. But Gorbachev’s neglect and his confused handling of nationality 
issues speeded up the process.”; ”However, many of Gorbachev’s flaws now appear to have 
been inherent.” 
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Archie Browns The Gorbachev Factor (1996) framstår som en standardmo-
nografi.58 Bokens tes impliceras av titeln. Brown förutsätter att Gorbačevs 
handlingar var avgörande för utvecklingen och att de till betydande del kan 
återföras på en medveten strategi. Brown gör därmed en helt annan bedöm-
ning än forskare som Pipes och Åslund. Gorbačev beskrivs som en genuin 
reformator och en skicklig politiker. Utan honom skulle den positiva, fun-
damentala förändringen ha fördröjts, blivit mer utdragen och sannolikt mer 
blodig.59 

Brown medger att Gorbačev förde fram flera idéer som dissidentrörelsen 
redan omhuldat under 1970-talet. Men han avfärdar de forskare som upphö-
jer dissidenternas aktivitet till reformpolitikens utlösande orsak.60 Deras idéer 
var nog så viktiga men inte ett tillräckligt villkor. Det är bara möjligt att 
konstruera en kontinuitet i efterhand.61 Brown påminner om att dissidentrö-
relsen var svagare 1985 än vad den varit under de tidigare 20 åren. Den 
utövade inte längre något socialt inflytande.62 Detta leder Brown fram till 
följande slutsats: ”Since there was no mass movement from below to change 
the system until Gorbachev created the conditions of freedom in which it 
could emerge, there would in all probability be a Soviet system in place to 
this day.”63 

I den ryska diskussionen betraktas ofta Gorbačev och Gorbačev-eran ut-
ifrån en postsovjetisk problematik av nationsbyggande och identitets-
sökande.64 Gorbačevs handlande bedöms utifrån dagens ryska självförståelse. 
Är det möjligt att upprätthålla en bibehållen politisk eller ekonomisk hege-
moni i vad man numer kallar för ”det nära utlandet” (bližnee zarubež´e)? 

                               
58 Brown, The Gorbachev Factor. Boken har belönats med W. J. M. Mackenzie- och Alec 
Nove-priset. Såväl ryska som västerländska forskare har antytt att detta kan vara den mest 
uttömmande och initierade monografin som hittills författats om Gorbačev-eran. John P. 
Willerton skrev fyra år efter dess publicering att den fortfarande hade potentialen ”to be 
among the most definitive when future students of politics turn to the final years of the Soviet 
system”. John P. Willerton, ”The Gorbachev Factor”, i American Political Science Review, 
vol. 94, nr 2, 2000, 473. Den ryske samhällsvetaren Sergej Peregudov hävdar att denna bok 
kan vara den mest fundamentala bland både västerländska och ryska bidrag. Sergej Peregu-
dov, ”Faktor Gorbačeva i ’sistemnaja transformacija’”, i Polis, nr 6, 1996, 129. 
59 Brown, The Gorbachev Factor, 1f. Enligt Brown kan Gorbačev vara ”one of the greatest 
reformers in Russian history and […] the individual who made the most profound impact on 
world history in the second half of the twentieth century.” Gorbačev ”[…] left Russia a freer 
country than it had been in its long history”. Brown, The Gorbachev Factor, 317f. 
60 Se t.ex. Hosking, The Awakening of the Soviet Union, 2f, 5, 13. 
61 Brown, The Gorbachev Factor, 8. 
62 Detta synsätt bekräftas av en dissident som Ljudmila Alekseeva. Hon betraktar Gorbačevs 
politik som dissidentidéernas renässans: ”[…] in the late 1960s, public opinion was with the 
dissidents, but year after year that support weakened. By the mid-1980s, when most dissidents 
were either in prison or in exile, we were simply forgotten. Society had rejected us.” Ljudmila 
Alekseeva och Paul Goldberg, The Thaw Generation: Coming of Age in the Post-Stalin Era 
(1990), Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993, 6. 
63 Brown, The Gorbachev Factor, n. 345. 
64 Se t.ex. A. Kara-Murza, ”Rossija v treugol´nike ’Ėtnokratija – imperija – nacija’”, i Inoe: 
Rossija kak sub´´ekt, red. S. B. Černyšev, Moskva: Argus, 1995, 50–53. 
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Hur kan man fylla tomrummet efter den förlorade supermaktsstatusen? 
Överlag tenderar ryska kommentatorer oftare än sina västerländska kolleger 
att fokusera Gorbačevs tillkortakommanden.65 Det deterministiska perspekti-
vet har inte fått lika stort genomslag i Ryssland. Snarare resonerar histori-
kerna i mer kontrafaktiska termer. I kontrast mot den västerländska diskus-
sionen finns det ingen konsensus om att betrakta Sovjetunionens fall som 
något nödvändigt gott. Bevarandet av unionen diskuteras snarare som en 
historisk möjlighet tämligen oberoende av dess totalitära och imperialistiska 
implikationer. Även vissa liberala historiker kan till viss del beklaga Sovjet-
unionens fall även om man fördömer systemets repressiva natur och dess 
strukturella ekonomiska ineffektivitet.66 

Gorbačev-eran hamnade under tidigt 90-tal i den postsovjetiska utveckling-
ens skugga. De sensovjetiska händelserna verkade med ens bli begripliga 
och lästes in som ett förstadium i en universell progression mot moderna 
demokratiska och marknadsekonomiska nationalstater. Om utvecklingen 
under Gorbačev-eran före Sovjetunionens fall hade uppenbarat sig som en 
”transformation”,67 har den efter systemets sammanbrott snarare omdefinie-
rats som en ”transition”.68  Även om perioden i efterhand i viss utsträckning 
blivit styvmoderligt behandlad fanns under Gorbačev-eran en tendens att i 
många fall överbetona reformernas föregivet universella betydelse.69 Det 
fanns inga gränser för vilka stora intellektuella ämnen som politiken kunde 
förbindas med. Glasnost´ och perestrojka diskuterades i relation till frågor 
om socialismens idéhistoria, modernitetens kris, omdefinieringen av förhål-

                               
65 Brown, The Gorbachev Factor, 306. 
66 Se t.ex. Il´ja Zemcov, Krach ėpochi: Gorbačev... brosok čerez propast´, vol. 2, Moskva: 
Nauka, 1999, 8. Det är betecknande att den närmast oansenliga andel av den ryska allmänhe-
ten som 1992 betraktade Sovjetunionens fall som någonting kontingent och beklagansvärt, 
under de åtminstone tio följande åren ökade konstant. 2002 angav 68 % att de beklagade 
Sovjetunionens fall. L. Sedov, Press-vypusk: Na poroge novogo goda: Rezul´taty de-
kabr´skogo oprosa obščestvennogo mnenija rossijan, 5 januari 2003 [undersökning från 
december 2002], VCIOM/VCIOM-A (Det allryska centret för studiet av allmän opinion): 
http://www.wciom.ru/press/2003010500.print.html (22 januari 2004). 
67 Sakwa, Gorbachev and His Reforms, xi, 53. Sakwa försökte 1990 uttolka meningen hos 
Gorbačev-erans ”system-transformation phase”. Samma år studerade Geoffrey Hosking sovje-
tiska sociala rörelser i ljuset av Gorbačevs reformer och ”a totalitarian party’s attempt to 
transform itself into something else, as yet unspecified”. Hosking, The Awakening of the 
Soviet Union, 161. 
68 Se t.ex. Vladimir Sorgin, Političeskaja istorija sovremennoj Rossii: 1985–1994, ot 
Gorbačeva do El´cina, Moskva: Progress-Akademija, 1994, 3. 
69 Martin Malia har träffande karakteriserat denna stämning: ”Gorbachev was hailed as if he 
and perestroika had brought the answer to some great questions of human destiny, as if there 
was meaning in his reforms far beyond their significance for Russia herself. It was as if pere-
stroika meant that Communism had at last redeemed itself in some non-Marxist way by heal-
ing the schism within modern civilization through the convergence, not of institutions and 
economies, but of existential values.” Martin Malia, Russia under Western Eyes: From the 
Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum, London: The Belknep Press of Harvard Univer-
sity Press, 1999, 404. 
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landet mellan öst och väst, syd och nord, föreställningen om civilsamhället 
och utvecklings- och moderniseringspolitikens generella problem.70 

När Sovjetunionen föll samman försvann också dess legitimitet. Projektet 
hade inte längre någon objektiv hållpunkt i verkligheten. Därmed krossades 
också dess interna referensramar. Postsovjetiska historiker riskerar därför att 
omedvetet applicera samtidens måttstockar på Gorbačev-eran. Problemet 
kommer till uttryck när man skall bedöma politikens rationella eller mora-
liska innehåll. En vanlig uppfattning är att Gorbačev handlade klandervärt då 
han dröjde så länge med att distansera sig från kommunistpartiet. Även om 
bedömningen är riktig bör man som historiker även ta hänsyn till att Gorba-
čev agerade utifrån ett förflutet som betraktat från dagens perspektiv inte 
längre är giltigt. Oktoberrevolutionen började visserligen diskuteras alltmer 
kritiskt under Gorbačev-eran. Men det är en stor skillnad mellan historie-
skrivningen om exempelvis Vladimir Lenin före och efter 1991.71 De forska-
re som velat göra en långtgående jämförelse mellan kommunismen och nazi-
smen fick inte fullt genomslag i den västerländska offentligheten förrän efter 
Sovjetunionens fall.72 Detta betyder att vi efter 1991 har utvecklat delvis nya 
perspektiv på kommunismens historiska legitimitet. 

På motsvarande sätt tenderar vi att omedvetet använda vår framtid som 
referens när vi avfärdar perestrojka-politiken som initialt förmäten och en-
faldig. I förhållande till samtidens långtgående globalisering kan reformför-
söken framstå som ”misslyckade illusioner”.73 Den eventuella rationaliteten i 
Gorbačevs medelvägspolitik bör också bedömas med hänsyn till den perio-
dens uppfattningar om framtiden. En viss tilltro till en ideologisk konvergens 
mellan socialism och kapitalism hade då fortfarande en viss trovärdighet. En 
världsomfattande fred började i de flesta sammanhang framstå som en reell 
och omedelbar möjlighet. Till och med det kommunistiska samhällssystemet 
tycktes, mot alla odds, möjligt att reformera.74 
                               
70 Se t.ex. Sakwa, Gorbachev and His Reforms, 26–64, 102–125; Haug, Gorbatschow, 331–
451; Hosking, The Awakening of the Soviet Union, 126, 158. 
71 Richard Pipes, ”Introduction”, i The Unknown Lenin: From the Secret Archive, red. Richard 
Pipes, New Haven, CT: Yale University Press, 1996, 10ff; Pipes, Russia under the Bolshevik 
Regime, 475. 
72 Det mest kända postsovjetiska exemplet är Stéphane Courtois berömda och kontroversiella 
förord till Kommunismens svarta bok. Enligt honom inte bara påminner kommunismen om 
nazismen utan kommunismen föregriper också nazismen. Varken nazism eller kommunism är 
att betrakta som universella. Medan den förra är en rastotalitarism (totalitarisme de race), är 
den senare en klasstotalitarism (totalitarisme de classe). Stéphane Courtois, ”Les crimes du 
communisme”, i Le livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression, red. Stéphane 
Courtois et. al., Paris: Robert Laffont, 1997, 25f. Boken finns också i svensk översättning: 
Stéphane Courtois et. al. red., Kommunismens svarta bok, Stockholm: DN, 1999. 
73 Gros och Steinherr, Winds of Change: Economic Transition in Central and Eastern Europe, 
London: Longman, 1995, 31–33. 
74 Även om vi idag använder Sovjetunionens sammanbrott som ett argument för reformkom-
munismens omöjlighet, använde en framstående västerländsk forskare som Richard Sakwa 
1990, ett år efter Berlinmurens fall och bara ett år före Sovjetunionens kollaps, perestrojka 
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Sammanfattningsvis kan man säga att forskningen om Gorbačev kan delas in 
i två läger. På ena sidan finner man dem som menar att Gorbačev i stort sett 
inte tillfört någonting substantiellt (Åslund, Pipes). De förändringar som 
ägde rum kom främst till stånd på grund av externa faktorer. På den andra 
sidan grupperar sig forskare som menar att Gorbačev var en stor förnyare 
och reformator. Utan honom hade inte Ryssland kunnat överskrida sina 
odemokratiska traditioner (Brown). Dessa synsätt går igen i den mer be-
greppsligt inriktade forskningen. Min argumentation rör sig mellan dessa 
poler. Gorbačevs diskursiva strategier var i vissa avseenden innovativa, men 
till stor del artikulerade i medveten dialog med den sovjetiska traditionen. 
Vissa av de begrepp Gorbačev använde har både betraktats som vilseledande 
eufemismer som maskerat en motsägelsefull eller innehållslös politik, och 
som radikala beteckningar för omfattande systemkritik. Jag menar att vissa 
av uttrycken bör betraktas som radikala men att de också svarar mot en eta-
blerad begreppsbildning i den socialistiska traditionen. Vi skall nu titta när-
mare på detta. 

Glasnost´ och perestrojka 
När glasnost´ och perestrojka tangeras inom den allmänna postsovjetiska 
forskningen om Gorbačev-eran bedöms de ofta utifrån sin verkningshistoria. 
Det är de praktiska tillämpningarna, konsekvenserna, förtjänsterna och till-
kortakommandena man i första hand fokuserar. Åtskilliga gånger har man 
medvetet eller omedvetet värderat resultaten hos den politik som kan associ-
eras med glasnost´ och perestrojka högre, och slutit sig till att resultaten 
måste korrespondera med ambitionerna. Det är på dessa grunder som be-
greppen ibland reduceras till tomma slagord.75 I denna studie fokuserar jag 
också det begreppsliga innehållet. 

                                                                                                                             
som indikation på motsatsen: ”Perestroika proved that systemic change was possible in the 
Soviet context […]” Sakwa, Gorbachev and His Reforms, 357. Martin Malia har beskrivit 
denna erfarenhet som idag tycks mycket avlägsen: ”Here were changes, surely, that put paid 
to the Cold War notion that the Soviet Union was a ’totalitarian’ system incapable of reform-
ing itself. It seemed clear that Soviet modernization, despite the inordinate costs of the Stalin-
ist ’aberration,’ had produced a developed, ’pluralistic’ society with which Western democra-
cies could ’do business,’ in conservative Prime Minister Margeret Thatcher’s words.” Malia, 
Russia under Western Eyes, 403. 
75 Enligt Montecue Lowry är glasnost´ och perestrojka väsentligen klischéer. Lowry, Glas-
nost’, 1. Kristian Gerner och Stefan Hedlund hävdar att ”neither slogans [glasnost´, perestroj-
ka, acceleration] nor policies represent anything essentially new”. Författarna demonstrerar 
hur dessa begrepp tidigare har använts i officiella sammanhang och tillägger: ”As in the case 
of perestroika, this [glasnost´] also passed unnoticed, again undoubtedly because it represen-
ted nothing new at the time. A more serious task, however, than simply noting that the slogans 
are old, is to show that this lack of innovation in the sphere of propaganda corresponds closely 
to a lack of real content in the underlying policies. One way of doing this is to point to the 
simple fact that very little material improvement has actually been recorded since Gorbachev 
took over.” Oberoende av om Gerner och Hedlund har rätt tenderar perspektivet att reducera 
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Forskning om Gorbačev-eran med ett markerat och manifest begreppsligt 
intresse utgörs i hög grad av pilotstudier med en programmatisk utgångs-
punkt.76 Studierna genomfördes i huvudsak under tiden i fråga och var san-
nolikt ämnade att fullföljas av mer omfattande forskning. Då glasnost´ och 
perestrojka försvann från den politiska dagordningen i december 1991 fick 
dylika forskningsprojekt lägre prioritet. Flera av de preliminära studierna har 
många förtjänster, men då de inte fullbordades har en del förhastade slutsat-
ser inte kunnat korrigeras. 

Det saknas således fortfarande en omfattande begreppshistoria om glas-
nost´ och perestrojka. Perestrojka-begreppet har inte undersökts i samma 
utsträckning som glasnost´-begreppet.77 När det gäller glasnost´ har dock den 
semantiska och historiska analysen ofta avskiljts från den sociala och ideo-
logiska.78 Tidskriftsartikelns eller konferensanförandets begränsade format 
har inte medgivit utvikningar om den intellektuella och sociala kontexten. 

Forskningen om glasnost´ och perestrojka kännetecknas som all kun-
skapsbildning av viss förförståelse. Ett återkommande försanthållande är att 
glasnost´ och perestrojka är väsentligen olika. Det ena begreppet har uppfat-
tats som ryskt och det andra som sovjetiskt.79 Detta antagande har till viss del 
genererat felaktiga slutsatser, då man inte tagit hänsyn till att begreppen fak-

                                                                                                                             
den kontroversiella karaktären hos begreppen glasnost´ och perestrojka. Gerner och Hedlund, 
Ideology and Rationality in the Soviet Model, 352. 
76 Se t.ex. Gross, ”Glasnost’”; Majja Kaganskaja, ”Marksizm i voprosy jazykoznanija”, i 
Dvadcat´ dva (22), nr 59, 1988; Tomasz Goban-Klas, ”Gorbachev’s Glasnost: A Concept in 
need of Theory and Research”, i European Journal of Communication, vol. 4, nr 3, 1989; 
Walter Laqueur, The Long Road to Freedom: Russia and Glasnost, New York: C. Scribner’s, 
1989: ”Appendix: A Note on the Historical Origins of the Term ’Glasnost’”, 313–315; 
Jaroslav Jaroslavcev, ”Liberaly”, i Ogonek, nr 39, 1989; Wolf Moskovich och Elliot 
Mossman, ”Changing Patterns of Soviet Political Discourse: 1985 to the Present”, i ISCIP 
Publication Series No. 7, red. Keith Armes, Boston, MA: Institute for the Study of Conflict, 
Ideology & Policy, Boston University, 1991. Det som förenar dessa studier förutom att de är 
publicerade under samma period är intentionerna bakom dem. Författarna försökte här kon-
struera ett nytt forskningsfält på basis av vad som då utgjorde ett begränsat empiriskt material. 
De pekar hän mot större projekt, inom begreppshistoria, kommunikationsteori och diskursana-
lys, vilka till följd av Sovjetunionens fall aldrig realiserades. Goban-Klas uttryckte saken så 
här 1989: ”Glasnost is not just a concept in need of definition; it is also one that needs devel-
opment through theory and research.” Och vidare: ”[…] Gorbachev’s policy presents com-
munication scholars with both new challenges and new research opportunities. [---] Forgive 
the irony, but this is a heaven-sent opportunity for communication researchers!” Goban-Klas, 
”Gorbachev’s Glasnost”, 252f. 
77 Se dock Kaganskaja, ”Marksizm i voprosy jazykoznanija”; Brown, The Gorbachev Factor, 
121–129; Moskovich och Mossman, ”Changing Patterns”. 
78 Se t.ex. Gibbs, Gorbachev’s Glasnost. Ett par relativt fullödiga undantag är dock Michail 
Geller, Sed´moj sekretar´: Blesk i niščeta Michaila Gorbačeva, London: Overseas Publica-
tions Interchange Ltd, 1991, 129–164 och Brown, The Gorbachev Factor, kapitel fyra, ”The 
Power of Ideas and the Power of Appointments”, 89–129, och i synnerhet avsnittet ”A Con-
ceptual Revolution”, 121–129. 
79 Se t.ex. Moskovich och Mossman, ”Changing Patterns”; Kaganskaja, ”Marksizm i voprosy 
jazykoznanija”, 152. Den dominerande uppfattningen är att glasnost´ är ett i grunden osovje-
tiskt begrepp. Natalie Gross är här ett undantag då hon betraktar glasnost´ som ett väsentligen 
sovjetiskt begrepp. Gross, ”Glasnost’”. 
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tiskt präglats i både ryska och sovjetiska kontexter. Flera forskare har därför 
negligerat den roll som glasnost´ spelar i den bolsjevikiska traditionen. Vissa 
har hävdat att Lenin förespråkade perestrojka men inte glasnost´, vilket inte 
överensstämmer med källorna.80 För Wolf Moskovich och Elliot Mossman, 
vars studie inspirerat min egen undersökning, är perestrojka distinkt 
sovjetiskt och glasnost´ typiskt ryskt: ”[...] the key word glasnost´ could not 
serve as the centrepiece key word [hos Gorbačev] because it is directly asso-
ciated with Tsar Alexander II’s liberal policies, which are removed in time 
and not related to immediate Soviet history.” Författarna har en poäng, men 
knappast rätt i att glasnost´ exklusivt bör reduceras till ”[t]raditional Russian 
political terminology, swept aside by the October Revolution and used since 
only to denote historical reality [...].”81 

Glasnost´ och perestrojka har i relation till varandra betraktats som fun-
damentalt kontradiktoriska. Relativt ofta brukar man identifiera en innebo-
ende opposition mellan dem, som kommer till uttryck i den politiska fram-
gången hos glasnost´ och det ekonomiska misslyckandet hos perestrojka. 
Med Hobsbawms ord finns det en ”chasm between glasnost and perestroika” 
och en förmodad ”insoluble conflict between them”.82 Jag tror att begreppen 
på ett meningsfullt sätt också kan ses inom ramen för en logisk, semantisk, 
politisk och historisk korrelation. 

Glasnost´ har också uppfattats som en ofullkomlig variant av västerländsk 
yttrandefrihet. Joseph Gibbs har utfört en förtjänstfull synkron undersökning 
om glasnost´. Samtidigt har glasnost´ underordnats det västerländska be-
greppet: ”If his new media direction was a dramatic departure, Gorbachev 
still spoke of glasnost´ and not svoboda slova (freedom of speech).”83 Det är 
fruktbart att kontrastera begreppen mot varandra. Samtidigt får man akta sig 
för att bedöma det ena begreppet utifrån det andra, då det rör sig om olika 
kategorier. Gibbs drar flera tänkvärda slutsatser men jag anar en viss negativ 
tendens som torde härröra ur hans förförståelse av glasnost´ som ett mer 
ofullkomligt begrepp än yttrandefrihet.84 

Natalie Gross försöker spåra glasnost´-begreppets historiska rötter. Hon 
konstruerar glasnost´ som ett typiskt sovjetiskt begrepp, med en parentetisk 
förhistoria i den tsarryska byråkratin. Ansatsen är originell men artikeln är i 
flera stycken tendentiös: 

Gorbachev’s policy of glasnost´ has not brought about a break with the 
Russian-Soviet political tradition of state control over public criticism and 

                               
80 W. E. Mosse, Perestroika under the Tsars, London: I.B. Tauris & Co Ltd, 1992, 14. 
81 Moskovich och Mossman, ”Changing Patterns”, 12, 17.  
82 Hobsbawm, Age of Extremes, 480f. 
83 Gibbs, Gorbachev’s Glasnost, 10. 
84 Gibbs hävdar att de sovjetiska reformerna hade varit omöjliga utan begreppet glasnost´. 
Synsättet är rimligt, men samtidigt reducerar Gibbs glasnost´ till ett taktiskt begrepp. Det 
skulle ha betecknat ”a top-down process”, ”a political tool”, ”a weapon”, som togs fram för 
att skapa selektiva media för att främja ”the reform cause”. Ibidem, 88f, 91. 
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political debate. Indeed, the old Soviet view of public criticism as a skillfully 
manipulated political tool still prevails.85 

Hennes diskutabla slutsats har inte bara sin förutsättning i ett politiskt intres-
se eller i svårigheten att i händelsernas centrum etablera en nödvändig di-
stans. Hennes metodologiska utgångspunkt kan ifrågasättas. I flera fall iden-
tifierar hon begreppet i frånvaro av dess term.86 En forskare som W. E. Mos-
se gör det samma när det gäller perestrojka.87 Begreppet och dess mening 
riskerar därför att kvalificeras på ett godtyckligt sätt, vilket öppnar fältet för 
mer eller mindre ogrundade generaliseringar. 

Rysk postmodernism 
Det är inte ovanligt att det som den politiske historikern använder som se-
kundärlitteratur för att ringa in sitt objekt, i idéhistorikerns händer lätt blir en 
källa i egen rätt, som analyseras, tolkas och kontextualiseras. Denna relativi-
tet blir påtaglig när man närmar sig den ryska postmodernismen.88 Flera av 
dem som kommenterat denna postmodernism kan nämligen själva på goda 
grunder kvalificeras som postmodernister, vilket skulle kunna förklara en 
positiv tendens, som förekommer i flera fall. Presentationerna sammanfaller 
nämligen till stora delar med postmodernismens egen självbild. I vissa studi-
er skrivs den ryska postmodernismen in i en framstegsprocess, inom vilken 
den ryska kulturens konstitutiva begrepp kultiveras och förfinas.89 Det finns 
också ett totaliserande drag. Postmodernismen blir inte en approximativ 
samlingsbeteckning för en handfull tongivande namn utan skall inkludera 
alla manifestationer av en viss typ av litteratur, konst, poetik, stil och argu-
mentation, med en tillhörande komplett tradition av föregångare och utlöpa-
re. Det är därför symptomatiskt att studierna ibland får katalog- och system-

                               
85 Gross, ”Glasnost’”, 80. 
86 Gad Prudovsky för ett klargörande resonemang om det problematiska förhållandet mellan 
term och begrepp. I sin diskussion om Alexandre Koyrés bild av Galileo Galilei förespråkar 
han ett kombinerat kritiskt och pragmatiskt förhållningssätt. Detta förhållningssätt förkastar 
anakronism men erkänner legitimiteten hos s.k. rationella rekonstruktioner, givet att de är 
kontextuellt situerade. Gad Prudovsky, ”Can We Ascribe to Past Thinkers Concepts They had 
no Linguistic Means to Express?”, i History and Theory, nr 36, 1997. 
87 Mosse, Perestroika under the Tsars, passim. 
88 Tat´jana Daškova påtalar att gränsen mellan postmodernismens artefakter och den littera-
turkritik inom vilken de behandlas ibland kan vara svår att dra. Tat´jana Daškova, ”Tri istorii: 
zabavnye igry russkogo postmodernizma (obzor knig o russkom literaturnom postmoderniz-
me)”, i NLO: Nezavisimyj filologičeskij žurnal [Onlineversion på Žurnal´nyj zal: 
 http://magazines.russ.ru/nlo/2001/51/dashk-pr.html], nr 51, 2001. 
89 Tankefiguren om att postmodernismen handlar om självmedvetande, där impulser igångsat-
ta av modernismen kommer till sin logiska konklusion i postmodernismen, förekommer på 
flera ställen: Slobodanka Vladiv-Glover, ”Heterogenity and the Russian Post-Avant-Garde: 
The Excremental Poetics of Vladimir Sorokin”, i Russian Postmodernism, red. Ėpštejn et. al., 
n. 262; Michail Ėpštejn, ”The Dialectics of Hyper: From Modernism to Postmodernism”, i 
Russian Postmodernism, red. Ėpštejn et. al., 21. 
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karaktär.90 Det handlar delvis om identitetshistoria. Den egna positionen må-
ste berättigas. 

En konsekvens av den försonliga attityden är att det är svårt att hitta några 
ryska motsvarigheter till en Perry Anderson eller Fredric Jameson, som, utan 
att själva se sig som talesmän för postmodernismen, behandlat denna utifrån 
ett förhållandevis självständigt perspektiv, kritiskt, men med stor inlevelse.91 
Den nära relationen mellan den ryska postmodernismen och forskningen om 
denna har underlättat för postmodernismens mer extrema vedersakare att 
klumpa ihop såväl författare som forskare, både ryska och västerländska, till 
en och samma ”Russian Postmodernism”, som får stå för en gemensam, 
förment reaktionär ideologi.92 Det är därför symptomatiskt att vissa kommen-
tatorer känt sig nödgade att ta avstånd från genrens mer självförhärligande 
bidrag.93 

Denna avhandling skiljer sig från tidigare forskning i det att den fokuserar 
artikulationen av ett sovjetiskt eller ryskt postmodernt tillstånd.94 Dessutom 
relaterar jag inte bara den ryska postmodernismen till glasnost´ och pe-
restrojka, utan till en övergripande sovjetisk tradition. Det handlar alltså inte 
bara om en i första hand inomestetisk diskussion om den roll 20-tals-
avantgardismen spelat eller om en möjlig påverkan från den västerländska 
                               
90 Mark Lipoveckij, Russkij postmodernizm: očerki istoričeskoj poėtiki (1996), Ekaterinburg: 
Ural´skij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 1997; Irina Skoropanova, Russkaja 
postmodernistskaja literatura: Učebnoe posobie, Moskva: ”Flinta”, 1999; Vjačeslav Kuricyn, 
Russkij literaturnyj postmodernizm, Moskva: OGI, 2000. Se också Michail Ėpštejn och Alek-
sandr Genis, ”Appendix: Who’s Who in Russian Postmodernism”, i Russian Postmodernism, 
red. Ėpštejn et. al., vilket väl exemplifierar den encyklopediska ambitionen. Skoropanovas 
bok har en mycket utförlig och överskådlig bibliografi och såväl person- som sakregister 
vilket annars är ovanligt i ryska publikationer. 
91 Perry Anderson, Postmodernitetens ursprung (1998), Göteborg: Daidalos, 1999; Fredric 
Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham, NC: Duke 
University Press, 1991. 
92 Marxisten Vladimir Bilenkin ser den ryska postmodernismen som en nyliberal institution i 
vardande, som transplanterar och domesticerar ”economic, cultural and political institutions 
of Western capitalism in the post-Soviet Russia”. Den ryska postmodernismen, vilken enligt 
Bilenkin beskrivs som nyliberalismens kulturella ekvivalent, rättfärdigar samtidens 
odemokratiska politik med estetiska argument. Vladimir Bilenkin, ”When Postmodernism 
Came to Russia: Notes”, i Cultural Logic: An Electronic Journal of Marxist Theory and 
Practice (1996), vol. 2, nr 2, 1999: http://eserver.org/clogic/2-2/bilenkin.html. 
93 Lipoveckij, Russkij postmodernizm, 5. 
94 Fiona Björling undersöker möjligheten att artikulera begrepp som modernitet och postmo-
dernitet i en rysk kontext men då på en teoretisk nivå och hon går inte närmare in på det empi-
riska källäget: Fiona Björling, ”Modernity and Postmodernity as Relevant Concepts for Desc-
ribing Russian Culture”, i Modernizm i postmodernizm v russkoj literature i kul´ture, red. 
Pekka Pesonen et. al., Helsingfors: Helsinki University Press, 1996. En liknande, men mer 
begränsad ansats görs i viss mån i: Bo Stråth och Nina Witoszek, ”Introduction”, i The Post-
modern Challange: Perspectives East and West, red. Bo Stråth och Nina Witoszek, Amster-
dam: Rodopi, 1999, 9–23, som inte heller närmare hänvisar till några källor inom den ryska 
postmodernismen. Den paradigmatiska undersökningen i sammanhanget, om det postmoderna 
i det sovjetiska, inflytelserik och med en mängd goda förtjänster, är Boris Grojs, The Total Art 
of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond (1988), Princeton, NJ: Prince-
ton University Press, 1992. 
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postmodernismen. Min undersökning handlar om den sovjetiskt eller sensov-
jetiskt situerade ryska postmodernismen. I den mån andra forskare tar hänsyn 
till det politiska, handlar det mestadels om postmodernismens objektiva vill-
kor av censur och repression, och inte, vilket jag föresätter mig att undersö-
ka, om artikulerade ideologiska ställningstaganden. Man accepterar som 
regel postmodernismens egen självbild som asovjetisk, apolitisk och fri från 
socialt engagemang.95 Den ryska postmodernismen har i huvudsak ringats in 
från ett litteraturkritiskt eller litteraturvetenskapligt håll, och inte i samma 
utsträckning från ett sociologiskt,96 eller, som i mitt fall, ett idéhistoriskt 
perspektiv. 

Även om det finns flera undantag,97 är den postsovjetiska forskningen inte 
primärt inriktad på den period då den ryska postmodernismen trädde fram 
som en självmedveten rörelse, vilket inträffade i slutet av Gorbačev-eran. 
Forskningen handlar mer om rötterna i 70-talets konceptualism, 60-talets 
modernism, 30-talets socialistiska realism och 20-talets avantgardism.98 Det 
botaniseras också i 90-talets fullt utvecklade postmodernism. 

En vanlig uppfattning inom forskningen är att den ryska postmoder-
nismen redan var förberedd före Gorbačev-eran och att den nästintill av nöd-
vändighet kom upp till ytan tack vare det liberaliserade kulturklimatet.99 Jag 
                               
95 Se t.ex. Aleksandr Genis, ”Postmodernism and Sots-Realism: From Andrei Sinyavsky to 
Vladimir Sorokin”, i Russian Postmodernism, red. Ėpštejn et. al., 198. 
96 En studie med ett sociologiskt perspektiv omnämns av Tat´jana Daškova: M. Berg, Litera-
turokratija: Problema prisvoenija i pereraspredelenija vlasti v literature (Litteraturokrati: 
Problemet med tillägnandet och omfördelningen av makt inom litteraturen), från 2000. Hon 
hänvisar särskilt till kapitel fem: ”Teorija i praktika russkogo postmodernizma v situacii 
krizisa” (Den ryska postmodernismens teori och praktik i krissituationen). Daškova, ”Tri 
istorii”. 
97 Se t.ex. Aleksandr Genis, ”Perestroika as a Shift in Literary Paradigm”, i Russian Post-
modernism, red. Ėpštejn et. al. 
98 För Vladiv-Glover har den ryska postmodernismen sitt ursprung i den sovjetiska sextio-
talsmodernismen som för henne var en motsvarighet till det postmodernistiska kulturella 
paradigmet inom den västerländska efterkrigstidslitteraturen. Slobodanka Vladiv-Glover, 
”Post-Modernism in Eastern Europe After World War II: Yugoslav, Polish and Russian Lit-
eratures”, i Australian Slavonic and East European Studies (ASEES), vol. 5, nr 2, 1991, 126f, 
140. Detta kan jämföras med den status Michail Ėpštejn tillskriver den socialistiska realismen, 
och den roll Lipoveckij låter avantgardismen spela i postmodernismens historiografi. Men 
Vladiv-Glover går dock längre än exempelvis Lipoveckij, då sextiotalsmodernismen inte bara 
görs till en ekvivalent till, utan identifieras med en universell postmodernistisk kulturrevolu-
tion. Till skillnad från Vladiv-Glover, som ser den egentliga postmodernismen uppkomma 
under sextiotalet (eller Ėpštejn som i mångt och mycket daterar dess ankomst till 30-talet) 
håller jag mig till ett mer konventionellt perspektiv och hänför postmodernismens effektiva 
formation till sjuttiotalets konceptualism. Om konceptualismen, se t.ex. Boris Grojs, ”The 
Other Gaze: Russian Unofficial Art’s View of the Soviet World”, i Postmodernism and the 
Postsocialist Condition: Politicized Art under Late Socialism [ebrary], red. Aleš Erjavec, 
Berkeley, CA: University of California Press, 2003. Man får också komma ihåg att sextio-
talsmodernismen för flera ledande postmodernister är en dialektisk antites i det egna 
identitetsskapandet. 
99 Slobodanka Vladiv-Glover argumenterar för ett ögonblickligt postmodernistiskt uppvak-
nande under 1980-talet. Detta har sin förutsättning i den ”rememoration of the traditional 
avant-garde of European and Russian modernism” som ägde rum under 60- och 70-talen, i 
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är delvis böjd att hålla med, men tänker undersöka om det finns några inter-
na och positiva relationer mellan den självmedvetna postmodernismen och 
perestrojka- och glasnost´-politiken. Den ryska postmodernismen har tidiga-
re inte i någon egentlig utsträckning tematiserats utifrån begreppen glasnost´ 
och perestrojka. 

Som Tat´jana Daškova påpekar är den ryska forskningen om den in-
hemska postmodernismen ambivalent. Å ena sidan anstränger man sig för att 
skriva in sin postmodernism i en universell kontext, å andra sidan är man 
mån om att framhålla dess originalitet.100 

Bland det som skrivits om rysk postmodernism är det särskilt tre mono-
grafier på ryska som utmärker sig.101 Mark Lipoveckijs Russkij postmoder-
nizm: očerki istoričeskoj poėtiki (Rysk postmodernism: Essäer i historisk 

                                                                                                                             
opposition mot officiella estetiska konventioner. Genom denna förberedande process kunde 
den ryska kulturen ”conjure up its postmodernism within the minute span of the perestroika 
decade and the post-Soviet 1990s”. Vladiv-Glover, ”Heterogenity and the Russian Post-
Avant-Garde”, 275, n. 295. 
100 Daškova, ”Tri istorii”. 
101 Förutom alla specialiserade studier av enskilda riktningar eller författarskap finns en rad 
andra undersökningar vid sidan av de tre nämnda monografierna, som anlägger ett brett per-
spektiv på den ryska postmodernismen. Av dessa, undantaget kortare essäer, encyklopediska 
artiklar, konferensanföranden och recensioner av olika böcker samt Michail Ėpštejns förfat-
tarskap som relativt utförligt kommer att behandlas i avhandlingen, kan nämnas: Aleksandr 
Genis, ”Luk i kapusta: Paradigmy sovremennoj kul´tury”, i Znamja, nr 8, 1994, som även 
finns översatt i Aleksandr Genis, ”Onions and Cabbages: Paradigms of Contemporary Cultu-
re”, i Russian Postmodernism, red. Ėpštejn et. al.; Thomas Epstein, ”Introduction”, i Russian 
Postmodernism, red. Ėpštejn et. al.; Mark Lipoveckij, ”Izživanie smerti: Specifika russkogo 
postmodernizma”, i Znamja, nr 8, 1995; Vjačeslav Kuricyn, ”Postmodernizm: Novaja pervo-
bytnaja kul´tura”, i Novy mir, nr 2, 1992; Vjačeslav Kuricyn, Kniga o postmodernizme, Ekate-
rinburg: Tiraž, 1992; Mark Lipoveckij, ”Zakon krutizny”, i Voprosy literatury, 1991; Nadežda 
Jurasovskaja, ”The Immovable Feast: A Story of Soviet/Post-Soviet Post-Modernism”, i Post-
Soviet Art and Architecture, red. Aleksej Jurasovskij och Sophie Ovenden, London: Academy 
Editions, 1994; Sergej Kuznecov, ”Postmodernism in Russia”, i International Postmodern-
ism: Theory and Literary Practice, red. Hans Bertens och Douwe Fokkema, Amsterdam: John 
Benjamins Publishing Company, 1997; Elisabeth Sussman, ”The Third Zone: Soviet ’Post-
modern’”, i Between Spring and Summer: Soviet Conceptual Art in the Era of Late Commu-
nism, red. David A. Ross, Cambridge, MA: The Institute of Contemporary Art, MIT Press, 
1990; Vladiv-Glover, ”Post-Modernism in Eastern Europe”. Se också delkapitel 6.3, 
”Roždenie russkogo postmodernizma” (Den ryska postmodernismens födelse), i Naum Lej-
derman och Mark Lipoveckij, Sovremennaja russkaja literatura: Semidesjatye gody (1968–
1986), vol. 2, Moskva: Ėditorial URSS, 2001, och kapitel 2, ”Postmodernizm v 1980–1990-e 
gody” (Postmodernismen under 1980- och -90-talet), i Naum Lejderman och Mark Lipoveck-
ij, Sovremennaja russkaja literatura: V konce veka (1986–1990-e gody), vol. 3, Moskva: 
Ėditorial URSS, 2001. Därutöver kan även nämnas ett par tidiga viktiga artiklar som behand-
lar den ”nya” eller ”alternativa” prosa som ännu inte hade döpts till ”postmodernism”: 
Ivanova, ”Namerennye nesčastlivcy”; Petr Vajl´ och Aleksandr Genis, ”Novaja proza: ta že ili 
’drugaja’?”, i Novyj mir, nr 10, 1989. Här måste också nämnas Boris Grojs studie om stali-
nismen som allkonstverk, i vilken relationen mellan avantgardistisk, socialistiskt realistisk 
och postutopisk konst tematiseras. I kapitlet ”Postutopian Art: From Myth to Mythology” 
görs en mycket tidig karakteristik av ”[t]he Russian variant of postmodernism” i förhållande 
till den västerländska: Grojs, The Total Art of Stalinism, 75–112. Grojs är även en pionjär i 
andra avseenden då han redan i slutet av 1970-talet gjorde en historik över den moskovitiska 
konceptualismen. Grojs, ”The Other Gaze”, n. 88. 
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poetik) (1997) är i stora delar identisk med hans doktorsavhandling från 
1996. Det var den första ryska avhandlingen om rysk postmodernism. Man 
kan säga att han därmed på allvar inledde processen att förvandla postmo-
dernismen från ett kontroversiellt begrepp till ett etablerat akademiskt stu-
dieobjekt. Irina Skoropanova följer i Lipoveckijs fotspår i sin Russkaja 
postmodernistskaja literatura: Učebnoe posobie (Rysk postmodernistisk 
litteratur: En vetenskaplig handbok) från 1999. Boken är adresserad till stu-
denter och doktorander och kännetecknas av en genomförd systematik med 
anspråk på den auktoritet som tillkommer ett uttömmande standardverk. Den 
tredje, Russkij literaturnyj postmodernizm (Rysk litterär postmodernism) 
från 2000 är skriven av den kände litteraturkritikern Vjačeslav Kuricyn och 
har inte samma akademiska pretentioner. Kuricyn har sedan tidigare uttryckt 
en välvillig inställning gentemot postmodernismen,102 vid sidan av att han 
själv också kan sägas ha bidragit till denna med sina skönlitterära alster. 

Gemensamt för de tre författarna är att de strävar efter ett helhetsgrepp 
som de försöker ro i land genom att applicera västerländska postmodernist-
iska begrepp på de senaste strömningarna inom den ryskspråkiga skönlittera-
turen. Det är alltså litteraturanalysen som står i centrum. Mer allmänkulturel-
la förhållningssätt gentemot postmodernismen finner man fortfarande mest i 
essäistisk och fragmentarisk form.103 

Lipoveckij försöker ringa in den ryska postmodernismens väsen och spe-
cificitet och utför ur forskningssynpunkt den mest givande undersökningen, 
enligt mitt tycke. Även om postmodernismens relation till det allmänna sam-
hällsklimatet tas upp är teoretiserandet av ett postmodernt tillstånd relativt 
frånvarande, hos såväl honom som de övriga. 

Lipoveckij avfärdar att de offentliga kontroverserna kring postmoder-
nismen i Ryssland – ideologiska, teologiska, akademiska och kommersiella – 
ytterst skulle vara generationsbestämda.104 Jag menar dock att ett gene-
rationsperspektiv kan ge fruktbara insikter i hur den ryska postmodernismen 
formar sin identitet och legitimerar sina ideologiska ställningstaganden.  

Hos Skoropanova saknas den hermeneutiska ansats som kommer till ut-
tryck hos Kuricyn och Lipoveckij. Men även hon betonar den ryska postmo-
dernismens autonomi. Det råder konsensus om att den ryska postmodernis-
men inte skulle vara importerad, såväl inom den ryska forskningen som i den 
ryska postmodernismens självkarakteristik. 

Kuricyn använder sin nära relation till postmodernismen som en resurs i 
analysen och genomför därigenom den kanske mest inlevelsefulla studien av 
de tre. Samtidigt lyckas han kontinuerligt problematisera sina metodologiska 

                               
102 Se t.ex. hur Kuricyn gör postmodernismen till ett program i Kuricyn, ”Postmodernizm”. 
103 Se t.ex. Michail Ėpštejn, Postmodern v Rossii: Literatura i teorija, Moskva: Izdanie R. 
Ėlinina, 2000. 
104 Lipoveckij, Russkij postmodernizm, 298. Lipoveckij har dock i andra sammanhang under-
sökt generationsdynamikens roll i kulturlivet: Mark Lipoveckij, ”Sovok-bljuz: Šestidesjatniki 
segodnja”, i Znamja, nr 9, 1991. 
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val, det egna förhållningssättet samt det som reflekteras i hans källor. Om 
Lipoveckijs teoretiska ansats är förankrad inom rysk litteraturvetenskap, 
förlitar sig Skoropanova snarare på referenser från en västerländsk kanon. 
Kuricyns analyser är av mer immanent karaktär. 

Perspektiv 

Begreppshistoria och idéhistoria 
Jag har valt att betrakta språkliga begrepp som en källa till historisk kunskap. 
Genom att frilägga den begreppsliga strukturen hoppas jag kunna synliggöra 
väsentliga villkor för de politiska och ideologiska konflikter som utspelar sig 
i samhället. Jag tar delvis avstamp hos Reinhart Koselleck (1923–2006) som 
spelat en dominerande roll inom disciplinen begreppshistoria (Begriffs-
geschichte). Inte minst är han den viktigaste redaktören bakom den paradig-
matiska encyklopedin Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon 
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (1972–1997). Enligt Kosel-
leck är socialhistorien och begreppshistorien intimt förbundna med varandra. 
De grundbegrepp som konstituerar moderniteten, vilka behandlas i detta 
lexikon, så som revolution, reform, framsteg, kultur, natur, historia, utgör 
centrala resurser i vilka väsentliga intressen artikuleras som det ständigt rå-
der strid om.105 Samtidigt som lingvistiska förändringar i viss mån utgör en 

                               
105 Koselleck anger fyra kriterier för att begreppshistoriskt kunna ringa in den betydelseför-
vandling som ägde rum när moderniteten konsoliderades, från 1750 och fram till mitten av 
1800-talet (die Sattelzeit). Han talar om en demokratisering av språket där begreppen 
överskrider sina ursprungliga religiösa, sociala och politiska kontexter, för att spridas i allt 
vidare kretsar. Därtill talar han om förtidsligande eller temporalisering (Verzeitlichung). Detta 
innebär att begreppen blir framtidsinriktade. De bär inte i första hand på ett erfarenhetsinne-
håll utan anger hur framtiden skall gestaltas. Detta innebär också att begreppen blir ideologi-
serbara (Ideologisierbarkeit). De blir fattigare på sinnlig åskådning då de uppnår en högre 
abstraktionsgrad. Begreppen blir därmed kollektiva singular. Konkreta framsteg inom olika 
områden generaliseras till ett abstrakt framsteg i singularis. Det sista kriteriet som han anger 
är politisering. Begreppen blir politiska slagord och får en mobiliserande kraft. De utdefinie-
rar sin egen motsats: demokrat/aristokrat, revolutionär/reaktionär. Reinhart Koselleck, ”Einle-
itung”, i Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache 
in Deutschland, vol. 1, red. Otto Brunner et. al., Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1972, XVIf. I 
anslutning till det politiska kriteriet vill jag betona grundbegreppens kontroversiella karaktär. 
Begreppen är, för att låna ett uttryck som myntats i en anglosaxisk och analytisk-filosofisk 
tradition, ”i grunden omstridda” (essentially contested). Enligt W. B. Gallie är politikens 
begrepp alltid föremål för stridigheter. Varje användning av dessa förutsätter oundvikligen ett 
ställningstagande, som ett led i en kamp att etablera en viss typ av användning på bekostnad 
av andra möjliga varianter. W. B. Gallie, ”Essentially Contested Concepts”, i Proceedings of 
the Aristotelian Society, vol. 56, 1955–56, 169. Enligt William E. Connolly, som på ett för-
tjänstfullt sätt vidareutvecklat denna teoretiska inriktning, ligger det i de omstridda begrep-
pens natur att vi alltid tillskriver den sociala verkligheten olika värden då vi försöker beskriva 
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reflexion av olika sociala processer, möjliggör också betydelseförskjutning-
arna som sådana nya erfarenheter av den värld vi lever i. Nya erfarenheter 
måste kläs i nya ord. Begreppen indikerar och registrerar verkligheten samti-
digt som de frambringar och producerar den.106 Grundbegreppen är som regel 
kollektiva singular. De pekar ut en mångfald institutioner och praktiker och 
förenar dessa i en överordnad enhet som projekteras mot framtiden. Inom 
ramen för det begreppshistoriska forskningsprogrammet har man visat hur 
partikulära ständer utvecklats mot en universell stat, hur en mångfald frihe-
ter förbundna med ett gammalt ståndsamhälle blivit till friheten, hur konkre-
ta historier kopplade till dåd, verk och händelser omvandlats till historien i 
singularis, en generell världshistoria, eller historia överhuvud (Geschichte). 
Glasnost´ har i stort utvecklat sig enligt en liknande logik. Perestrojka har 
dock inte haft en genomgående status av grundbegrepp, men kvalificerade 
sig bland annat som kollektivt singular under den period jag undersöker. 
Både glasnost´ och perestrojka uppfyllde under Gorbačev-eran de kriterier 
som inom tysk begreppshistorisk eller språkvetenskaplig forskning brukar 
tillskrivas centrala och kontroversiella begrepp eller nyckelord. De var fre-
kventa, dynamiska, omstridda samt allmänt fokuserade och utförligt temati-
serade i debatten. Begreppen bar fram ett program, de introducerade nya 
innebörder och användes tillsammans med olika synonymer samt förekom i 
tillfälliga sammansättningar.107 

Under Gorbačev-eran skedde en intensiv politisering och temporalisering 
av dessa två begrepp. De fick, för att använda Koselleck-introduktören Hel-
ge Jordheims ord, en absolut och demokratisk status, då de hävde sig ”ut ur 
sina respektive kontexter och brukssammanhang och [blev] allmänna och 
kollektiva handlingsbegrepp”.108 

Avgörande för ett begreppshistoriskt betraktelsesätt är att begreppen inte 
är passiva epifenomen utan aktiva resurser. Begreppen sammanfattar erfa-
renheter och frigör förväntningar. Givet antagandets riktighet kan en under-
sökning av grundbegrepp förknippade med en viss tid därför generera histo-
risk kunskap om perioden som sådan. Genom att rekonstruera konnotationen 
såväl som begreppens intellektuella och sociala kontext, kan man framkalla 
erfarenheter och förväntningar från en annan tid. 

                                                                                                                             
den med dessa begrepp. William E. Connolly, The Terms of Political Discourse, 3 utg., Ox-
ford: Blackwell, 1993, 22. 
106 Enligt Koselleck finns det flera utomspråkliga faktorer och erfarenhetsskikt som undandrar 
sig möjligheten till språklig artikulation. Men även om händelser och erfarenheter inte ut-
tömmande kan fixeras i språket, är deras verkningsfullhet beroende av den språkliga förmed-
lingen. Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frank-
furt am Main: Suhrkamp, 1979, 300ff. Ett urval av denna inflytelserika bok föreligger i 
svensk översättning: Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders 
semantik (1979), Göteborg: Daidalos, 2004. 
107 Charlotta Brylla, ”Överföring av nyckelord mellan tysk och svensk romantik”, i Trygghet 
och äventyr, red. Bo Lindberg, 61. 
108 Helge Jordheim, ”Inledning”, i Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, 21. 
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Kosellecks förhållningssätt är dock inte oproblematiskt. Hans metod 
handlar om att borra sig djupt ner i de historiska lämningarna och rekonstru-
era begreppen i deras faktiska empiri. Hans insats utgör ett fruktbart korrek-
tiv för de flesta humanvetenskapliga discipliner. Men det finns också en 
uppåtgående, idealistisk rörelse. När han väl kartlagt ett område tenderar 
begreppen i vissa fall att bli autonoma subjekt som själva skapar den historia 
han vaskat fram dem ur. De tillskrivs närmast omnipotenta egenskaper och 
riskerar att bli monokausala förklaringsverktyg.109 

I den begreppshistoriska forskningen är man främst inriktad på koppling-
en mellan begreppen och den politiska och sociala utvecklingen. Jag fokuse-
rar även orden som ord. Etymologiska och lexikaliska förutsättningar är inte 
underordnade den politiska semantiken. Det begreppshistoriska perspektiv 
jag använder är även färgat av min idéhistoriska bakgrund. Studieobjektet 
inom svensk idéhistoria kan vanligtvis inte reduceras till lingvistiska entite-
ter, till begrepp, även om det finns en nära koppling. Av hävd har man in-
tresserat sig för mer abstrakta, komplexa och svårgripbara element, så som 
allmänna föreställningar om samhället och naturen, världsåskådningar, ideo-
logier, människobilder, tidsanda, författarskap och kontroverser. Den idé 
som idéhistorikern intresserar sig för placeras som regel i sin intellektuella 
och sociala kontext. Kontexten skall förstås i relativ mening, som ett sam-
manhang idéhistorikern mejslar ut för att söka svaret på sina grundläggande 
frågor. Ingen kontext är därför självklar. Nya frågor belyser nya samman-
hang, även om man utgår från samma källa. I denna avhandling står begrep-
pen i centrum. Jag har dock valt att rekonstruera deras denotationer och kon-
notationer, det vill säga deras faktiska och lexikaliska betydelse, å ena sidan, 
och emotiva, ideologiska och associativa innebörd, å den andra, inom ramen 
för en idéhistoriskt utarbetad kontext. 

Förväntanshorisont och erfarenhetsmatris 
För att koppla samman den politiska utvecklingen med begreppen glasnost´ 
och perestrojka kommer jag i viss mån att använda två begreppspar som 
Koselleck utvecklat. Det första är erfarenhet och förväntan. Han förvandlar 
dessa vardagsspråkliga ord till teoretiska verktyg. Koselleck definierar dem 
som det förflutnas och framtidens antropologiska förutsättningar. Det rör sig 
om kunskapskategorier som gör historien möjlig. Spänningen mellan erfa-
renhet och förväntan frambringar ny historisk tid då den ständigt provocerar 
fram nya förhållningssätt. Erfarenhet är enligt Koselleck närvarande förflutet 

                               
109 Det är ibland oklart om det är begreppens användare eller begreppen som agerar: ”Knap-
past någon förmådde dra sig undan tidsbegreppet och det som det skulle åstadkomma.” 
”’Konservateure’ böjde sig sent, i mitten av 1800-talet, och inlånet ’Konservatismus’ spred 
sig långsamt. De hade i årtionden dragit sig för ’ism’-bildningen för att undkomma det 
temporala tvångsrastret och dess rörelsetryck.” Koselleck, Vergangene Zukunft, 339, 341. 
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och förväntan aktualiserad framtid.110 Erfarenheter och förväntningar är ock-
så det som ansamlas i de politisk-sociala begreppen. Men det är även med 
hjälp av erfarenhet och förväntan som Koselleck försöker strukturera dessa 
begrepp. Han vill med hjälp av erfarenhet och förväntan komma åt vad som 
händer under den begreppsliga och sociala uppkomsten av den nya tiden.111 
Syftet är att komma till klarhet i vad som menas med en kvalitativt ny tid 
och hur konstellationen mellan erfarenhet och förväntan förändrats under 
denna. Det är modernitetens tidsliga struktur som står i fokus. Jag använder 
inte termerna i denna historiefilosofiska mening utan mer generellt för att 
ringa in den kontextuella förankringen hos de begrepp jag undersöker. 

Det andra begreppsparet befinner sig på en högre teoretisk nivå. Jag 
kommer även att använda detta men i något mindre utsträckning. Det rör sig 
om förväntanshorisont (Erwartungshorizont) och erfarenhetsrum (Erfah-
rungsraum).112 Med dessa vill Koselleck artikulera sambandet mellan framti-
den och det förflutna, å ena sidan, och deras allmänmänskliga förutsättningar 
(förväntan och erfarenhet), å den andra. Förväntanshorisonten och erfaren-
hetsrummet är två olika tidsdimensioner. De knyter asymmetriskt ihop det 
förflutna med framtiden i nuet.113 Koselleck erkänner att det finns ett visst 
mått av godtycke i att kalla det ena för rum och det andra för horisont. Men 
erfarenheten har enligt Koselleck en rumslig karaktär då dess upprinnelser är 
avslutade. De framtida erfarenheter som vi förväntar oss sönderfaller där-
emot i ett oändligt antal möjligheter. Därför kan det ena karakteriseras som 
en rumslig totalitet och det andra som en horisont som ständigt förskjuts. 
Horisonten är en undflyende linje bortom vilken konturerna av ett nytt erfa-
renhetsrum bara kan anas.114 Med hjälp av begreppsparet förväntanshori-
sont/erfarenhetsrum avser jag sätta glasnost´ och perestrojka i ett samman-
hang. Erfarenhetsrummet och förväntanshorisonten betingar vårt handlande 
och blir särskilt synliga i samband med betydelseförskjutningar samt politis-
ka, sociala och ekonomiska kriser. De begrepp vi rör oss med och det speci-
fika sätt på vilket vi tolkar dessa återverkar på hur vi uppfattar det tidsliga 
sammanhanget. 

                               
110 Ibidem, 350ff, 354f, 358. I erfarenheten ryms både rationella bearbetningar och omedvetna 
attityder. Förväntan handlar om ”Ännu-icket” vilket föregrips i hopp, fruktan, vilja, önskan, 
oro, prognosticerande, nyfikenhet och receptivitet. 
111 Ibidem, 301, 369, 374. 
112 Den återgivning av Erwartungshorizont som brukas av Joachim Retzlaff, i den svenska 
översättningen av den text där Koselleck tematiserar begreppen, är ”förväntningshorisont” 
och inte ”förväntanshorisont”. Koselleck, Erfarenhet, tid och historia, 165–195. 
113 Koselleck, Vergangene Zukunft, 357f. Asymmetrin har att göra med att framtiden inte kan 
determineras utifrån det förflutna. Visserligen kan man förvänta sig erfarenheter och varje 
erfarenhet kan föda fram en förväntan, men erfarenheten ackumuleras alltid medan förvänt-
ningarna kan bli överspelade. Erfarenheter kan i egentlig mening inte suddas ut, även om de 
kan revideras. 
114 Ibidem, 356. 
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Koselleck betonar att erfarenheten alltid har en kollektiv dimension i så 
motto att den förmedlas av institutioner och generationer.115 Det för oss in på 
ett annat begrepp som har sin hemvist i en mer idéhistoriskt präglad tradi-
tion. 

John Edward Toews har myntat begreppet erfarenhetsmatris (experiential 
matrix).116 Jag använder detta i förbigående i kapitel två och sju och mer 
systematiskt i kapitel sex. I det sjätte kapitlet försöker jag konstruera en erfa-
renhetsmatris för glasnost´- och perestrojka-politiken samt för den ryska 
postmodernismens reception av denna. Det innebär att jag skisserar hur 
Gorbačevs och de ryska postmodernisternas generationstillhörigheter har 
konstituerats. Toews har använt begreppet erfarenhetsmatris för att utifrån 
ett generationsperspektiv kontextualisera vad som framstår som en bestämd 
skolbildning, en världsåskådning eller ett filosofiskt problem. Det är min 
uppfattning att Gorbačevs artikulation av glasnost´ och perestrojka och 
postmodernismens mottagande av dessa begrepp förutsätter två distinkta 
erfarenhetsmatriser. 

Begreppet erfarenhetsmatris förutsätter en generations kollektiva perspek-
tiv. Med detta begrepp försöker Toews spåra relationen mellan idé och erfa-
renhet. Det är idéns, eller i mitt fall begreppsanvändningens, erfarenhetsmäs-
siga betingelser, som skall rekonstrueras. De reduktionistiska implikationer-
na är dock inte absoluta. Idén är inte en passiv avspegling av erfarenheten: 

Hegelian thought should be viewed as an act of both self-comprehension and 
self-transcendence. It was a world view not in the sense of a view of the 
world as externally given to the observing and reflecting subject, but in the 
sense of a comprehension of the world as lived and actively experienced by 
the subject.117 

För att kunna exponera hegelianismens genes, evolution och horisont, söker 
Toews konstruera en erfarenhetsmatris utifrån fyra olika kriterier. För det 
första handlar det om de sociala och institutionella determinanterna. Hit hän-
för jag också det politiska språket. För det andra värderar han hur politiska 
                               
115 Ibidem, 354. 
116 John Edward Toews, Hegelianism: The Path Toward Dialectical Humanism, 1805–1841, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1980, passim. Generationsfaktorns idéhistoriska 
betydelse har även teoretiserats av andra. Dieter Henrich talar om Profileinheit vilket beteck-
nar ett tänkesätt som är karaktäristiskt för en specifik generation. Dieter Henrich, ”Eine Gene-
ration im Abgang”, i Merkur, vol. 50, nr 11, 1996. Lev Anninskij skapar ett historiografiskt 
schema över samtliga ryska generationer från Puškin till Gorbačev-erans ungdomsgeneration. 
Han tar sin utgångspunkt i födelseåret och menar att det har avgörande betydelse om man är 
född före eller efter en viktig händelse, som en revolution eller ett krig. Vidare menar han att 
generationsformeringen rymmer både individuella och kollektiva aspekter men att liknande 
händelser i olika länder endast är analoga på ett approximativt plan eftersom en generation 
ideologiskt alltid är situerad i en specifik nationell kontext. Lev Anninskij, ”Šestidesjatniki, 
semidesjatniki, vos´midesjatniki...”, i Literaturnoe obozrenie, nr 4, 1991, 11. 
117 Toews, Hegelianism, 3f. 



 

 37

händelser samt demografiska och sociala förändringar påverkar en viss kon-
stellation av människor och de erfarenheter och föreställningar som kan kny-
tas till denna. Han vill också belysa divergenser i individernas psykobiogra-
fiska evolution och hur dessa förhåller sig till skapandet av olika genera-
tionsgrupperingar (generational groupings). Slutligen vill Toews lyfta fram 
de sociohistoriska rötterna till och implikationerna hos aktörernas konstituti-
va åskådningar, ”by placing them within the comparative context of alterna-
tive, competing ideological responses to a shared historical experience”. 
Toews betonar dessa fyra faktorer i relation till deras betydelse för uppkoms-
ten och tolkningen av den hegelianska filosofin. Här finns alltså ett utrymme 
för att inkludera sändaren och mottagaren, artikulationen och receptionen, i 
samma analys. 

I analogi med Toews försöker jag visa hur Gorbačevs mogna ideologiska 
position växte fram som ”a response to the experiences and hopes of his 
historical generation”.118 När jag strukturerar analysen utifrån generationsbe-
greppet innebär det att jag förutsätter existensen av en särskild gemensam 
och konstitutiv erfarenhet som individerna inom en viss generation delar. Ett 
grundläggande antagande är att olika generationer i stor utsträckning har 
olika perspektiv. Matrisen är en bakgrund, av delad historisk erfarenhet. Den 
grundläggs när en person är ungefär mellan 15 och 25 år gammal.119 Aktören 
kommer så småningom att i betydande utsträckning tolka nya händelser och 
förhållanden i ljuset av de konstitutiva erfarenheter som han eller hon gjorde 
under denna formativa tid.120 Denna erfarenhet, det vill säga den subjektiva 
tolkningen av vissa avgörande händelser, konstituerar aktörens generations-
betingade världsåskådning och självbild. 

Den ”generationsidentitet” som avses i avhandlingens undertitel handlar 
framförallt om tillhörighet. Vem, vilka eller vad identifierar man sig med? 
Generationstillhörigheten åsyftar inte uteslutande den allmänna egenskapen 
att vara född under en viss tid, att tillhöra en viss årskull eller årgång. Mer 
specifikt handlar det om en gruppering inom generationen (generational 
grouping) som personen identifierar och eventuellt solidariserar sig med.121 
Det kan finnas olika grupperingar inom en och samma generation. Men inte 
heller generationsbegreppet innefattar uttömmande alla individer födda och 
                               
118 Ibidem, 5f. 
119 Toews bestämmer inte explicit den ålder under vilken en individ formas generationsmäs-
sigt. Avseende Hegel och hans jämnåriga filosofiska kontakter talar han dock om ”that junc-
ture in their personal histories – their years of university study and professional apprenticeship 
– when they were being educated and socialized into their future roles as moral and spiritual 
leaders in their culture”. Ibidem, 31. 
120 Jfr Toews tolkning av den franska revolutionens betydelse för Hegels tänkande: ”The 
French Revolution had a decisive impact on the intellectual development of Hegel’s genera-
tion. […] the news from France presented the historical possibility of a radical transformation 
of ’the whole previous constituted world.’ The events in Paris gained universal significance as 
signs of an epochal historical confrontation that directly affected their own lives and voca-
tional commitments.” Ibidem, 31. 
121 För begreppen generational grouping och generational solidarity, se ibidem, 5f, 30, 48. 
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socialiserade under samma tid. Även detta begrepp bär på konnotationer av 
gemensamma värderingar och positioner och överskrider den rent kronolo-
giska betydelsen hos ett ord som årskull. Detta kommer sig delvis av att en 
viss gruppering lyckats ta initiativet i debatten. Generationsgrupperingen har 
framgångsrikt gjort sina egna intressen synonyma med dem hos generationen 
i stort och reser anspråk på att föra generationens talan. De som tar på sig 
uppgiften att representera generationen hävdar implicit rätten till monopol 
på generations- eller årskullsbeteckningen och de har fått ett visst gehör för 
detta. Generationsgrupperingen omsätter vissa insikter som den härlett från 
den kollektiva erfarenhet som generationen gjort i stort. Övriga genera-
tionsmedlemmar delar de kollektiva erfarenheterna men det sätt på vilket 
man tolkar dessa kan skiljas åt. Även individuella upplevelser och senare 
gjorda erfarenheter kan vara av formativ art, varför åskådningarna inom 
generationen kan bli heterogena. Detta innebär följaktligen att också yngre 
eller äldre människor kan tilltalas av de åskådningar som grupperingar inom 
en annan generation företräder. 

Erfarenhetsmatrisen bidrar till att förklara vilka begrepp vi väljer och hur 
vi förhåller oss till dem utifrån de biografiska omständigheterna. När den väl 
etablerats är den relativt stabil, även i ljuset av sociala omvälvningar. Matri-
sen är i denna avhandling en förbindelselänk mellan erfarenhet och förvän-
tan. Erfarenhetsrummet omsluter alla aktörer under en viss tid och på ett 
bestämt område. Erfarenhetsmatrisen skiftar däremot mellan olika genera-
tionsgrupperingar och individer. 

Erfarenhetsrummet och förväntanshorisonten förbinder begreppen med 
deras kontext. Tidsdimensionernas karaktär är i stor utsträckning en funktion 
av begreppsanvändningen. Erfarenhetsmatrisen kontextualiserar istället an-
vändaren av begreppen. Den förvandlar aktören till kött och blod. Med ter-
men erfarenhetsmatris försöker jag att fånga det som föregår användningen 
av begreppen.122 Jag ser erfarenhetsmatrisen som ett raster. Det begripliggör 
de mål man strävar efter, de medel som står till buds och de hinder som står i 
vägen. Matrisen bestäms både av den kollektiva generationstillhörigheten 
och idiosynkratiska omständigheter i den psykobiografiska utvecklingen.123 
Jag vill därför betona att det inte finns någon nödvändig kausalitet mellan 
generation och individ. Begreppet generationstillhörighet kan bidra till att 
förstå vissa handlingar och attityder men inte uttömmande förklara dessa. 

                               
122 Toews använder begreppet erfarenhetsmatris för att komma till klarhet med en särskild 
filosofi, en kulturell ideologi, ett dilemma och en världsåskådning (Weltanschaung). Ibidem, 
1, 3, 7. Matrisen hänför sig alltså inte okomplicerat till en begreppshistorisk tradition med 
fokus på begreppen som studieobjektetets minsta odelbara enhet, inom vilken Koselleck 
formulerat de strukturerande verktygen erfarenhetsrum och förväntanshorisont. 
123 Ibidem, 5. 
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Modernitet och postmodernitet 
Nu skall jag försöka precisera och samtidigt problematisera de två andra 
begreppen i avhandlingens undertitel, modernitet och postmodernitet, och 
försöka relatera dem till en sovjetisk och rysk kontext. Såväl frågan om mo-
dernitetens innebörd som dess historiska urprung är föremål för olika stri-
digheter.124 Sett utifrån ett idéhistoriskt perspektiv präglat i en västerländsk 
miljö kan moderniteten sägas inbegripa ett antal idéer som successivt gjorde 
insteg i det europeiska medvetandet under renässansen, den vetenskapliga 
revolutionen, och, framförallt, upplysningen. Dessa idéer kom slutligen att 
svara mot ett specifikt socioekonomiskt system (kapitalism), som konsolide-
rades under 1800- och 1900-talen. Åtskilliga samhällsvetare har också be-
traktat moderniteten som mer eller mindre identisk med ett antal innovatio-
ner, så som konstitutionella institutioner och en sofistikerad teknologisk 
utvecklingsnivå (industrialisering). 

Idéerna hade fått en pregnant utformning inom 1600-talets vetenskapsfi-
losofi, hos tänkare som Francis Bacon och René Descartes, men fick en om-
fattande politisk verkan under franska revolutionen. Upplysningsfilosofin 
hade lärt att människan skulle emanciperas från auktoriteter, traditioner, 
dogmer och vidskepelse. Revolutionen bidrog ytterligare till världens avför-
trollning (Entzauberung), för att använda Max Webers begrepp,125 där indi-
viden utlämnas åt sitt eget öde utan inblandning från övernaturliga makter. 
Idén om aktivism, som hade artikulerats i upplysningstänkandet, fick nu kött 
och gestalt. Människan blev ett suveränt subjekt som ledsagades av sitt uni-
versaliserade förnuft. Tron på ett civilisatoriskt framsteg och en sekularise-
rad historieuppfattning begåvade människan med förmågan att förändra 
världen, för att skapa en bättre tingens ordning. 

Modernitetsbegreppet är dock på en gång både absolut och relativt, sam-
tidigt som det genomkorsas av sociologiska, ideologiska och historiografiska 
innebörder. Frågan om hur man kan temporalisera moderniteten har fått för-

                               
124 I diskussionen om när den moderna tiden tar sin början har inte bara alternativ som 1492 
och 1543 förts fram, vilka markerar Columbus upptäckt av Amerika och Copernicus publice-
ring av sin heliocentriska teori. Stephen Toulmin räknar upp en rad andra alternativ: 1436 
(Gutenbergs uppfinning av tryckkonsten), 1520 (Luthers utgivning av sina tre reformatoriska 
skrifter), 1648 (trettioåriga krigets slut), första hälften av 1600-talet (nationalstatens födelse), 
1630-talet (Galileis observationsgrundade vetenskap och Descartes metodfilosofi), 1680-talet 
(Newtons fysik), 1776 och 1789 (amerikanska och franska revolutionen), decennierna kring 
1800 (industrialismen), det sena 1800-talet (uppkomsten av modernismen som bland annat 
konst- och litteraturrörelse). Stephen Toulmin, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Moder-
nity, Chicago: The University of Chicago Press, 1990, 5–9. Toulmin ser fördelar och nackde-
lar med flertalet av nämnda förslag men lutar ändå mot att ge 1600-talsfilosofin en särställ-
ning. Reinhart Koselleck pekar som sagt ut die Sattelzeit (1750–1850) som den tid då moder-
niteten konsoliderades. Under denna tid temporaliserades våra dagars grundbegrepp och ett 
nytt (framstegsinriktat och världshistoriskt) tidsmedvetande skapades. Koselleck, ”Einlei-
tung”, XV. 
125 Se t.ex. Max Weber, ”Wissenschaft als Beruf” (1917/1919), i Gesamtausgabe, vol. 17 (del 
I), Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1992, 87, 109. 
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nyad aktualitet under de senaste decennierna. Forskare som arbetar inom ett 
postkolonialt paradigm, så som Walter D. Mignolo, understryker modernite-
tens interna relation till kolonialismen. Moderniteten är i själva verket 
otänkbar utan kolonialismen. Mignolo skriver därför alltid ut ”mo-
dern/colonial” som en ekvivalensrelation. Mignolo utgår från upptäckten av 
Amerika. Därigenom går han i polemik med andra postkoloniala teoretiker 
som börjar på 1700-talet. Mignolo betraktar skapandet av ”the imiginary of 
the Atlantic commercial circuit” som modernitetens födelse. Denna innebar 
startskottet för en global process av politisk, ekonomisk och epistemisk un-
derordning.126 I Mignolos ifrågasättande av gängse historieskrivning ligger 
en postkolonial kritik av eurocentrismen, eller kanske snarare occidentalis-
men, som han säger, vilken omhuldas som ideologi av såväl västerlänningar 
som icke-västerlänningar. Mignolo har förmodligen rätt i att det inte längre 
är särskilt fruktbart att reservationslöst peka ut den västerländska veten-
skapshistorien från och med Copernicus som konstituerande för modernite-
ten.127 Men förtjänsterna till trots anser jag att Mignolo reser onödigt stora 
förklaringsanspråk och att teorin om ”the modern/colonial world system” 
rymmer en anakronistisk, övertalande och totaliserande tendens som kan 
skymma en del fruktbara insikter som finns i vissa traditionella perspektiv på 
moderniteten. 

I detta postkoloniala sammanhang brukar man tala om flera moderniteter, 
med direkta konsekvenser för den historiografiska periodiseringen. Detta 
impliceras också hos en tänkare som Mignolo som visserligen understryker 
att hans kronologiska utsträckning i grunden är geopolitiskt motiverad. Där-
igenom skulle han vara mer lyhörd för mångfalden av spatiala dimensioner 
än vad som är möjligt inom ramen för den inskränkta linjära västerländska 
historieskrivningen.128 Den svenske sociologen Håkan Thörn anser i denna 

                               
126 Walter D. Mignolo, Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, 
and Border Thinking, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000, xi, 24. 
127 Den argentinske filosofen Enrique Dussel har identifierat två grundläggande sätt att upp-
fatta moderniteten, vilka implicerar olika härstamningar. Det eurocentriska paradigmet härrör 
från renässansen och har rört sig mot nutiden via upplysningen, på väg mot ett habermasianskt 
förverkligande av det moderna projektets kommunikativa potentialer. Världsparadigmet, å sin 
sida, har sitt ursprung i både Europa och Amerika vid kolonialismens start 1492, och leder 
fram till en globaliserad värld som kulminerar i ett transmodernt befrielseprojekt. Göran 
Therborn, ”Introduction: The Atlantic Diagonal in the Labyrinths of Modernities and Global-
izations”, i Globalizations and modernities: Experiences  and Perspectives of Europe and 
Latin America, red. Göran Therborn, Stockholm: Forskningsrådsnämnden 1999, 16. 
128 Genom att ta sin utgångspunkt i begreppet kolonialitet kan Mignolo bland annat visa att 
världen har en kolonial struktur även om de flesta kolonier formellt avkoloniserats. Kolonia-
lism är till skillnad från kolonialitet mer eurocentriskt och historiskt bestämt. Kolonialiteten 
upplöser dikotomierna mellan subjekt/objekt och centrum/periferi då den är globalt närvaran-
de som ett ofrånkomligt villkor i den moderna världen sedan kolonialismens början. Därmed 
kan Mignolo ta hänsyn till en pluralitet av lokala historier i det geopolitiska världssystemet. 
Mignolo, Local Histories/Global Designs, 22, ix. Sovjetunionens plats i det som Mignolo 
benämner kolonialiteten är svår att avgöra. Å ena sidan, som Mignolo noterar med hänvisning 
till Leopoldo Zea, har Ryssland och Sovjetunionen ur ett europeiskt perspektiv betraktats som 
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anda det vara motiverat att tala om tre moderniteter; en handelskapitalistisk 
och på den Westfaliska freden grundad statssystemisk, cirka 1500–1789; en 
industrikapitalistisk, nationalstatlig och kolonialimperialistisk, cirka 1789–
1989; samt en modernitet präglad av postkolonialism och informationell 
kapitalism, cirka 1989 och framåt.129 

En besläktad fråga som är relevant i detta sammanhang berör modernite-
tens rumsliga demarkation. Är moderniteten, vilket impliceras i Fukuyamas 
teori om historiens slut, ytterst sett en specifikt västerländsk civilisations-
form som kännetecknas av demokrati och marknadsekonomi, vilken kan 
exporteras till perifera utvecklingsländer? Eller är moderniteten tvärtom inte 
ideologiskt bunden utan kan den också framträda i andra typer av industriali-
serade länder? Oktoberrevolutionen aktualiserade den senare frågan,130 då det 
sovjetiska projektet, som inte strävar mot och till viss del inte förutsätter en 
kapitalistisk utveckling, ämnade förverkliga en alternativ eller högre form av 
modernitet.131 Inte minst fick oktoberrevolutionens omedelbara efterverk-

                                                                                                                             
någonting annat, genom sitt bysantinska arv. Men samtidigt fortsatte sovjetstaten det tsarrys-
ka imperiebyggandet och initierade en ny våg av kolonisering, parallellt med, kan man tilläg-
ga, att den förespråkade avkolonisering för underutvecklade regioner om de stod under väster-
ländskt inflytande. Mignolo, Local Histories/Global Designs, 34f. 
129 Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner: Nationalstat, världssamhälle, demokrati och 
sociala rörelser, Stockholm: Atlas, 2002, 223. I sammanhanget är en sociolog som Ulrich 
Beck central, som också Thörn åberopar. Beck talar om en reflexiv modernitet som han be-
nämner ”another”, ”second”, och ”new”. Denna modernitet har potentialen att förverkliga en 
kantiansk kosmopolitism, global demokrati och en befriande självmedveten kritik i linje med 
Michel de Montaignes filosofiska tvivel. Övergången till en ny modernitet skulle innebära en 
förflyttning från instrumentell och subjektcentrerad reflektion till ömsesidig reflexivitet som 
möjligen kan utgöra basen för en postindustriell etik och ett nytt socialt kontrakt. Beck försö-
ker förankra sin utopi genom att identifiera vissa tendenser i dagens samhälle och utveckla en 
ny social teori kring reflexiv modernitet som både skiljer sig från den klassiska modernise-
ringsteorin och den senare moderniseringskritiken. Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New 
Modernity (1986), London: SAGE Publications, 1992, 10; Ulrich Beck, The Reinvention of 
Politics: Rethinking Modernity in the Global Social Order (1993), Cambridge: Polity Press, 
1997, 8, 11, 15, 25f, 38, 162f, 174. Den engelske sociologen Anthony Giddens föredrar att 
tala om radikaliserad modernitet vilket ytterligare är ett sätt att undfly postmodernismens 
hegemoniska förklaringsanspråk. Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, Cam-
bridge: Polity in Association with Blackwell, cop., 1990, 149f. 
130 Frågan om huruvida bolsjevikernas maktövertagande i oktober skall ses som en revolution 
eller en kupp är kontroversiell. Jag kommer att tala om denna händelse som ”oktoberrevolu-
tionen”. ”Ryska revolutionen” – vilken avskaffade tsardömet och inrättade en tillfällig koali-
tionsregering – inträffade i februari 1917 (februarirevolutionen). I denna spelade bolsjeviker-
na endast en obetydlig roll. I en mening kvalificerar sig oktoberrevolutionen som en revolu-
tion genom att bolsjevikerna red på vågen av de impulser som februarirevolutionen hade satt 
igång. Bolsjevikerna begagnade sig av revolutionära paroller (”all makt åt sovjeterna”) under 
förespegling av att radikalisera den revolution som inletts i februari samma år, även om man i 
många stycken kom att förråda den. De progressiva parollerna förbyttes efter maktövertagan-
det mot auktoritära härskarmetoder. Även om revolutionens ideal smulades sönder blev kon-
sekvenserna av maktövertagandet revolutionära i sin omfattning. 
131 ”Alternativ modernitet” är här en analytisk beteckning. Jag anser det meningsfullt att tala 
om en alternativ modernitet, även om sovjetmakten själv snarare betraktade sig som en högre 
modernitet av socialism som lämnat den imperialistiska kapitalismen bakom sig. Under kalla 
kriget representerade man den andra världen, vilket implicerar att Sovjetunionen uppfattades 
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ningar många västerlänningar i samtiden att applådera Ryssland som värl-
dens mest moderna land med hänvisning till det historiska löftet om en de-
mokratisk maktförskjutning till sovjeterna. Som Lenin antyder skulle Ryss-
land, på socialistisk väg, och då inte bara genom elektrifiering, utan också 
genom radikal lagstiftning (som bland annat skulle stärka kvinnans ställning 
i samhället), bli världens mest moderna, eller, som han snarare uttrycker, 
upplysta, land.132  

Den inflytelserike moderniseringsteoretikern W. W. Rostow har sökt visa 
på begränsningar hos, vad jag skulle kalla, alternativa moderniteter, då han 
menar att industrialisering i längden inte är ett tillräckligt villkor för full-
komlig modernisering.133 John H. Kautsky hävdar däremot att kommunismen 
bör behandlas inom ramen för en gemensam moderniseringsdiskussion. Han 
menar att en tidigare uppdelning mellan studiet av utvecklingspolitik och 
kommunism gjort att den akademiska utvecklingen stagnerat. Sovjetkom-
munismen har enligt honom ingen unik karaktär som skiljer den från väster-
ländska moderniseringssträvanden. Den är till syvende og sidst en del av 
samma universella modernitet som den västerländska.134 George Schöpflin 
har tvärtom beskrivit den egenartade sovjetiska efterkrigsmodellen i Östeu-
ropa som en autentisk, om än motsägelsefull och kontraproduktiv, stalinis-
tisk modernitet. I princip varje kultur har en egen bild av den modernitet 

                                                                                                                             
som ett alternativ. Gorbačev själv beskriver socialismen som ett ovedersägligt ”alternativ” till 
kapitalismen, inom ramen för en samtid eller modernitet (sovremennost´) som tillåter varia-
tioner: Michail Gorbačev, ”[Framträdande på ett möte med representanter för olika partier och 
rörelser under firandet av oktoberrevolutionens 70-årsdag]” (4 november 1987), i Izbrannye 
reči i stat´i, vol. 5, Moskva: Politizdat, 1988, 438, 440. 
132 Se t.ex. Vladimir  Lenin, ”Sovetskaja vlast´ i položenie ženščiny” (1919), i Polnoe sobra-
nie sočinenij, vol. 39, Moskva: Politizdat, 1963, 287. 
133 W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (1960), 
Cambridge: Cambridge University Press, 1971, 104, 166f. Statsvetaren David Apter går så 
långt som att påstå att industrialisering inte en är en nödvändig förutsättning då moderniteten 
för honom handlar om att utveckla en modern kultur. George Fischer, The Soviet System and 
Modern Society, New York: Atherton Press, 1968, n. 154. Det bör tilläggas att ”modernise-
ring” delvis tillhör en annan diskussion än ”modernitet”. Habermas har polemiskt hävdat att 
den efterkrigstida moderniseringsforskningens brist på reflexivitet kommit att bidra till post-
modernismens framgångar. Moderniseringsforskningen, i huvudsak den amerikanska, har 
enligt honom försökt lösgöra moderniteten från dess spatio-temporala sammanhang i sin iver 
att göra den universellt applicerbar. Modernisering är enligt Habermas ”a bundle of processes 
that are cumulative and mutually reinforcing”. Han räknar i tur och ordning upp den ekono-
miska, politiska, sociala, etiska, och, får man förmoda (han avslutar med ”etc”), estetiska 
utvecklingen. Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: Twelwe Lectures 
(1985), Cambridge: Polity Press, 1987, 2f. Moderniseringsforskningen har i första hand foku-
serat det ekonomiska och därtill det politiska. Övriga områden kommer först i andra eller 
tredje hand, även om de ofta räknas in i en gemensam evolutionär och teleologisk process. 
Modernitetsbegreppet har dock en bredare kulturell konnotation som spänner över flera 
mänskliga områden. 
134 John H. Kautsky, The Political Consequences of Modernisation, New York: John Wiley 
and Sons, Inc., 1972, 239. 
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man avser förverkliga, även om denna kan ha influerats av andra modernite-
ter, menar han.135 

Det råder inte heller någon egentlig samsyn om modernitetens innehåll. Man 
har framhållit en viss typ av universalistiskt tänkande, som kunde förvandla 
den tidigmoderna tidens praktiska humanism till teoretisk rationalism.136 
Vissa har betonat nya pluralistiska och differentierade sociala institutioner 
som den borgerliga autonoma kärnfamiljen visavi ett traditionellt umgänge 
baserat på släktlojalitet.137 Andra har gjort moderniteten ekvivalent med en 
särskild nivå av ekonomisk (i synnerhet kapitalistisk) utveckling, ”the age of 
high mass-consumption”.138 För Reinhart Koselleck kännetecknas det mo-
derna av ett nytt världshistoriskt tidsmedvetande, enligt vilket historien (som 
sådan) accelererar. Erfarenheterna kan inte längre användas som korrektiv 
för våra förväntningar, vars horisont expanderar i allt snabbare takt. I denna 
temporalisering lösgör sig även våra grundläggande begrepp från sina teore-
tiska och erfarenhetsmässiga sammanhang och projiceras istället med tillför-
sikt eller oro på våra förväntningar om framtiden. Detta nya tidsmedvetande 
sammanstrålar med att begreppet nya tiden (Neuzeit), ett exempel på det han 
kallar kollektiva singular, slår igenom på bred front, som en indikation på en 
kvalitativt ny era.139 

Sedan 80-talets början pågår en diskussion om huruvida det moderna pro-
jektet är förbrukat. Jean-François Lyotard initierade denna genom att revide-
ra framstegsidén. Han hävdar att den moderna idén om mänsklig emancipa-
tion har förlorat sin trovärdighet. Samtidigt argumenterar han för inträdet av 
ett postmodernt tillstånd.140 Jürgen Habermas hävdar att det fortfarande finns 
kognitiva potentialer kvar i det moderna projektet. Dessa skulle vara relevan-
ta trots det faktum att den moderna tiden genererat asymmetriska imperativ 

                               
135 George Schöpflin, ”The Stalinist Experience in Eastern Europe”, i Survey, vol. 30, nr 3, 
1988, 127. Denna uppfattning står inte oemotsagd. Fredric Jameson ifrågasätter trovärdighe-
ten av att tala om flera, eller alternativa moderniteter i olika kulturer. Man bortser då från 
modernitetens världsomspännande karaktär och dess nuvarande kapitalistiska globalisering 
och standardisering. Fredric Jameson, A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the 
Present, London: Verso, 2002, 12f. Med min metodologiska utgångspunkt väljer jag att inte 
göra den typen av teleologiska bestämningar av moderniteten som Jameson gör. Huruvida det 
sena Sovjetunionen på ett meningsfullt sätt kan karakteriseras som en alternativ modernitet 
beror på den erans utgångspunkter och målsättningar enligt mitt synsätt. 
136 Toulmin hävdar att det moderna till stor del skapades inom 1600-talsfilosofin. Inom denna 
skulle man ha rört sig från det muntliga, lokala, enskilda och tidsbundna, till det skriftliga, 
generella, universella och tidlösa. Toulmin, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity, 
34. 
137 Talcott Parsons, The System of Modern Societies, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 
Inc., 1971, 99f, 52. 
138 Rostow, The Stages of Economic Growth, 1, 166f. 
139 Koselleck, Vergangene Zukunft, 19, 310. 
140 François-Jean Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (1979), Man-
chester: Manchester University Press, 1984, xxiii, 7, 37. 
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om ekonomisk tillväxt och en byråkratisk statsadministration som hotar att 
utarma den mänskliga livsvärlden.141 

En besläktad diskussion berör modernitetens dubbla natur, vilken har sin 
upprinnelse i Theodor Adornos och Max Horkheimers berömda bok Dialek-
tik der Aufklärung (Upplysningens dialektik) från 1947. Habermas håller fast 
vid den franska revolutionens demokratiska medbestämmandeideal och den 
upplysningspotential som finns i det universalistiska rättstänkandet.142 Tän-
kare som Michel Foucault och Bauman pekar istället ut andra sidor av den 
moderna rationalismen. Foucault problematiserar de alternativa kunskaper-
nas underordning.143 Han lyfter även fram den universella övervakningens 
maktstrukturer som i namn av objektivitet och vetenskap lyckats reproducera 
en självpåtvingad underdånighet hos individen.144 Bauman går så långt att 
han identifierar det moderna projektet med industriell utrotning.145 

                               
141 Jürgen Habermas, ”Die Moderne – ein unvollendetes Projekt” (1980), i Wege aus der 
Moderne: Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, red. Wolfgang Welsch, Weinheim: 
VCH, Acta humaniora, 1988, 183f, 189. Redan i Lyotards föregående redogörelse tilltalas 
Habermas i explicita och provokativa ordalag: Lyotard, The Postmodern Condition, 60. Ha-
bermas bidrag är dock bara i förbigående en replik på Lyotards bok. Först och främst är det en 
reaktion på postmoderna tendenser inom arkitekturen (1980 års Venedig-biennal och Charles 
Jencks teorier). Men man kan inte undgå att Lyotards bidrag, med dess beska kritik av Ha-
bermas universella konsensus, varit en provocerande faktor. Lyotard är för Habermas dock 
inte värd att nämnas vid namn. Men adressaten är ändå tydlig: att sammanföra det moderna 
projektet med terroristiska handlingar framstår för Habermas som tecken på intellektuell 
kortslutning. I denna antologi har utgivaren, Wolfgang Welsch, samlat några av grundkällorna 
till debatten om modernitet/postmodernitet och modernism/postmodernism inom konst, socio-
logi och filosofi under 1980-talet. 
142 Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, 360, 365f. Enligt Habermas var det 
Hegel som begreppsliggjorde moderniteten men han håller med Foucault om att den initiera-
des av Kant, som satte ramarna för dess filosofiska diskurs. Kant tematiserade en ny reflekte-
rande subjektivitets- och aktualitetsfilosofi. Habermas följer Max Weber och karakteriserar 
det moderna som västerländsk rationalism (rationalisering). I dessa föreläsningar återkommer 
Habermas till temat från sitt berömda tal, ”Die Moderne—ein unvollendetes Projekt” (1980), 
för att driva motattacken vidare mot postmodernismen och den s.k. ”neostrukturalistiska 
kritiken av förnuftet” (”neostructuralist critique of reason”), framför allt från Michel Foucault, 
som följde efter hans tal. Habermas tes är att postmodernisternas kritik av förnuftet förutsätter 
den självkritik som formulerades i den ursprungliga uppfattningen om moderniteten. 
Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity, xi, 1f, 4f, 260, 295. 
143 Michel Foucault, ”Two Lectures (Lecture One)” (7 januari 1976), i Power/Knowledge: 
Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, red. Colin Gordon, New York: Pantheon 
Books, 1980, 81f. 
144 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975), Harmondsworth: 
Penguin, 1991, 202f, 217, 223. När Foucault så småningom inbjöd Habermas till en öppen 
diskussion om modernitet och upplysning, intog han dock en mer sammansatt hållning. Något 
oväntat identifierade sig Foucault i en av sina föreläsningar som en del av en kritisk tradition 
från den tidiga moderniteten, med rötter i Kants filosofi, som senare uttryckts hos Hegel, 
Nietzsche, Weber och Frankfurtskolan. Foucault reflekterade alltså över sitt eget projekt i 
relation till upplysningens kritiska impulser. Till Habermas förvåning gräver inte Foucault i 
arkiven för att vanära det moderna projektet, vilket då skulle ha förvandlat människor till 
underåtar genom olika praktiker som uppdelning, klassificering och underordning. Foucault 
uppmanar debattörerna att omvärdera modernitetens grundfråga, den om nuets ontologi, 
aktualitetens villkor i vår egen samtid, som ställdes av Kant. Samtalet med Habermas avbröts 
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Enligt Lyotard har modernitetens legitimationsapparat sedan slutet av 
1950-talet slutat fungera effektivt. Bristen på legitimitet är framförallt en 
strukturell konsekvens av det postindustriella och datoriserade samhället. 
Samtidigt har modernitetens grundvalar genomskådats av en postmodern 
skepticism (incredulity). Det postmoderna intellektet tolererar det heterogena 
och kan avslöja filosofins, vetenskapens och ideologins beroende av det 
totaliserande förnuftets stora berättelser.146 Antagandet om det postmoderna 
tillståndet har på ett avgörande sätt påverkat den intellektuella diskussionen. 

För Lyotard är det inte längre möjligt att legitimera våra traditionella in-
stitutioner med hänvisningar till berättelserna om kunskapens spekulativa 
enhet eller mänskligheten som frihetshistoriens hjälte. Dessa kan inte längre 
substituera som kriterier på diskursivt rättfärdigande. En postmodern tänkare 
som Lyotard har en poäng när han betonar det problematiska i att hävda ett 
övergripande bildningsprojekt av Humboldtskt snitt i en globaliserad värld 
av ständigt ökande informationsmängder. På samma sätt tycks det allt mer 
förmätet att formulera en integrerad utbildningspolitik, en gemensam kanon 
eller en universell strategi för mänskligheten. 

Jag kommer nu att relatera diskussionen om det postmoderna till denna 
avhandling och göra några distinktioner. Den konstnärliga och litterära mo-
dernism som uppstod i slutet av 1800-talet radikaliserade några av moderni-
tetens impulser (avantgardism) och konstituerar i en mening dess självförstå-
else. Modernismens förhållande till moderniteten handlar dock inte bara om 
kontinuitet och reflexivitet utan även om reaktion.147 Det är i stor utsträck-
ning ett negativt förhållande. Inte minst har viktiga modernistiska strategier 
utgjorts av primitivism och civilisations- och kulturkritik.148 

Då postmodernismen intar ett i grunden positivt förhållande till postmo-
derniteten är inte distinktionen dem emellan utan vidare kommensurabel 
med den mellan modernismen och moderniteten. 

                                                                                                                             
1984 i och med Foucaults död. Michel Foucault, ”Kant on Enlightenment and Revolution” 
(1984), i Economy and Society, vol. 15, nr 1, 1986, 95f. 
145 Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (1989), Cambridge: Polity Press, 2000, x, 
73.  
146 Lyotard, The Postmodern Condition, xxivf, 3, 7, 33, 60, 63f. Mot det moderna projektets 
makt, enhet, totalisering, universella konsensus och homologi (homology), ställer Lyotard 
paralogi och heterogenitet samt ”our ability to tolerate the incommensurable”. Lyotard använ-
der omväxlande termerna ”stor berättelse” (grand récit) och metaberättelse (métaré-
cit/métanarratif) utan någon särskild teoretisk åtskillnad. François-Jean Lyotard, La condition 
postmoderne: Rapport sur le savoir, Paris: Éd. de minuit, 1979, 7. 
147 Kumar, From Post-Industrial to Post-Modern Society, 173. 
148 Den konst som brukar etiketteras med ”postmodernism” och ”modernism” uppvisar en 
lång rad likheter. För att kunna avgöra vad som är vad är det i många fall enklare att ta fasta 
på de skillnader som brukar framhållas. Mot modernismens allvarsamma radikalism och 
revolutionära självbild ställs ofta postmodernismens lekfullhet, ironi och politiska distanse-
ring. Där modernismen renodlar ett fåtal principer försöker postmodernismen framhålla plura-
lismen i stilvalet och dess kontingenta heterogenitet. Modernismens autenticitetskrav och 
universella subjektivitet ersätts inom postmodernismen med en infinit regress av decentrerade 
subjektlösa kommentarer. 
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I avhandlingen gör jag en analytisk skillnad mellan postmodernism och 
postmodernitet.149 Denna kan dock bara upprätthållas tentativt. Beroende på 
sammanhang är det nämligen inte alltid entydigt vilket begrepp som bör 
användas. De är ömsesidigt exkluderande i vissa sammanhang men ömsesi-
digt inkluderande i andra. Jag betraktar postmoderniteten som ett epokbe-
grepp, laddat med starka förklaringsanspråk. Det handlar om en social situa-
tion i vilken modernitetens grundläggande premisser blivit irrelevanta. Ideo-
logierna, eller de stora berättelserna med Lyotards ord, befinner sig i en legi-
timeringskris. Konturerna av denna nya situation skulle ha blivit synliga i de 
högutvecklade länderna på den västerländska hemisfären under 1950-talet.150 

Vilka strukturella kännetecken kan man då tillskriva det postmoderna? I 
de olika diskussionerna har man fäst uppmärksamheten på en mängd olika 
egenskaper. Flera av dessa är omstridda och vissa motsäger delvis var-
andra.151 I följande karakteristik över postmoderniteten sammanför jag en rad 
olika strukturer, praktiker och innovationer som avhandlats inom ramen för 
vitt skilda sammanhang och traditioner. Gemensamt för dem är att de av 
teoretikerna eller teorins uttolkare har associerats med begreppet postmoder-
nitet. Jag finner generaliseringen berättigad i det att den belyser den stora 
spännvidden. 

I de kanske mest kända beskrivningarna talas om globalisering och medi-
alisering samt en känsla av att historien nått sitt slut.152 Man har betonat in-
troduktionen av ett postfordistiskt produktionssätt.153 Fredric Jameson, som 
talar om senkapitalism snarare än postmodernitet, har pekat på det multina-
                               
149 Diskussionen om detta ämne brister inte sällan i analytisk skärpa. Det auktoritativa lexiko-
net Victor E.  Taylor och Charles E. Winquist red., Encyclopedia of Postmodernism, London: 
Routledge, 2001, saknar helt en artikel om ”postmodernism”. Däremot finns ”postmodernity” 
med som ett uppslagsord. 
150 Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, xx; Lyotard, The 
Postmodern Condition, 3. De omedelbara efterkrigsåren är inte bara en viktig referenspunkt 
inom en stor del av den postmoderna teorin. Även i de klassiker som denna teori åberopar 
markerar dessa år en brytnings- eller övergångstid. Under den tidiga efterkrigstiden gjorde 
man anspråk på att verifiera avideologisering och postindustrialisering (Daniel Bell) eller en 
senkapitalistisk avlösning av det imperiekapitalistiska paradigmet, så som det definierats av 
Lenin (Mandel). 
151 Jamesons transnationella senkapitalism sammanfaller till exempel inte utan vidare med den 
postindustriella postfordismen. 
152 Kumar, From Post-Industrial to Post-Modern Society, 36; Jean Baudrillard, Simulacra and 
Simulation (1981), Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1994, 43–47. Enligt Baud-
rillard, som hämtar sina exempel från den amerikanska filmen, kan inte längre historiska 
händelser verka som s.k. starka referenser. Historiens mytiska energi håller på att gå förlorad. 
Historien (på film) blir ett hyperverkligt fenomen vid sidan av andra simuleringar, tömda på 
innehåll. Denna version av historiens slut bör skiljas från Fukukyamas välkända teori. Den 
senare skriver in sig i ett modernt hegelianskt paradigm färgat av Alexandre Kojève. Fuku-
yama är också beroende av det kalla krigets antagonism samt amerikanska makroteorier om 
politisk och ekonomisk modernisering från 1950-talet. 
153 Kumar, From Post-Industrial to Post-Modern Society, 37. Kumar identifierar nya livs-
former i kölvattnet av de nya produktionsformerna (informationsteknologin): ”Work, play, 
education, family relationships and structures of feeling gradually adapt or succumb to the 
pressures and opportunities of the new technical forces.” 
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tionella kapitalet och den internationellt uppdelade arbetskraften, nya infor-
mations- och kommunikationsteknologier, en varufiering av kulturen och 
skapandet av oorganiska transnationella nätverk.154 Charles Jencks menar att 
nya vetenskapliga teorier om komplexitet, relativitet, kaos och kvantfysik 
överskrider det moderna paradigmets reduktionism, materialism, determi-
nism och linjära mekanism.155 De nya socialisations- och kulturformer som 
Jean Baudrillard identifierar korresponderar enligt honom mot en speciell 
stämning, samtidigt både melankolisk och euforisk, vilken i sin tur reflekte-
rar en allmän meningsdestruktion.156 Jameson iakttar en existentiell desorien-
tering och en emotionell grundton av ytlighet (depthlessness) och intensitet, 
som transcenderar dikotomin mellan finkultur och masskultur.157 En sociolog 
som Bauman talar om en moralisk ovisshet och social otrygghet, inom vil-
ken det är möjligt att utveckla en ny, icke-universaliserbar etik som bygger 
på individuellt ansvarstagande.158 

Ordet ”postmodernism” går tillbaka till spanskt 1930-tal (postmodernis-
mo). Men det var under slutet av 1950-talet, eller kanske inte förrän under 
1960-talet, som termen i ett företrädesvis amerikanskt sammanhang fick sin 
nuvarande betydelse.159 Inledningsvis gjorde man inte någon egentlig åtskill-
nad mellan postmodern och postmodernistisk och såväl sociologiska som 

                               
154 Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, xix, 4, 127, 276, 
412–418. För att förstå betydelsen av varufetischismen under senkapitalismen pekar Jameson 
på en ny konsumtionsnivå, en konsumtion av konsumtionen själv. Se även kapitlet ”Hyper-
market and Hypercommodity”, i Baudrillard, Simulacra and Simulation, 75–86. Även om 
Manuel Castells själv är negativt inställd till postmodernismen bör hans namn nämnas i an-
slutning till Jamesons beskrivning av de transnationella konstellationerna. Castells tes om det 
nätverkssamhälle som tar form i en ny informationsålder passar väl ihop med postmoderna 
teorier om maktens decentralisering och auktoritetens sönderfall under trycket av nya mediala 
teknologier. Manuel Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture: The Rise 
of the Network Society, vol. 1, Malden, MA: Blackwell, 1996, 4. Det bör påpekas att Jameson 
är den förste (1982) att relatera postmodernismen som kulturell strömning till ett socioeko-
nomiskt tillstånd. Detta gör inte Lyotard i sin bok om det postmoderna tillståndet. Jameson 
talar dock inte om ”postmodernitet” utan om ”senkapitalism”. Han är mån om att de teorier 
om postindustrialism som är i svang inte skall få något fäste då detta skulle kunna göra Marx 
teoretiska ramverk inaktuellt. Boken som jag refererar är en sammanläggning av artiklar från 
1984 till 1990, av vilka den första, ”Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capita-
lism”, var en artikel som publicerades i New Left Review 1984. Innehållet i denna artikel 
presenterades i stor utsträckning som en föreläsning 1982. Artikeln gjorde Jameson till ett 
stort namn i diskussionen om postmodernism och den är den mest citerade av hans texter. 
155 Charles Jencks, ”Moscow, October 4 1993 – 10.10am: Modernity is Dead”, i Post-Soviet 
Art and Architecture, red. Jurasovskij och Ovenden, 11. 
156 Baudrillard, Simulacra and Simulation, 160f. 
157 Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, 2, 6, 34f, 413. 
158 Zygmunt Bauman, Postmodern Ethics, Oxford: Blackwell, 1993, 12, 31, 54, 233. 
159 Anderson, Postmodernitetens ursprung, 9f, 19f. Perry Andersons terminologiska historie-
skrivning utgör till stor del en upprepning av det begreppshistoriska utkast som Michael 
Köhler gjorde redan 1984. Anderson hänvisar dock inte till Köhler. Se Michael Köhler, 
”’Postmodernismus’: Ein begriffsgeschichtlicher Überblick”, i Postmodernism in American 
Literature: A Critical Anthology, red. Manfred Pütz och Peter Freese, Darmstadt: Thesen 
Verlag, 1984.  
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litteraturvetenskapliga användningar av termen ”postmodernism” förekom 
under detta tidiga skede. 

Postmodernismen kan antingen bestämmas som ett uttryck för det post-
moderna samhället eller som en relativt självständig kulturell konfiguration, 
som inte nödvändigtvis behöver förutsätta de objektiva strukturer som kan 
associeras med ett postmodernt tillstånd. Postmodernismen slog igenom på 
bred front i slutet av 1970-talet när Jencks lanserade sina kontroversiella 
teorier inom arkitekturen.160 Den har även kommit till uttryck inom den sam-
tida konsten, litteraturen och filosofin. Lyotard, Habermas och Jameson för-
de debatten vidare in i 80-talet och höjde upp den till en akademisk filosofisk 
nivå. Postmodernismen har dock i hög utsträckning totaliserats. I kanske 
framförallt USA har den närmast förvandlats till en kulturindustri.161 I en 
strid ström av introducerande handböcker och orienterande universitetskur-
ser sorteras företrädesvis franska intellektuella in under den gemensamma 
paraplybeteckningen ”postmodernism”, trots att dessa själva inte kallar sig 
för postmodernister och endast på ett ytligt plan kan förbindas med varandra.  
    Även om man riskerar att reproducera denna bild skall jag ändå försöka 
karakterisera vad som vanligtvis kan menas med postmodernism. Med post-
modernismen brukar man förknippa en ironisk och anspråkslös poesi, en 
synkretistisk och anti-funktionalistisk arkitektur, en narrativ syn på historien 
och vetenskapen, i vilken den människoskapade världen textualiseras. Där-
igenom överskrider man grundläggande dikotomier mellan det dokumentära 
och det skönlitterära, mellan fakta och fiktion, mellan högt och lågt. Diskur-
sen organiserar sig idealt sett utan centrum och berättigas inte med en tradi-
tionell kanon. Postmodernismen kan också förknippas med specifika normer, 
så som stilistisk pluralism och ett lekfullt förhållningssätt gentemot traditio-
nen, samt strategier så som litterär dekonstruktion, ironi, parodi och återan-
vändning av referenser.162 

Postmoderniteten har socioekonomiska innebörder med historiografiska 
implikationer. Postmodernismen kan å sin sida karakteriseras som en estetisk 
eller intellektuell rörelse eller konfiguration. Mot denna distinktion svarar 
även min användning av adjektiven ”postmodern” och ”postmodernistisk”. 
Med det förra avser jag postmoderniteten och med det senare postmodernis-
men. Som ”postmodernister” räknar jag även dem som Fredric Jameson 
benämner propostmoderna.163 En aktör kan antingen kvalificeras som post-
modernist genom att han eller hon kan hänföras till postmodernismen eller 

                               
160 Ibidem, 30ff. 
161 Thomas Karlsohn, Passage mellan medier: Vilém Flusser, datorn och skriften, Göteborg: 
Folkuniversitetets Akademiska Press, 2006, 249. 
162 Om parodi och pastisch, se Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capi-
talism, 16f. 
163 Ibidem, 57. Även om termen ”propostmodern” är användbar så går Jameson längre och gör 
den ekvivalent med ”antimodern”, som för honom ytterst betecknar en reaktionär ideologisk 
hållning. 



 

 49

genom att han eller hon intar ett positivt förhållningssätt gentemot postmo-
derniteten eller postmodernismen.164 

Sovjetisk modernitet – rysk postmodernism 
På ryska råder en terminologisk oklarhet vilket torde vara symptomatiskt för 
att ordet modern har ett latinskt ursprung och inträdde sent i det bysantinskt 
präglade slaviska kulturområdet. Sovremennost´ (samtiden) har en utpräglat 
relativ,165 men praktiskt taget alltid positiv innebörd. Novoe vremja (nya ti-
den) och novejšee vremja (nyaste tiden) är också temporala kategorier – mer 
historiografiska än sociologiska – och därför förknippade med ett bestämt 
innehåll. Modern och postmodern är ursprungligen stilbeteckningar inom 
bestämda arkitektoniska och konstnärliga sammanhang som man så små-
ningom försökt överföra till den generella diskussionen om modernitet och 
postmodernitet. Därmed har man stipulerat en ny innebörd till dem. Efter 
Sovjetunionens fall har det nyskapade ordet modernost´ börjat användas, 
vilket griper tillbaka på västerländska förlagor som tyskans Modernität.166 

                               
164 Steven Best och Douglas Kellner skiljer inte bara mellan postmodernitet och postmoder-
nism utan också mellan modern och postmodern teori, samt modern och postmodern politik. 
Steven Best och Douglas Kellner, Postmodern Theory: Critical Interrogations, London: The 
Macmillan Press LTD, 1991, 5. Att tala om vissa författare som postmoderna teoretiker kan 
vara ett sätt att undvika den förvirrande ideologiseringen kring postmodernister och postmo-
derna. Detta förfarande är dock inte entydigt. Jameson må vara postmodern teoretiker men är 
Anthony Giddens och Ulrich Beck – givet Bests och Kellners distinktion – postmoderna eller 
moderna teoretiker? Enligt den postmoderne sociologen Bauman är postmoderniteten ”mo-
dernity without illusions”, vilket innebär att postmoderniteten värderas högre. Bauman, Post-
modern Ethics, 32. Man kan också notera att en tillsynes självklar tänkare som Lyotard endast 
är ”postmodernist” i sin syn på moderniteten. Efter sin Jencksläsning kom han att agera kriti-
ker av postmodernismen som estetisk inriktning och ta modernismen i försvar mot nivellering 
och ytlighet. 
165 De från latin avledda modernitetsbegreppen (engelskans modern, franskans moderne etc.) 
är däremot relativa och absoluta. Dels blir allting ständigt mer modernt (nytt), dels kan man-
samtidigt göra dateringar och fastslå när moderniteten, en kvalitativt ny tid, kom till en viss 
kultursfär. Under sovjettiden tycks man ha varit mer benägen att benämna det vi skulle ha 
kallat för moderniteten för ”sovremennost´”. Det är inte alltid som ”moderniteten” blir en bra 
översättning. Ofta stämmer ”samtiden” bättre. Även om man i rysk postsovjetisk och postmo-
dern diskurs oftare talar om ”modernost´” eller ”modern” är det betecknande att Lyotards 
postmoderna tillstånd på ryska inte bara översätts med Situacija postmoderna eller Postmo-
dernistskoe sostojanie utan också med Postsovremennoe sostojanie. ”Det moderna” i Haber-
mas artikel ” Die moderne – ein unvollendetes Projekt” översätts ömsom med ”modern”, 
ömsom med ”sovremennost´”. 
166 Ordet ”modernost´” är inte en direkt ekvivalent till tyskans ”Modernität” då det inte är 
avlett från ett adjektiv utan från ett substantiv, ryskans ”modern”, som syftar på en bestämd 
estetisk epok eller stil. Bl.a. i de ryska översättningarna av Anthony Giddens används direkt-
lånet ”moderniti”. ”Modernost´” känns dock naturligare eftersom det kan härledas ur andra 
vedertagna ord. Det torde ha uppstått som en konsekvens av de ryska översättarnas konstruk-
tion av ”postmodernost´” som de behövde för att fånga postmoderniteten och urskilja denna 
från postmodernismen (postmodernizm). ”Postmodernost´” ställs ömsom mot ”novoe vrem-
ja”, ömsom mot ”modernost´”. 
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Det bör också påtalas att det som går att se som en rysk och sovjetisk mo-
dernism under 10- och 20-talen i en rysk kontext ofta benämns som avant-
gardism (avangardizm). Under Stalins tid vid makten laddades ”modern” (en 
översättning av franskans moderne) med borgerliga konnotationer. Historio-
grafiskt hänför man modern och modernizm till olika perioder. Den förra 
stilriktningen identifieras med västliga strömningar som Jugend och art nou-
veau kring det förra sekelskiftet. Det senare betecknar 10- och 20-talens 
västerländska futurism och surrealism. 

Jag tror att det ligger något i att som Schöpflin tala om moderniteter i plu-
ralis. Enligt min uppfattning kan det sovjetiska projektet ses som en alterna-
tiv modernitet.167 Denna kännetecknas bland annat av kollektivism,168 ideolo-
gisk monism (anti-pluralism) och exceptionalism,169 ojämn utveckling och en 
därtill karakteristisk kluven identitet,170 icke-kapitalistiska produktionsförhål-
landen samt en konstruktion av tabubelagda skuggsidor och en ensidig prio-
ritering av hård upplysning, vilka jag strax skall utveckla. Peter den store, 
Katarina II, Alexander II och Petr Stolypin är kända för sin moderniserings-
politik i den ryska historien före bolsjevikernas maktövertagande. Likheterna 

                               
167 Om man utesluter begreppet alternativ modernitet ser jag en risk med att Sovjetunionen 
inte kan kvalificera sig som modernitet. Sovjetunionen uppfyllde inte något av det som en 
sociolog som Beck identifierar med det moderna, som kapitalism, parlamentarisk demokrati, 
rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och individuell frihet. Beck talar dock om detta som ”[t]he 
model of Western modernity”, vilket implicerar att det kan förekomma andra former av mo-
dernitet. Beck, The Reinvention of Politics, 6f. 
168 Den moderna tiden såg inte bara födelsen av föreställningen om kalkylerande marknadsak-
törer, privatiserade Gudsrelationer, deklarationer om individuella mänskliga rättigheter och 
subjektifierad romantisk kärlek. Moderniteten utmärks vid sidan av individualismen även av 
kollektivismen, i form av nationalism, politiska rörelser och massan som ny social faktor. 
169 För en diskussion om den sovjetiska exceptionalismen, avseende landets vetenskapspolitik, 
se Graham, What Have We Learned About Science and Technology from the Russian Experi-
ence?, 32, 51. Med ”exceptionalism” avser han den kulturella och vetenskapliga isolering som 
växte fram från 1930-talet utifrån föreställningar om självtillräcklighet och överlägsenhet. Jag 
vill framhäva att detta hade sina förutsättningar i ett flertal olika faktorer. Sovjetunionen bar 
med sig panslavistiska idéer om det ryska folkets särställning och messianska bestämmelse. 
Från officiellt sovjetiskt håll förstods oktoberrevolutionen som den enskilt viktigaste världshi-
storiska händelsen. Den utgjorde ett exempel för all världens emancipationssträvanden. 
170 Med detta begrepp, som myntats och präglats inom en marxistisk tradition, vill jag fånga 
Rysslands dubbla identitet. Bolsjevikerna hade svårt att nå fram till en enhetlig syn på hur 
man skulle förhålla sig till den europeiska humanismen, franska revolutionen och civilisatio-
nen i sin helhet. Man var dessutom smärtsamt medveten om sitt arv av politisk och ekonomisk 
efterblivenhet, i relation till den enorma sträcka man ville tillryggalägga av modernisering. 
Ojämnheten blev dock institutionaliserad. Diskrepansen mellan å ena sidan undermåliga 
telefonledningar, förfallet vägnät, brist på konsumtionsvaror och reservdelar, och en impone-
rande rymdteknologi å den andra, blev slående. Produktionen utvecklades men inte konsum-
tionen. Fiona Björling har applicerat modernitetsbegreppet på den sovjetiska erfarenheten i 
syfte att skapa reflexiva perspektiv på vår egen modernitet och vår förståelse av världen utan-
för Europa. Hon ser det sovjetiska som en syntes av moderna och förmoderna (bysantinska) 
institutioner. Björling, ”Modernity and Postmodernity as Relevant Concepts for Describing 
Russian Culture”, 14. För att förstå den sovjetiska moderniteten är det också viktigt att beakta 
den i Ryssland sedan snart 200 år omhuldade föreställningen om landets dubbla geokulturella 
natur, som ett unikt land mellan Asien och Europa. 
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mellan bolsjevikernas ibland ambivalenta attityd till modernisering och deras 
föregångares trevande föresatser är i vissa fall slående.171 Även om man initi-
erade omfattande politiska och juridiska reformer på 1860-talet och började 
bygga den transsibiriska järnvägen i slutet av samma sekel, i en tid av eko-
nomisk expansion, var det först när bolsjevikerna grep makten som moderni-
seringen genomfördes på bred front.172 Den sovjetiska moderniteten har sin 
förutsättning i det revolutionära skapandet av en universalistisk stat med 
vetenskap som politisk ledstjärna. I enlighet med historiematerialismens 
progressiva historiesyn placerade man sig högst upp på framstegstankens 
linjära utvecklingstrappa. Avantgardismen, traditionsföraktet, framtidsfixe-
ringen, internationalismen och synen på en ständigt accelererande industria-
lisering som lyckans viktigaste förutsättning, var konstitutiva moment i den 
sovjetiska modernitetens självbild. 

Det sovjetiska projektet kännetecknades också av flera totalitära drag och 
förverkligade en mångfald aspekter av det janusansikte som nämnts i diskus-
sionen om det moderna, så som byråkratisering, övervakning, repression, 
utrotning, diskriminering och miljöförstöring. 

Den svenske idéhistorikern Sven-Eric Liedman har gjort en distinktion 
mellan hård och mjuk upplysning.173 Den mjuka upplysningen är alltid bero-

                               
171 Gemensamt för ryska och sovjetiska moderniseringssträvanden är bl.a. att de i stor ut-
sträckning genomförts uppifrån och utifrån utländska modeller. Under Katarina II förhöll man 
sig ambivalent till den västerländska teknologi man ville importera. Det var de praktiska 
resultaten man eftertraktade samtidigt som man ville lämna den potentiellt subversiva veten-
skapliga världsåskådningen därhän. Alexander Vucinich, Science in Russian Culture: A His-
tory to 1860 (1963), London: Peter Owen, 1965, xiii. Detta liknade den villkorade syn man 
hade på västerländsk vetenskap under sovjettiden. Under 1960-talet gjordes ansatser att kopie-
ra de avancerade delarna inom den västerländska vetenskapen utan att man bejakade den 
övergripande teoretiska överbyggnaden. Žores Medvedev, Vetenskap i Sovjet (1978), Stock-
holm: Rabén & Sjögren, 1979, 69.  
172 Detta är dock en kontroversiell fråga. Vissa menar att bolsjevikerna tvärtom fördröjde 
moderniseringen eftersom inbördeskriget slog sönder många av de tendenser som redan eta-
blerats. Om detta, se Parsons, The System of Modern Societies, 124, som för övrigt driver 
samma tes som jag. I detta sammanhang utgår jag från ett i första hand ideologiskt moderni-
tetsbegrepp som inte uttömmande kan översättas till en materiell standard av industriell eller 
kapitalistisk utveckling. Givet ett sådant kriterium har andra forskare hävdat att Sovjetunionen 
inte gör övergången från modernisering till modernitet, från ”becoming modern” till ”being 
modern”, förrän i och med den ekonomiska tillväxten på 1950-talet. Fischer, The Soviet Sy-
stem and Modern Society, 2f. Även frågan om när den moderna tiden kom till Ryssland har 
åtskilliga tänkbara svar. Det är svårt att isolera några absoluta moment i den moderna ryska 
historien. Bolsjevikernas familjelagstiftning till exempel, som för sin tid var ojämförligt radi-
kal ur historisk och internationell synvinkel, hade delvis indirekt förberetts av progressiva 
jurister från 1860-talet och framåt. Juristerna behövde hitta former för att legitimera sin ny-
vunna professionsstatus. Om detta, se Helene Carlbäck, ”Radikal av skilda orsaker: Om nor-
disk och sovjetrysk äktenskapslagstiftning på 1920-talet”, i Kön makt våld: Konferensrapport 
från det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8–11 augusti 2002, Göteborg, red. Eva Helen 
Ulvros, Göteborg: Historiska institutionen, Göteborgs universitet, 154ff. 
173 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria (1997), Stockholm: 
Bonnier, 1999, 26–41. 
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ende av den hårda men den hårda kan existera för sig själv.174 Till den hårda 
upplysningen räknar han, givet vissa reservationer och utrymme för över-
lappningar, de exakta vetenskaperna, teknologin, ekonomin och byråkratin. 
Till den mjuka hänför han etiken, konsten, religionen, demokratin, humanve-
tenskaperna och den vetenskapliga världsbilden. Den förra, skulle man kun-
na säga, har en mer obeveklig, systematisk, handfast och instrumentell ka-
raktär. Den senare kännetecknas av öppna valsituationer i vilka man för-
handlar om olika värderingar och handlingsalternativ. Den mjuka upplys-
ningen, om vi tillåter oss att projicera begreppet längre tillbaka i idéhistorien, 
kanske bäst exemplifieras med Immanuel Kants definition av upplysning 
som människans utträde ur sin självförvållade omyndighet och potential att 
verka för ett universellt moraliskt framsteg.175 Den franske 1700-talsfilosofen 
Condorcet förväntade sig en obegränsad framstegsprocess inom mänsklighe-
tens alla områden där den mjuka och hårda upplysningen kunde förenas i 
skön harmoni.176 Till skillnad från Kant, enligt vilken hård och mjuk upplys-
ning åtnjuter autonomi var för sig, såg han utvecklingen av den mjuka upp-
lysningen som en nödvändig konsekvens av den hårda upplysningens fram-
fart. 

Om vi tar denna distinktion för given är det ingen tvekan om vilken upp-
lysning som kännetecknade Sovjetunionen. Condorcets prognos byggde 
visserligen på ett naivt antagande om ett kausalt samband mellan tillämpan-
det av den exakta vetenskapens sannolikhetskalkyl och sedernas fullkomning 
i en framtid utan krig och misär. Utvecklingen har dock även i västvärlden 
kännetecknats av en påfallande diskrepans mellan hård och mjuk upplys-
ning. Men Sovjetunionens traditionella ”obsession with tons of steel produ-
ced and number of engineers trained”, som Gorbačev enligt Richard Sakwa 
försökte orientera landet bort ifrån,177 saknar motsvarighet i västvärlden. I 
skuggan av hastighetskulten och vurmen för den tekniska utvecklingen kom 
man mer eller mindre att systematiskt negligera förutsättningar för en reflex-
iv social etik, den mänskliga initiativkraften och en sfär för individuell ut-
veckling. Glasnost´ och perestrojka kan mycket väl tolkas som den mjuka 
upplysningens reaktion på den hårda. 

Det är också möjligt att beskriva väsentliga aspekter av det sovjetiska pro-
jektet i termer av negation av det moderna.178 Den individuella friheten var 

                               
174 Sven-Eric Liedman, Ett oändligt äventyr: Om människans kunskaper, Stockholm: Bonnier, 
2002, 368. 
175 Immanuel Kant, ”Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung” (1784), i Kant’s gesam-
melte Schriften, vol. 8, Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer, 1912, 35, 40. 
176 Jean Antoine de Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrės de l'esprit 
humain (1793), Paris: Y. Belaval, 1970, 216f, 224f, 229ff. 
177 Sakwa, Gorbachev and His Reforms, 54. 
178 Se t.ex. Richard Rose, ”Living in an Antimodern Society”, i Contemporary Russian Poli-
tics: A Reader, red. Archie Brown, Oxford: Oxford University Press, 2001. Jfr även Marshall 
Berman, All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity (1982), London: 
Verso, 1983, 76, som beskriver det sovjetiska projektet som pseudofaustiskt. Den revolutionä-
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avlägsen. Samhället differentierades aldrig i enlighet med Webers moderni-
seringsteori.179 Under Iosif Stalin försökte man tidvis sudda ut alla sociala 
gränser när den allvetande staten skulle tränga in i hemmets innersta vrå. 
Detta symboliserades av barn som hjälteförklarades för att ha angivit sina 
föräldrar. Det sociala kom så småningom att kännetecknas av stagnation och 
Gulags förslavade människor hade små förutsättningar att förverkliga Kants 
upplysningsideal om myndiga, autonoma och kritiska individer. 

Dessa invändningar diskvalificerar dock inte det sovjetiska som modernt. 
Istället går det att se flera av dessa föregivna anomalier som tabubelagda 
skuggsidor och oavsiktliga konsekvenser. Den finländske sociologen Markku 
Kivinen har visat att bolsjevikernas dikotomisering mellan de egna idealen 
och det man bekämpade kontraproducerade en verklighet man officiellt inte 
ville veta av. Demoniseringen av verkligheten, reproduktionen av primitiva 
livsmönster, kaoset (under inbördeskriget, kollektiviseringen, svälten och 
terrorn) samt bristen på konsumtionsvaror som kom att känneteckna sovjet-
staten, var moderna anomalier, men dialektiska resultat av (det absolut mo-
derna) förnekandet av religionen, efterblivenheten, agrarsamhället och fat-
tigdomen, i namn av vetenskap, framsteg, urbanisering och industrialise-
ring.180 

Det är ett rimligt antagande att skuggsidorna redan på ett initialt plan kun-
de rymmas inom det projekt bolsjevikerna ämnade förverkliga, men då, vill 
jag understryka, som potentiella konsekvenser. Utifrån detta perspektiv kan 
man synliggöra de nattsvarta elementen i det sovjetiska projektet samtidigt 
som dess karaktär av modernitet blir tydlig.  

I den sensovjetiska moderniteten utvecklades också en rörelse som kallas 
för rysk postmodernism. Det är idag en samlingsbeteckning för ett flertal 
olika strömningar inom det ryska kulturlivet. Beteckningen började användas 
i slutet av Gorbačev-eran för att omfatta litterära och konstnärliga inrikt-
ningar som konceptualism, socart, nya vågen, metarealism och så kallad 
post-avantgardism.181 Den ryska postmodernismen har alltsedan dess även 
inkorporerat inriktningarnas föregångare från 70-talet och även 60-talet. 

                                                                                                                             
ra utvecklingsoptimismen och aktivismen utmynnade enligt Berman i en svit av imponerande 
uppvisningsprojekt som i stor utsträckning inte fungerade. 
179 Enligt Weber kännetecknas det moderna samhället inte bara av en relativt distinkt uppdel-
ning i politiska, ekonomiska, intima och medborgerliga områden, samt av en fortskridande 
funktionsuppdelning, specialisering och arbetsdelning inom dessa domäner. Han menar också 
att det skett en parallell utdifferentiering av autonoma handlingssfärer i form av vetenskap, 
moral och konst, med skilda kognitiva, normativa och expressiva intressen. Weber, ”Wissen-
schaft als Beruf”, 86f, 95f, 99f. Sovjetunionen saknade under den överväldigande delen av sin 
historia såväl en marknad som ett civilsamhälle. Sovjetunionens partimedvetna vetenskap står 
dessutom i bjärt kontrast till Webers värdefria vetenskapsfilosofi. 
180 Markku Kivinen, Progress and Chaos: Russia as a Challenge for Sociological Analysis, 
Helsingfors: Kikimora Publications, 2002, 182ff, 222. Märk väl att Kivinen inte fokuserar 
moderniteten utan snarare traditionen. 
181 Jfr kapitel sju i denna avhandling. 
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I avhandlingen talar jag om sovjetisk modernitet men rysk postmoder-
nism. Den postmodernism som undersöks kan visserligen till större delen 
tidsbestämmas till den sensovjetiska eran men jag finner det ändå motiverat 
att tala om denna postmodernism som ”rysk”. Dels har denna postmoder-
nism överlevt det sovjetiska projektet samtidigt som postmodernisterna un-
der den sovjetiska tiden i betydande utsträckning definierade sig som asovje-
tiska eller apolitiska. Dels är denna postmodernism till största delen artikule-
rad inom de gränser som då konstituerade Ryska rådsrepubliken och idag 
Ryska federationen, även om en del av alstren författades eller publicerades 
exempelvis i Baltikum eller utanför Sovjetunionen. Dessutom, vilket är av-
görande för mitt val, åtnjuter det ryska språket närmast total hegemoni (med 
undantag på engelska och tyska), även om den nationella identiteten inte 
alltid är exklusivt rysk utan också förmedlar andra östslaviska samt baltiska 
och judiska etniciteter. Enligt historiografisk praxis talar man också om 
”russkij postmodernizm” oberoende av om det rör sig om före eller efter 
1991.182 

De ryska postmodernister som figurerar i denna avhandling utgörs av kri-
tiker, teoretiker, filmmakare, konstnärer och författare, vilka alla i viss me-
ning är kanoniserade postmodernister. Med detta menar jag att de av hävd 
betraktas som postmodernister (till exempel genom att förekomma i olika 
auktoritativa uppräkningar). De aktörer som förekommer i avhandlingen, 
vilka givit upphov till de källor jag tagit del av, skall även ha varit aktiva 
under slutet av 80- och början av 90-talet och själva helst tolerera beteck-
ningen postmodernist eller andra närliggande benämningar. För författare 
och konstnärer gäller att de skall vara erkända som ”postmodernister” samt 
att de de facto uppvisar en kombination av vissa strategier så som ironi, pa-
rodi, återanvändning av citat och stilistisk eklekticism. Här inkluderas som 
regel inte författare som i stort sett enbart varit aktiva före slutet av 1980-
talet, det vill säga innan postmodernismen blev en vedertagen term i det 
sovjetiska och ryska kulturlivet. För litteratur- och andra konstkritiker, teo-
retiker och filosofer gäller att det som kallas för postmodernism skall vara en 
utmärkande tematik samt att deras egen metodik till viss del korresponderar 
mot det de avser beskriva. De skall även vara positivt inställda gentemot det 
postmoderna eller postmodernismen.183 

                               
182 Se delkapitel 6.3: ”Roždenie russkogo postmodernizma” (Den ryska postmodernismens 
födelse), i Lejderman och Lipoveckij, Sovremennaja russkaja literatura: Semidesjatye gody 
(1968–1986). Man började även att tala om ”rysk postmodernism” före Sovjetunionens fall. 
Lipoveckij, ”Zakon krutizny”, 13. Det fanns dock vissa ansatser till att tala om ”sovjetisk 
postmodernism” under sovjeteran. Se t.ex. Viktor Tupicyn, ”East-West Exchange: Ecstasy of 
(Mis)Communication”, i Between Spring and Summer, red. Ross, 105. Nadežda Jurasovskaja 
har även talat om sovjetisk postmodernism efter Sovjetunionens sammanbrott. Se Nadežda 
Jurasovskaja, ”The Immovable Feast: A Story of Soviet/Post-Soviet Post-Modernism”, i Post-
Soviet Art and Architecture, red. Jurasovskij och Ovenden. 
183 Detta skulle kunna kvalificera en kritiker som Genis, men inte nödvändigtvis Petr Vajl´; 
Kuricyn och Boris Grojs men inte Mark Lipoveckij; Ėpštejn men inte Jurij Lotman. 
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Metod 
Här vill jag säga något om mina strategier för att handskas med studiens 
objekt, material och periodisering. Det är inte bara antagonismen mellan de 
två generationsgrupperingarna jag vill belysa utan också postmodernisternas 
beroende av Gorbačevs politik. Flera postmodernister har läst in moder-
nistiska och ibland postmoderna eller postmodernistiska element i det sovje-
tiska projektet. Jag kommer i viss mening att vända på denna metodik och 
även se på det sensovjetiska i postmodernismen. 

När det gäller den ryska postmodernismen handlar det först och främst 
om de positivt inställda ansatser som gjorts för att presentera denna ström-
ning, med namn som Michail Ėpštejn, Aleksandr Genis, Boris Grojs och 
Vjаčeslav Kuricyn, men också av mer fragmentariska uttalanden som gjorts 
av framträdande författare och filosofer som associeras med postmoder-
nismen, så som Vladimir Sorokin, Michail Ryklin och till viss del Michail 
Kuraev. Det handlar alltså både om dem som med en positiv evaluering be-
rättat postmodernismens historia och därigenom bidragit till att konsolidera 
den och om dem som dessa historieberättare agerar talesmän för. Ėpštejn är 
den som mest reflekterat kring det som mina frågeställningar tar upp. Hans 
texter exemplifierar den strömning jag vill lyfta fram, varför han intar en 
central position i avhandlingen. 

Avhandlingens källor är huvudsakligen från Gorbačev-eran. En betydande 
del av den postsovjetiska forskningen har närmat sig Gorbačev-eran utifrån 
sin egen tids förväntanshorisont. Jag har i undantagsfall använt 90-tals- och 
2000-talskällor om de formulerar något som har betydelse för frågeställ-
ningarna, givet att det stämmer överens med innebörden i 80-talets källor, 
eller om de belyser en slående kontrast eller ett brott i utvecklingen, som kan 
vara intressant att uppmärksamma. Den inre konsistensen har varit väg-
ledande. Min utgångspunkt är att man bör rekonstruera en historisk epok i så 
stor utsträckning som möjligt med hänsyn till den tidens förväntningar och 
erfarenheter. Jag utgår därmed från att Gorbačevs politik kan förstås ratio-
nellt. 

Gorbačev-eran kan betraktas som en relativt enhetlig epok. Den initiala 
entusiasmen och det breda gensvaret gentemot politiken mattades visserligen 
successivt av och flera avgörande händelser inträffade under denna tid. Ändå 
finns det en gemensam nämnare som löper, om inte från 1985, så i alla fall 
från 1986,184 till den 25 december 1991. Det fanns en dagordning som visser-
ligen var föremål för kritik och kontinuerliga omförhandlingar men som i 

                               
184 Även om de positiva förändringarna (en ung generalsekreterare, en mer reformvänlig 
diskussion) från början skulle ha haft en relativ karaktär, kom en händelse som frisläppandet 
av Sacharov i december 1986 att generera en retroaktiv känsla av att en ny era inletts i april 
1985. En annan viktig händelse är kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i april 1986. Även om led-
ningen inledningsvis försökte dölja såväl händelsen som omfattningen av skadorna så var det 
då som glasnost´-politiken i mångt och mycket sattes i spel. 
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grunden bestod ända tills Gorbačev avgick från sin post. Inom detta 
sammanhang hade glasnost´ och perestrojka en särskild giltighet, och det var 
under denna epok som de kvalificerade sig som grundbegrepp. Därför har ett 
yttrande om reformpolitiken så sent som i december 1991 en annan mening 
än våra tillbakablickande kommentarer om glasnost´ och perestrojka i den 
postsovjetiska tiden. Sovjetunionens sammanbrott var trots apokalyptiska 
stämningar och ekonomisk recession inte allmänt predicerad. Det låg utanför 
förväntanshorisonten. För att använda ett Saussureinfluerat språk som är 
populärt i postmodern litteraturkritik kom glasnost´ och perestrojka att i viss 
mening förvandlas till beteckningar utan något att beteckna. Ett citat av den 
ryske filosofen Michail Ryklin, som under en tid samarbetade med Derrida 
och ibland betecknas som en postmodernist,185 kan illustrera paradigmskiftet. 
Omvälvningen har också ontologiska implikationer för glasnost´ och pere-
strojka: 

På de två och ett halvt år som gått sedan J. Derridas besök i Moskva har så 
mycket hänt: på grund av det varmare politiska klimatet har SSSR, president 
Gorbačev, perestrojka, SUKP [kommunistpartiet], Leningrad och mycket an-
nat – som fortfarande tycktes tillförlitligt fruset 1990 – smält bort.186  

En av Gorbačev-erans huvudpersoner, Nikolaj Ryžkov, gjorde redan 1992 
följande reflektion: 

Hittills har jag inte kunnat vänja mig vid den enkla lilla tanken: Jag är en fö-
redetting. Före detta premiärminister. Före detta politbyråmedlem i kommu-
nistpartiets centralkommitté (minns ni, att det fanns ett sådant parti?). Före 
detta…187 

Det absoluta brottet kan också illustreras med två exempel från Michail 
Ėpštejn. Under Gorbačev-eran pekas ”Sovjetunionen” ut som postmoder-
nismens fosterland. Under 1990-talet får ”Ryssland” spela samma roll. 1991 
hänförs ett ryskt eller sovjetiskt postmodernt tillstånd till ”senkommu-
nismen” (late Communism), 1993 uteslutande till ”postkommunismen” 
(post-Communism). Begreppens inre form hänvisar inte bara kronologiskt till 
olika sammanhang. Begreppen har också olika konnotationer. Postkommu-
nismen kan inte utgöra ett alternativ, i kraft av att vara en kritisk analogi, till 
Jamesons ”senkapitalism”. Detta betyder att källorna från Gorbačev-eran har 
en annan giltighet eftersom de förutsätter den tidens grundbegrepp som just 
grundbegrepp.   

                               
185 Ėpštejn och Genis, ”Who’s Who in Russian Postmodernism”, 495. 
186 Michail Ryklin, ”Predislovie” (1992), i Žak Derrida v Moskve: Dekonstrukcija putešest-
vija, red. Michail Ryklin, Moskva: RIK ”Kul´tura”, 1993, 9. 
187 Nikolaj Ryžkov, Perestrojka: Istorija predatel´stv, Moskva: Novosti, 1992, 5. Observera 
att ”föredetting” och ”fanns” inte är kursiverade utan fetstilta i originalet.  
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    Ett annat exempel berör de så kallade sextiotalisterna. Under Gorbačev-
eran trädde många författare och intellektuella fram, som danats under tö-
vädret efter Stalins död, och dominerade det allmänna debattutrymmet. Idag 
är de i många fall förlöjligade för sin naiva tro på att det sovjetiska systemet 
gick att reformera. Det är då lätt att glömma att deras trovärdighet inte un-
dergrävdes förrän i det ögonblick som systemet brakade samman. 

Gorbačevs texter fram till en bit in på 1989 finns dokumenterade i en bred 
utgivning av hans tal och artiklar: Izbrannye reči i stat´i (Valda tal och artik-
lar).188 Utgivningen avstannade i takt med den alarmerande utvecklingen och 
hans sviktande auktoritet. Det sista bandet gavs ut 1990. Hans senare texter 
har jag fått söka på annat håll. Ėpštejn har en hemsida som tillhandahåller 
utförliga, och nära på fullständiga, bibliografier.189 Dessutom innehåller de 
länkar till några av hans texter. Flera av artiklarna har översatts till engelska 
och utgivits i olika antologier.190 Monografin After the Future (1995), som 
egentligen är en sammanställning av olika artiklar, återger flera textavsnitt 
som analyseras i denna avhandling.191 Boken Postmodern v Rossii (2000) 
utgör en samling av flera relevanta texter som bland annat författades under 
Gorbačev-eran.192 

Vissa texter är viktigare än andra. Det finns dock inga självklara verk som 
utmärker sig som klassiker. I egenskap av politiker försökte Gorbačev stän-
digt hamra in samt omförhandla sitt budskap, varför det kontinuerligt kom 
att upprepas och omformuleras i olika publikationer. Ėpštejns texter utgör ett 
gytter av olika idéer och förhållningssätt. Påfallande ofta återkommer samma 
tema. En viss text på engelska kan läggas fram på en konferens, ges ut rela-
tivt omarbetad i en tidskriftsartikel på ryska ett halvår senare, för att efter 
flera år ges ut ytterligare reviderad på engelska. Ett tema som avhandlas över 
tid kan ges olika tolkningar. Denna stora korpus har gjort det nödvändigt att 
inte närläsa några få texter utan istället göra mer översiktliga läsningar av en 
mängd olika texter. Detta gör det möjligt att generalisera olika förhållnings-
sätt, utan att för den skull totalisera fram en enda underliggande mening. 
Denna avhandling är därför mer syntetisk än analytisk. 

När det gäller de källor som utgörs av Gorbačevs tal och texter har jag tit-
tat på dem över tid. Materialet är mycket stort och även om jag försökt att 
överblicka den samlade produktionen har jag koncentrerat mig mer på vissa 
alster framför andra. Hans mest kända och internationellt utgivna bok från 
1987, Perestrojka,193 anförandena på partikongresserna (1986/1990) och 
                               
188 Michail Gorbačev, Izbrannye reči i stati, vol. 1–7, Moskva: Politizdat, 1987–1990. 
189 http://www.emory.edu/INTELNET/Index.html. 
190 Se t.ex. Michail Ėpštejn et. al. red., Russian Postmodernism, 1999. 
191 Michail Ėpštejn, After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary 
Russian Culture, Amherst: University of Massachusetts Press, 1995. 
192 Ėpštejn, Postmodern v Rossii. 
193 Michail Gorbačev, Perestrojka i novoe myšlenye dlja našej strany i dlja vsego mira, 
Moskva: Politizdat, 1987. Denna bok översattes till en mängd olika språk, se t.ex. Michail 
Gorbačev, Perestrojka: Ett nytt sätt att se på vårt land och världen, Stockholm: Forum, 1987. 
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Folkkongressen (1989) och hans programmatiska idéskrift Socialističeskaja 
ideja i revoljucionnja perestrojka (Den socialistiska idén och revolutionär 
perestrojka) från 1989 har en hög dignitet.194 Men även artiklar och tryckta 
tal och samtal i andra sammanhang, där Gorbačev antingen lanserat en idé 
som fått stort genomslag eller markant avvikit från det förväntade, har rönt 
speciellt intresse. 

Det bör betonas att jag inriktat mig på de så kallade postmodernisternas 
publicistiska alster hämtade från intervjuer, tidskrifter och konferensanför-
anden, vilka behandlar politik, historiografi, poetik, estetik och ideologi. De 
skönlitterära och poetiska verken har i stort sett uteslutits, eftersom det skul-
le innebära ett orimligt stort arbetsmaterial och kräva skiftande metodologis-
ka angreppssätt. Det har funnits svårigheter med detta källmaterial då de som 
jag studerar ibland avsiktligt strävat efter att inte delta i den offentliga debat-
ten.195 Då jag även fokuserar vad jag uppfattar som indirekta kopplingar till 
glasnost´- och perestrojka-politiken blir ändå materialet fullt tillräckligt. 

Disposition 
Avhandlingen är uppdelad i åtta kapitel. I första och andra kapitlet väntar en 
redogörelse av perestrojka- och glasnost´-begreppens historia. Avsnitten 
inleds med en semantisk, lexikalisk och etymologisk översikt. Begrepps-
historien pekar ut faktiska sammanhang som orden använts i och ger en 
överblick över de olika konnotationer som orden förvärvat. Här försöker jag 
också i viss utsträckning ringa in Gorbačevs plats i traditionen. Områdets 
omfång har gjort det nödvändigt att i flera fall växla mellan systematiska och 
anekdotiska nedslag. När det gäller 1800-talet har jag funnit flera källor via 
referenser i sekundärlitteraturen. Glasnost´ har under de senaste 200 åren 
med varierande frekvens fungerat som ett självständigt begrepp. Det har 
redan före 1985 definierats i encyklopedier, omnämnts i författningar och 
tidvis fungerat som knutpunkt i den politiska debatten. Det har också före-
kommit som ett slagord hos olika människorättsaktivister. Perestrojka har 
fram till Gorbačev däremot inte haft någon entydigt politisk användning utan 
figurerat i en rad olika betydelsekontexter. I dess politiska användning har 
det fungerat som en metafor – bland flera andra omskrivningar – för sociala, 
pedagogiska eller ekonomiska förändringar, men inte självständigt på mot-
svarande sätt som glasnost´. Glasnost´ har dessutom en äldre etymologi. Då 
perestrojka är ett mindre preciserat begrepp och av mer vardaglig karaktär 
har jag därför avgränsat denna utläggning tydligare.196 

                               
194 Gorbačev, Socialističeskaja ideja i revoljucionnaja perestrojka, Moskva: Politizdat, 1989. 
195 Ivanova, ”Namerennye nesčastlivcy”, 252f. 
196 I avsnittet om perestrojka-begreppet förutsätter jag inte på motsvarande sätt som i fallet 
med glasnost´-begreppet en förekomst av diakrona intellektuella influenser. Här handlar det 
mer om att rekonstruera olika historiska användningssituationer, som exemplifierar begrep-
pets möjligheter och begränsningar. 
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I kapitel tre och fyra försöker jag utifrån den sociala och intellektuella 
kontext som glasnost´ och perestrojka kan relateras till, visa hur Gorbačev 
artikulerar och använder dessa begrepp. Det är de omstridda innebörderna 
och associationerna jag vill förmedla och analysera. Jag lyfter fram de meta-
forer (”revolution”, ”reform”) med vars hjälp Gorbačev försökte bestämma 
glasnost´ och perestrojka. Avsnitten är rubricerade utifrån de viktigare av 
dessa. Ett par av dessa (konvergens, restauration, och till viss del transition) 
är inga egentliga källbegrepp, men jag hoppas att det skall framgå varför det 
i sammanhanget är motiverat att likväl strukturera analysen utifrån mer teo-
retiska eller anakronistiska begrepp. Metaforerna användes av Gorbačev för 
att definiera, precisera, förklara och legitimera politiken. Jag ser metaforbru-
ket som ett led i en strategi att befästa, betona, modifiera eller revidera före-
fintliga innebörder som glasnost´ och perestrojka förvärvat historiskt. Vad 
får det för konsekvens när Gorbačev hävdar att perestrojka är synonymt med 
”revolution”? Genom att analysera de konnotationer som aktiverades hoppas 
jag kunna rekonstruera väsentliga aspekter av den sensovjetiska utveckling-
ens erfarenhetsrum och förväntanshorisont. Det är denna horisont som de så 
kallade postmodernisterna utmanar genom sin radikalt annorlunda begrepps-
tolkning. Som läsaren kommer att märka är upplägget tematiskt. Avsnitten 
har dock ordnats utifrån logiska eller kronologiska kriterier. De olika avsnit-
ten har också olika angreppssätt, där jag omväxlande relaterar frågeställ-
ningarna till idéhistoriska, samhällsvetenskapliga eller vetenskapshistoriska 
diskussioner. I kapitel fem, ”Gorbačev och den sovjetiska traditionen”, 
sammanfattas resultaten i de två föregående kapitlen och dessa ges dessa en 
viss belysning utifrån den sovjetiska idéhistorien. 

Innan vi kommer in i kapitel sju om den ryska postmodernismens förhål-
lande till glasnost´ och perestrojka relateras begreppsanvändningen till gene-
rationstillhörighetens diakrona kontext. Kapitel sex fungerar som en brygga 
och skall kasta ljus över de föregående kapitlen om Gorbačev och förbereda 
för kapitlet om postmodernismen. Tanken är att det skall bidra till ökad kun-
skap gällande de skilda förutsättningar som gäller för de olika sätt aktörerna 
förstår begreppen på. Perspektivet är i detta kapitel omvänt. Framtidens och 
förflutenhetens horisonter reflekteras inte genom begreppen utan begreppen 
blir indirekt förklarade. Nu förklaras begreppshistorien genom socialhistori-
en och inte tvärtom. 

Kapitel sju om postmodernismens reception av glasnost´ och perestrojka 
är strukturerat på ett analogt sätt med kapitel tre och fyra om Gorbačev. Här 
finns dock ett par skillnader i tillvägagångssätt. Då begreppen hos dem jag 
karakteriserar som postmodernister inte är en del av en positiv programma-
tisk artikulation är det inte möjligt att på samma sätt identifiera förklarande 
metaforer. Postmodernisterna har andra utgångspunkter än Gorbačev. För 
dem finns inget behov att legitimera dessa begrepp i andra termer, då de 
varken är deras apologeter eller manifesta kritiker. Jag tror att det i detta 
sammanhang – vilket ligger i linje med postmodernisternas tolkning – är 
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fruktbart att se glasnost´ och perestrojka som symptom. För postmodernis-
terna är nämligen inte glasnost´ och perestrojka, i egenskap av politiska 
begrepp, vad de utger sig för att vara. För att förstå hur de konstruerar be-
greppen som symptom, undersöker jag också det som symptomen är tecken 
för. Vad menas egentligen med ”logocentrism” och ”stalinism”, som vissa 
vill associera med glasnost´ och perestrojka? Vad får diagnoserna för kon-
sekvenser för den ontologiska statusen hos glasnost´ och perestrojka och den 
förväntanshorisont som de konstituerar? Dessa frågor kommer jag även att ta 
upp i avhandlingens slutdiskussion. Detta kapitel är också mer idéhistoriskt 
och mindre begreppshistoriskt. 

I kapitel åtta följer en diskussion där jag lyfter upp några av mina empi-
riska iakttagelser på en mer abstrakt och heuristisk nivå. I det första av två 
avsnitt ges den ryska logocentrism som behandlas i kapitel sju, en allmän 
idéhistorisk relief. Här kontrasteras också glasnost´ mot offentlighets-
begreppet. Detta tar vid där diskussionen slutar i avsnittet ”Guds röst” i kapi-
tel två och avsnittet om socialistisk pluralism i kapitel fyra. I det andra av-
snittet prövar jag vad de olika ställningstaganden som exemplifieras i kapitel 
sex och sju får för konsekvenser för hur man kan dra upp gränserna för det 
politiska fältet. Härmed blir förutsättningarna bakom postmodernismens 
förhållande till glasnost´ och perestrojka tydligare. Kapitel åtta är mer be-
greppsanalytiskt än begreppshistoriskt. 

I avslutningen sammanfattar jag resultaten och försöker öppna för en bre-
dare diskussion om den sensovjetiska erfarenhetens moderna och postmo-
derna implikationer. Här jämförs också den logik som den sovjetiska utveck-
lingen följde under Gorbačev-eran med den situation som ungefär samtidigt 
började karakterisera den västerländska kultursfären. 
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1. Perestrojka 

Den förlorade harmonin 
De översättningar av ”perestrojka” som föreslås i tvåspråkiga ordböcker är 
”omstrukturering”, ”rekonstruktion”, ”ombyggnad”, ”renovering” och ”om-
organisering”. Perestrojka är dock ett polysemiskt begrepp och kan utöver 
arkitektoniska, politiska, ekonomiska, institutionella och militära förändring-
ar även denotera ideologiska och psykiska omdaningar. En annan betydelse 
är perifer i vardagsspråket men gängse i sin tekniska kontext, nämligen mu-
sikalisk omstämning eller transponering. Byggherren, politikern, psykologen 
och musikern har olika perestrojka-begrepp. 

”Perestrojka” etablerades lexikografiskt under Peter den stores tid.197 Sy-
nonymen ”rekonstrukcija” är av senare datum. Det kommer av latinets con-
structio (konstruktion, byggnad, sammanförande) och lånades in till ryskan i 
sammansättning med prefixet ”re-” (tillbaka, ånyo) under 1800-talet.198  Både 
perestrojka och rekonstrukcija användes frekvent under 1930-talets politiska 
och ekonomiska omgestaltning av samhället. Rekonstrukcija hade dock en 
mer strukturell och extern användning.199 

Det verb som hör ihop med perestrojka, perestroit´, betyder att bygga om 
konstruktionen eller byggnaden, att färdigställa (otdelat´) den eller att bygga 
ut den på ett nytt vis.200 ”Perestroit´” kan betyda att ”[b]ygga på nytt [zanovo] 

                               
197 ”Perestrojka” förekommer i Fedor Polikarpov-Orlovs stora lexikon från 1704 där de sla-
viska orden presenteras tillsammans med sina grekiska och latinska ekvivalenter. ”Perestroj-
ka” anges som en synonym till ”prestroenie”, vilket behandlas som en avledning av verbet 
”prestrojaju”, dvs. ”perestroit´” i sin moderna ryska infinitivform. ”Prestrojaju” förefaller vara 
ett översättningslån kalkerat från kanoniska teologiska texter. De grekiska motsvarigheterna 
anges som ”anaskevádzo” och ”episkevádzo”, vilka kan översättas med ”jag bygger till” 
respektive ”jag bygger om”. De latinska termerna är ”rædifico” och ”restauro”, ”jag återupp-
bygger” respektive ”jag restaurerar”. Innebörden preciseras i meningen ”ædisicium collapsum 
restituo”, vilken kan översättas med ”jag återställer ett kollapsat hus”.  Fedor Polikarpov-
Orlov, Leksikon trejazyčnyj Dictionarium trilingue: Moskva 1704: Nachdruck und Einleitung 
von H. Keipert, München: Verlag Otto Sagner, 1988, 436, 517. 
198 AN SSSR: Institut russkogo jazyka, Slovar´ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, 
vol. 12, Moskva: Izdatel´stvo Akademii Nauk SSSR, 1961, 1190. 
199 Kaganskaja, ”Marksizm i voprosy jazykoznanija”, 152. 
200 Vladimir Dal´, Tolkovyj slovar´ živogo velikorusskago jazyka (1863–1866), vol. 3, 3 utg., 
S:t Petersburg: T-VA M. O. Vol´f, 1907, 217. 
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och annorlunda; att producera förändringar inom byggnationen [postrojka] 
[…]”. Det kan också innebära att man bygger någonting på ett nytt sätt, att 
man ”väsentligen förändrar någonting”.201 Verbet började succesivt användas 
om musikinstrument och handlar då om att stämma om instrumentet, anting-
en för att återfå den ursprungliga tonhöjden eller som ett led i att transponera 
musikstycket till en ny tonart.202 Perestroit´ kan också följdriktigt användas 
om att ställa in frekvensen av en ny radiovåg.203 Det är också möjligt, i en 
överförd betydelse, att ”omstrukturera” eller ”omdana” sig själv som männi-
ska, sitt ”liv”.204  

I sin reflexiva variant (”perestroit´sja”) har verbet förvärvat en konnota-
tion av självkritik: ”att ändra ordningen, systemet i ens arbete och aktivite-
tens riktning”, ”att reformera sig själv”. Detta innebär att man går till botten 
med de problem man står inför genom att försöka få bukt med sina begräns-
ningar och tillkortakommanden. ”Att omstrukturera sig” (”perestroit´sja”) 
kan innebära att man förändrar sina åsikter och sitt förhållande till någon-
ting.205 Man förändrar sin karaktär,206 man byter inställning. 

Roten i ”perestrojka”, ”stroj”, betyder ”system”, ”formation”, ”struktur”, 
”tonart” och ”stämma”. Den musikaliska innebörden är inte bara tydlig i 
avledningen ”nastrojka”, som kan betyda ”stämning” som känsloläge och 
”stämning” som den faktiska tonhöjd ett instrument vid ett givet tillfälle har, 
eller som den akt med vilken man stämmer ett instrument. Adjektivet stroj-
nyj betyder ”välformad”, ”proportionerlig”, ”symmetrisk”, men också ”har-
monisk”, ”klangfull”, ”välkomponerad” och ”unison”. ”Perestrojka” syftar 
alltså till att återskapa dessa kvaliteter, traditionellt så viktiga inom estetiken. 

Det är tydligt att perestrojka hänför sig till både form och innehåll och 
kan appliceras på såväl strukturer, dispositioner och organisationer som åsik-
ter, attityder och essenser. 

                               
201 AN SSSR, Slovar´ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, vol. 9, 1959, 912. 
202 Ibidem, 913; Dal´, Tolkovyj slovar´, vol. 3, 217. 
203 Dmitrij Ušakov red., Tolkovyj slovar´ russkogo jazyka (1935), vol. 3, Moskva: Russkie 
slovari, 1994, 204. 
204 AN SSSR, Slovar´ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, vol. 9, 914. 
205 Ibidem, 913f. 
206 Ušakov red., Tolkovyj slovar´ russkogo jazyka, 204. 



 

 63

Reformismens arkitektoniska politik 

[…] det är en omständighet i alla dessa reformer som berör oss förfärligt. 
Det är just detta som är utomordentligt viktigt: Denna anda av likvidering, 
av perestrojka, av att dra upp rötterna, av omplantering, denna beredskap att 
bryta sönder och ånyo omstrukturera [perestraivat´], är nu kanske inte bara 
lättsinnig. Enligt oss är det ett mångbottnat och delvis mycket sorgligt fak-
tum.207 

Fedor Dostoevskij (1861)   

Perestrojka gjorde insteg i det politiska språket under 1850-talet. Därmed 
vidgades användningsområdet från specifika arkitektoniska och musikaliska 
kontexter till mer figurativa och abstrakta applikationsdomäner. Det var när 
Nikolaj I:s regeringsperiod nådde sitt slut som ”perestrojka” började använ-
das inom de bildade samhällsskikten och av de reformvänliga delarna av 
statsadministrationen. Begreppet förmedlade en önskan om en politisk och 
ekonomisk omstrukturering av ”staten” och ”den samhälleliga byggnaden 
[zdanie]”.208 Både glasnost´ och perestrojka blev karakteristiska beståndsde-
lar i det politiska språket under 1860-talets stora reformer.209 Perestrojka-
begreppets metaforiska kvalitet var också intakt under Gorbačev-eran, då 
perestrojka förbands med flera arkitektoniska bilder som ”reparationsarbete” 
(remont), ”byggnation” (stroitel´stvo) och ”hus” (dom). Gorbačev beskrevs 
som ”architektor perestrojki”.210 

Förespråkarna av politisk perestrojka under 1800-talet var occidentalister 
(zapadniki).211 Begreppet fördes fram i samband med nederlaget i Krimkriget 
(1853–1856) och Nikolaj I:s död (1855). Det svarade mot ett behov av upp-
rustning och förnyelse, ombyggnad och modernisering. Rysslands stormakts-
roll hade fått sig en ordentlig törn och landet befann sig i kris. Censuren, 

                               
207 Fedor Dostoevskij, ”Priloženie I: Rjad statej o russkoj litterature: Vopros ob universite-
tach” (1861), i Polnoe sobranie sočinenij v tridcati tomach, vol. 19, Leningrad: Nauka, 1979, 
205f. 
208 Dal´, Tolkovyj slovar´, vol. 3, 217; Jaroslavcev, ”Liberaly”, 18. 
209 Tesen att glasnost´ och perestrojka skulle ha varit ”karakteristiska för båda epokerna” 
(1860-talet och andra hälften av 1980-talet), framfördes av historikern Larisa Zacharova, 
specialist på 1860-talet, på konferensen ”The Great reforms in Russian History, 1861–1874” 
på Center for Soviet and East European Studies på Pennsylvaniauniversitetet, 1 maj 1989. 
Abbott Gleason, ”Velikie reformy v poslevoennoj istoriografii”, i Velikie reformy v Rossii 
1856-1874, red. Larisa Zacharova et. al., Moskva: Izdatel´stvo Moskovskogo universiteta, 
1992, 13. Jfr Jaroslavcev, ”Liberaly”, 16. Se även Larisa Zacharova, ”Samoderžavie, bjurok-
ratija i reformy 60-ch godov XIX v. v Rossii”, i Voprosy istorii, nr 10, 1989, 19, där hon talar 
om ”perestrojka av samhällets socio-ekonomiska struktur” avseende tidigt 1860-tal. 
210 RAN: Institut lingvističeskich issledovanij, Tolkovyj slovar´ russkogo jazyka konca XX v.: 
Jazykovye izmenenija, S:t Petersburg: Filo-press, 1998, 62. 
211 Jaroslavcev, ”Liberaly”, 16. För en koncis redogörelse för occidentalismens 
(zapadničestvo), och dess motsats slavofilismens, begreppsliga ursprung, se Walicki, A Histo-
ry of Russian Thought, 92. Som i så många andra sammanhang är begreppen uppfunna av sina 
respektive motståndare. 
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korruptionen, det rättsliga godtycket och livegenskapen hade länge stuckit i 
ögonen på den bildade allmänheten. Den samtida inflytelserike och radikale 
författaren Vasilij Slepcov drar sig i den följande betraktelsen till minnes 
”tövädret”, en metafor myntad av Fedor Tjučev efter den reaktionäre tsaren 
Nikolaj I:s död: 

Många började upptas av en önskan att förnya [obnovit´sja], att genomföra en 
radikal [korennaja] perestrojka. Förresten… vilken plan denna perestrojka 
skulle ha, kunde ingen säga säkert. Behovet kändes icke desto mindre tämli-
gen starkt, och för varje dag uttrycktes det mer och mer…212   

Underlåtenheten att genomföra nödvändiga reformer hade fött fram ett be-
hov av en fri och livlig diskussion om landets situation. Den nye tsarens 
administration var medveten om att institutionerna måste förändras. De var i 
behov av en omvandling eller en omgestaltning (preobrazovanie). Perestroj-
ka fungerade som en synonym till reformbegreppet preobrazovanie.213 Glas-
nost´ och perestrojka, eller det mer frekvent använda preobrazovanie, var i 
viss utsträckning delar av samma diskussion. De var internt förbundna med 
varandra då de var sprungna ur samma omständigheter. Glasnost´ och pe-
restrojka var en respons på Nikolajerans censur och stagnation. 

Det finns dock en skiljelinje mellan glasnost´ och perestrojka. Perestroj-
ka, eller kanske snarare preobrazovanie, var framförallt occidentalisternas 
begrepp. Glasnost´ omhuldades däremot av både occidentalister och slavofi-
ler. Om man undantar glasnost´ var det i princip bara livegenskapens avskaf-
fande bland de stora reformerna som till fullo sanktionerades av de slavofila 
tänkarna. 

De stora reformer som genomfördes under sextiotalet inbegrep en rad om-
råden i ett land där invånarna inte hade några medborgerliga rättigheter. 
Rysslands mer än 22 miljoner livegna bönder befriades. Censuren reducera-
des.214 Domstolsväsendet moderniserades och viss rättssäkerhet garanterades. 
Militärmakten reformerades och landet började industrialiseras. Reformerna 
skapade betingelser för en snabb kapitalistisk utveckling.215 1864 och 1870 
införde man lokala representativa styresformer (zemstvo). 

                               
212 Återges efter ibidem, 16. Trots sin bräckliga hälsa och tidiga död blev Slepcov (1836–
1878) en välkänd romanförfattare redan under sin livstid. Efter avbrutna medicinstudier i 
Moskva blev han berömd sedan han publicerat noveller som byggde på de etnografiska resor 
han företagit som amatör för att studera rysk folklore. I början av sextiotalet flyttade han till 
S:t Petersburg där han snart gjorde sig ett namn i litterära kretsar. 
213 Preobrazovanie översätts vanligen med ”förändring”, ”omgestaltning” eller ”omdaning”. 
På svenska kommer ”omgestaltning” i en mening närmast då den inre formen hos preobrazo-
vanie, ”obraz”, betyder bild. 
214 Under Alexander II blev antalet tillåtna tidningar och tidskrifter tio gånger större än under 
Nikolaj I. W. Bruce Lincoln, The Great Reforms: Autocracy, Bureaucracy, And the Politics of 
Change in Imperial Russia, DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1990, 123. 
215 Andrzej Walicki, A History of Russian Thought: From the Enlightenment to Marxism 
(1973), Stanford, CA: Stanford University Press, 1979, 183. 
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Trots reformförsöken kvarstod en rad problem. Landet saknade ännu en 
konstitution och absolutismen, där tsaren stod ovanför folket, var fortfarande 
orörd. Agrarfrågan var också olöst. Majoriteten av de befriade bönderna 
ägde ingen jord och många hade istället blivit skuldsatta. Jordbruket känne-
tecknades av social orörlighet och låg produktivitet, bland annat till följd av 
föråldrade arbetsmetoder. 

Omvandlingen (preobrazovanie) och omstruktureringen (perestrojka) 
förutsätter en förändring av det som redan existerar. Den åsyftade föränd-
ringen sanktionerar inte ett byte av statsskick eller ett införande av nya poli-
tiska grundvalar. Det är symptomatiskt att ordet ”framsteg” (progress) under 
tiden i fråga, alltså även under Alexander II, temporärt var förbjudet i offici-
ella handlingar.216 Därigenom blir det begripligt varför ett begrepp som pe-
restrojka kanske snarare kan associeras med reformistiska byråkrater och 
publicister av en äldre generation än de unga radikaler som gjorde sig ett 
namn under 1860-talet. Det revolutionsbegrepp som de senare hellre höll sig 
med hade alltsedan franska revolutionen förlorat varje implikation av histo-
risk kontinuitet. 

I takt med de problem som ackumulerades i samband med reformproces-
sen utmanades reformerna från såväl höger som vänster. Från liberalt håll 
uttryckte man missnöje över att Ryssland inte utvecklade sig i riktning mot 
en modern och demokratisk stat i önskvärt tempo. För publicister och förfat-
tare med en mer slavofil inriktning fanns det något problematiskt i reformer-
na som sådana. Politisk förändring måste underordnas den organiska utveck-
lingen. W. E. Mosse påtalar likheten mellan den nationalistiska kritiken mot 
Gorbačevs perestrojka och de slavofila invändningarna mot 1800-talets re-
formpolitik. Under såväl 1800- och 1900-talet läste kritikerna in en negativ 
och främmande influens i politiken, som illa passade ryska värden och tradi-
tioner.217 

Den institutionella och politiska moderniseringen som skulle göra Ryss-
land till ett mer europeiskt land hotade enligt slavofilerna uråldriga ortodoxa 
och ryska värden, så som den unika formen av en särskild andlig och kollek-
tiv frihet. Denna inre frihet skulle ha kringskurits av Peter den store men 
hade fortfarande bevarats på den ryska landsbygden.218 Under Gorbačev-eran 
hördes liknande tongångar. Nuet kritiserades även här utifrån det förflutna. 
På den 19:e partikonferensen i juni 1988 riktade den nationalpatriotiske för-
fattaren Jurij Bondarev skarp kritik mot samhällsutvecklingen och perestroj-
ka-politikens konsekvenser, samt mot den experimentella trenden inom den 

                               
216 Lincoln, The Great Reforms, 124. 
217 Mosse, Perestroika under the Tsars, xf. 
218 Se t.ex. slavofilen Konstantin Aksakovs promemoria till Alexander II i vilken han försökte 
övertyga tsaren om meningslösheten i att implementera en reformpolitik i Ryssland då ryssar-
na väsentligen skulle vara ett opolitiskt folk, med en andlig disposition. Konstantin Aksakov, 
”On the Internal State of Russia” (1855, tryckt 1881), i Russian Intellectual History: An An-
thology, red. Marc Raeff, New York: Humanity Books, 1999, 231, 234. 
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samtida litteraturen. Moderniseringen hade enligt Bondarev fört med sig 
miljökatastrofer och en uppluckring av samhällets grundläggande normer.219 
Perestrojka förutsätter optimism, och detta kan inte Bondarev förlika sig 
med. Optimismen hotar att förstöra den inre och djupare sensitiviteten inför 
existensens mening. Det officiella axiomet: ”allt kommer att bli bra, allt 
ordnar sig”, uttrycker en lögn. Mot den korrektiva optimismen ställer Bonda-
rev pessimismen som en fundamental kognitiv kategori. Sanningen är alltid 
immanent och kan inte realiseras med hänvisning till transcendenta värden. 
De ”administrativa optimisterna” försöker tvätta bort världens smuts, orättvi-
sor och komplikationer. Men konflikterna är ytterst sett en del av livet självt. 
Det som genomförs i namn av perestrojka riskerar därför att förstöra den 
mänskliga själen. 

En mer insiktsfull uppfattning om perestrojka utan chauvinistiska impli-
kationer kan skönjas i dikten ”Före reaktionen (en parodi)” av den framstå-
ende ryske poeten Saša Černyj från 1906: 

Frihetens anda… Mot perestrojka 
Hela landet strävar,  

Polisen i den smutsiga Mojkafloden 
Försöker dränka sig.  

Dränk dig inte, krigare på post, –  
Friheten kommer att gå förlorad!  

Polis! var lugn, –  
Gamla förtrycket återvänder...220 

Det storslagna men misslyckade revolutionsförsöket 1905 frigjorde nya för-
väntningar som kom på skam. Samtidigt tvingades vissa konstitutionella 
eftergifter fram. Černyj läser dock in en cyklisk rörelse i det revolutionära 
skeendet. Den omdaning (perestrojka) man strävar efter kan i grunden inte 
förändra sakernas tillstånd. Förtrycket lever vidare i både nya och gamla 
former. Den nya tiden kan inte undfly sitt gamla innehåll. 

Sovjetiska omstruktureringar 
Konstruktionen, eller byggandet av socialismen, var ett allestädes närvaran-
de slagord i Sovjetunionen från dess början till slutet. Socialismen, eller den 
sociala revolutionen, skulle enligt Karl Marx frigöra sig från det förflutna 

                               
219 Jurij Bondarev, ”Bol´ i nadežda”, i Literaturnaja gazeta, nr 25, 22 juni 1988, 11. Man bör 
hålla i minnet att Bondarev gjorde gemensam sak med de ortodoxa elementen inom partiappa-
raten. Han kunde därmed inte ta avstånd från det gängse normativa schemat enligt vilket 
historien, inklusive socialismen, framskrider i stadier mot ett progressivt mål. 
220 Saša Černyj, Izbrannoe, Smolensk: ”Rusič”, 2002, 10. 
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och uppfinna sitt innehåll ur framtiden.221 Samtidigt talade man i Sovjetunio-
nen om nödvändigheten av olika rekonstruktioner. Den officiella sovjetiska 
vokabulären attraherade en mängd olika begrepp med en gemensam nämnare 
i prefixet ”pere-”/”pre-”, eller den latinska motsvarigheten ”re-”. Det sovje-
tiska projektet uttrycktes lika mycket i termer av byggande eller konstruktion 
(stroitel´stvo/postroenie/postrojka) eller novation (novovvedenie) som omor-
ganisering (pereustrojstvo), omstrukturering (perestrojka), omvandling (pre-
obrazovanie), omskolning (perevospitanie),222 omgestaltning (prevraščenie) 
och rekonstruktion (rekonstrukcija). Det politiska språket indikerar den sov-
jetiska modernitetens dialektiska positionsutveckling. De projekt man slog in 
på föreföll ha ett relativt kort bäst före-datum. Den höga frekvensen av revi-
deringar, fördömanden, avståndstaganden och återupptaganden tycks vara en 
konsekvens av systemets natur, inbäddade i projekten som sådana. Det är 
betecknande att perestrojka blev ett modernt sovjetiskt begrepp då dess di-
minutiva suffix, ”-ka”, förekommer i en uppsjö av sovjettidens språkliga 
novationer. 

En av de så kallade gamla bolsjevikerna (de som blev partimedlemmar 
före februarirevolutionen) som vid upprepade tillfällen förordade ”perestroj-
ka” var Lazar´ Kaganovič. Trots sin nära association med Stalin antydde han 
1991 att han var en föregångare till Gorbačevs perestrojka. Genom att beto-
na en terminologisk kontinuitet kunde han legitimera sin kritik av reformpo-
litiken. 

 Det är nödvändigt att agera beslutsamt, att förklara för folket vad som har 
hänt, vad som pågår, därför att det lider [utan en förklaring]. Det skulle vara 
nödvändigt att öppna en stor diskussion, men man säger att det är emot pe-
restrojka. Varför då? Inte alls. Jag är för perestrojka, för novationer [novov-
vedenie]. Min rapport på den trettonde partikongressen om partiets organisa-
toriska problem började utan omsvep med ordet ”perestrojka”.223 

Under 1930-talet hade Kaganovič definierat perestrojka som en organisering 
av massornas energi, initiativ och entusiasm, för att förbättra statsapparatens 
arbete. Som ett första steg skulle man ”[o]mstrukturera [perestroit´] arbetet i 
enlighet med en industriell princip” och koncentrera sig på ”marxist-

                               
221 Koselleck, Vergangene Zukunft, 82. 
222 För exempel på användningar av ”pereustrojstvo” och ”perevospitanie”, se Vladimir Le-
nin, ”Očerednye zadači sovetskoj vlasti” (1918), i Polnoe sobranie sočinenie, vol. 36, Mosk-
va: Politizdat, 1962, 147ff. 
223 N. Zenova och V. Kamenščik, ”Čto oni govorjat segodnja”, i Literaturnaja gazeta, 20 
februari 1991. Jag har inte kunnat hitta den användning av ”perestrojka” som Kaganovič 
hänvisar till i de stenografiska anteckningarna till kommunistpartiets 13:e kongress från 1924. 
A. Vinogradova red., Trinadcatyj s´´ezd RKP/b/ maj 1924 goda: stenografičeskij otčet (1924), 
Moskva: Gospolitizdat, 1963. Däremot förespråkade han ”perestrojka” frekvent under 1930-
talet, då termen också användes av många andra inom den politiska eliten. Se t.ex. Lazar´ 
Kaganovič, ”O perestrojke massovoj raboty i partijnych organizacij”, i O perestrojke partijnoj 
raboty: sbornik, Kiev: Partizdat, 1935. 
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leninistisk utbildning”. Adressaten för perestrojka var yrkesförbunden, 
kommunistpartiets regionala kommittéer (rajkomy) och partiarbetet ute på 
fabrikerna.224 

Förändringarna av industriproduktionen och partiorganisationen åsyftas 
alltså med en och samma term, ”perestrojka”. Samma dubbelhet går också 
igen i flera andra av Stalintidens kampanjer. 

Partitagande och självkritik 
I början av 1930-talet genomdrev Stalin ett flertal åtgärder för att uniformera 
det ideologiska livet. Detta skedde i ljuset av tvångskollektiviseringen av 
jordbruket, massvälten i Ukraina, en osäker fascistisk utveckling i Europa 
och en stundande utrensning av partifunktionärer, ingenjörer, läkare och 
arméofficerare. Stalin sökte bestämma innehållet i konsten, musiken, littera-
turen, filosofin och vetenskapen och organiserade därför flertalet av dessa 
aktiviteter i olika centraliserade förbund. För kulturens del innebar detta 
avantgardets slut då alla enskilda och fria grupperingar och organisationer 
upplöstes. Det tryckta ordet spelade här en nyckelroll. 1932 bildades det 
sovjetiska författarförbundet. Förbundet var det mäktigaste och mest presti-
gefyllda i den sovjetiska förbundshierarkin.225 

På ett programmatiskt plan förverkligade man här Lenins vision från 1905 
om en partilitteratur där författarna explicit tar parti för den klass som de 
anser sig företräda. Lenin hade talat om att skapa (sozdat´) en press inte bara 
fri från polisiär inblandning utan också kapitalistiska intressen. Friheten hos 
den partilitteratur Lenin önskade organisera skulle begränsas av dess mani-
festa koppling till arbetarklassens intressen. 

Centralkommittén valde 1932 att benämna sin kampanj för ”perestrojka”. 
Man stod inte inför en hypotetisk eller obetingat ny verklighet utan inför ett 
”ramverk av existerande proletära litterära och konstnärliga organisationer”, 
som fått sin distinkta form efter revolutionen.226 1905 hade andra förutsätt-
ningar gällt. Den verklighet Lenin själv utgick ifrån var ”det borgerliga sam-
hällets ramverk”.227 Då han inte kunde ge premisserna för denna ordning sitt 
samtycke måste den nya litteraturen skapa såväl sitt innehåll som sin form ur 
framtiden. Inrättandet av författarförbundet 1932 innebar att man omorgani-
serade de proletära författarna, vilka dittills varit organiserade i förbund som 

                               
224 Kaganovič, ”O perestrojke massovoj raboty i partijnych organizacij”, 94f, 103, 117. 
225 Såväl förbundet som dess medlemmar åtnjöt speciella privilegier. Detta kopplar John och 
Carol Garrard samman med den höga status författaren åtnjutit i den ryska traditionen. 
Garrard och Carol, Inside the Soviet Writers’ Union, 6f. 
226 CK VKP(b), ”O perestrojke literaturno-chudožestvennych organizacij: Postanovlenie CK 
VKP(b) ot 23 aprelja 1932 g.”, i Pravda, 24 april 1932, 2. 
227 Vladimir Lenin, ”Partijnaja organizacija i partijnaja literatura” (1905), i Polnoe sobranie 
sočinenij, vol. 12, Moskva: Politizdat, 1960, 105. 
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RAPP (Ryska förbundet för proletära författare, grundat 1925). De gängse 
kulturorganisationerna skulle bli föremål för en omgestaltning (prevra-
ščenie). Förutom att rekonstruera den yttre strukturen syftade perestrojka 
också implicit till inre förändringar. Det handlade om att förändra för-
fattarnas inställning. Den nuvarande strukturen mobiliserade inte författarna 
maximalt ”kring den socialistiska konstruktionens uppgifter”.228 Tvärtom 
isolerade den dem i slutna cirklar, i avskildhet från samtidens brännande 
frågor. Dialektiken mellan det inre och det yttre kommer till uttryck i cen-
tralkommitténs lösning på problemet: ”att förena alla författare, som stöder 
sovjetmaktens plattform och strävar efter att delta i byggandet av socialis-
men, i ett enhetligt förbund av sovjetiska författare med en kommunistisk 
fraktion inom sig […]”229 

En rekonstruktion eller omstrukturering relaterar sig till en given ordning. 
Perestrojka förutsätter ett visst mått av samtycke till ordningen hos dem som 
initierar förändringen. En revolution genomförs däremot i frånvaro av sam-
tycke och konsensus. Rekonstruktionen av de konstnärliga organisationerna 
fordrar att den basala ordningen redan är konstituerad. Perestrojka implice-
rar därför en tidslig dimension. Omstruktureringen förutsätter alltid ett ”ef-
ter”. Den perestrojka som centralkommittén beslutade om implicerar att man 
underkänner de former som den litterära utvecklingen tagit efter revolutio-
nen. Samtidigt bekräftar man den av revolutionen inrättade ordningen som 
utvecklingen utspelas mot bakgrund av. Perestrojka förutsätter att idealet 
redan är en levande möjlighet, även om det inte är aktualiserat. Idealet behö-
ver inte uppfinnas i framtiden och dras in i nuet genom en konstitutionell 
omvälvning. Alla förutsättningar för harmonin är redan närvarande i dishar-
monin. 

1937 var perestrojka ett nyckelbegrepp i en stor kampanj för kritik och 
självkritik.230 Självkritik (samokritika) var en etablerad kategori i den sovje-
tiska ideologin. Den tillskrevs ett pragmatiskt värde men åtnjöt samtidigt en 
ontologisk legitimitet genom att implicit relateras till historiematerialismens 
dialektiska schema. Självkritiken definierades som 

en metod för en lösning av samhällsutvecklingens motsägelser; en av de mest 
genomgripande principerna för det marxist-leninistiska partiets aktivitet. En 

                               
228 CK VKP(b), ”O perestrojke literaturno-chudožestvennych organizacij”, 2. 
229 Ibidem, 2. 
230 T. Ždanov, ”Podgotovka partijnych organizacij k vyboram v verchovnyj sovet SSSR po 
novoj izbiratel´noj sisteme i sootvetstvujuščaja perestrojka partijno-političeskoj raboty”; 
”Perestrojka partijno-političeskoj raboty”, i O perestrojke partijno-političeskoj raboty: K 
itogam plenuma Vkp (b) 26 fevralja 1937 g, Moskva: Partizdat, 1937. Broschyren inkluderar 
en serie centralkommittéresolutioner och ledarartiklar från 1937 om behovet av självkritik 
inom partiet. 
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principiell, saklig, konstruktiv kritik och självkritik utgör den viktigaste leni-
nistiska normen för partilivet.231 

Enligt den ryske samhällsvetaren Oleg Charchordin betecknar ”själv” i 
”självkritik” i en sovjetisk kontext inte i första hand individen utan kollekti-
vet. Självkritik och utrensningar hade en offentlig och kollektiv karaktär. De 
hade enligt Charchordin bidragit till att konstituera det ryska socialdemokra-
tiska partiet från dess ursprungliga bildande. I Lenins texter var självkritik en 
handling som utfördes av hela partiet, menar han.232 

Den självkritiska praktiken kan delvis ses som ett demokratiskt substitut, 
med vars hjälp ledningen strävar efter att legitimera sig inför de från politi-
ken utestängda massorna. Charchordin understryker att självkritik och ut-
rensning gick hand i hand under 1930-talet. Partiet var både kritikens subjekt 
och objekt. Denna reflexivitet återkommer också i Gorbačevs perestrojka. 
Omstruktureringen skulle involvera både samhället och individen, massorna 
och partieliten. Charchordin noterar att även Gorbačevs självkritikkampanj 
bar namnet ”perestrojka”. Gorbačevs perestrojka kunde dock inte stärka 
sovjetmakten utan bidrog istället till dess kollaps, då utrensningen hade ex-
kluderats från den ideologiska formeln. Klandervärda beteenden diskutera-
des offentligt utan att någon utplånades fysiskt, som på Stalins tid. 

Att omstrukturera intellektuella och kriminella 
En annan forskare som drar paralleller mellan Gorbačev-erans och Stalinti-
dens perestrojka är Majja Kaganskaja. 1930-talets rekonstrukcija, som åsyf-
tade landets tekniska transformationer under industrialiseringen, har enligt 
henne sin motsvarighet i perestrojka, som under samma tid betecknade en 
”kvalitativ förändring av det sociala och individuella medvetandet”. Pe-
restrojka skulle resultera i en ny människa – ateistisk, kollektivistisk och 
kommunistisk.233 

Det var framförallt två strata som kom i fråga för denna typ av perestroj-
ka. Intellektuella och kriminella saknade nämligen det naturligt progressiva 
medvetande som fattigbönderna och proletärerna förlänats. De senare be-
hövde visserligen utbildas så att deras klassinstinkt kunde väckas, men för-
fattarna och filosoferna, jämte antisociala och kriminella element, krävde 
andra pedagogiska åtgärder. Det är här som det korrektiva straffarbetet 

                               
231 Kratkij političeskij slovar´, 4 utg., Moskva: Politizdat, 1987, 219.  
232 Oleg Charchordin, The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices, Los 
Angeles: University of California Press, 1999, 132f, 142, 145, 157. Charchordin medger att 
det finns en handfull undantag från den kollektiva självkritiken. Dessa utgörs av de individu-
ella bekännelser som framfördes av några av de gamla bolsjevikerna under 30-talets skenrät-
tegångar. 
233 Kaganskaja, ”Marksizm i voprosy jazykoznanija”, 152. 
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kommer in i bilden. Kaganskaja understryker att makthavarna inledningsvis 
inte försökte tona ned existensen av de arbetsläger som nu dök upp som 
svampar ur jorden. De framställdes snarare som socialisationens högsta ma-
nifestation, möjliggjorda av den nya maktens humanism.234 

De antisociala elementen omstrukturerades och omskolades på ett mer 
handfast sätt, genom att tvingas utföra vad som betraktades som ett socialt 
nyttigt arbete. Den borgerliga intelligentsian utsattes även för mer sofistike-
rade metoder. Filosoferna, författarna och vetenskapsmännen skulle lära sig 
att i sitt intellektuella arbete reflektera byggandet av socialismen, behärska 
den materialistiska filosofin, bejaka proletariatets diktatur och försonas med 
den nya sovjetmakten. 

Kaganskaja exemplifierar 1930-talets ”intellektuella och psykologiska pe-
restrojka” med hjälp av en bok av den sovjetiske författaren Michail 
Žoščenko, Istorija odnoj žizni (Ett livs historia) från 1934. I början av 1930-
talet färdigställdes Vita havskanalen, som via Leningrad förband Östersjön 
med Vita havet. Zoščenko bevittnade det monstruösa projektet, som hade 
genomförts till priset av 100 000-tals människoliv, och förmedlade sina erfa-
renheter i denna bok. Det är en sedelärande berättelse av dokumentär karak-
tär. Boken inleds med att den berättarröst som utger sig för att vara författa-
ren bevistar ett möte, ”ett av de mest häpnadsväckande möten jag någonsin 
sett”. Mötets deltagare utgörs av före detta kriminella som samstämmigt talar 
om sin önskan att leva och arbeta på ett nytt sätt och lovordar ”omstrukture-
ringen [perestrojka] av hela sitt liv”.235 Abram Isaakovič beskrivs som en 
internationellt ökänd tjuv. Han skulle ha rest in i Sovjetunionen för att begå 
nya brott. Abram Isaakovič kunde dock gripas och dömdes 1932 till tre års 
straffarbete vid Vita havskanalen. Han säger att han då trodde att livet kom-
mit till sitt slut men att han föga anade vilken kreativ potential omstrukture-
ringen bar på. I polemik mot så kallade ”borgerliga professorer” framhåller 
han en förvärvad visshet om att förändring verkligen är möjlig och att hans 
kriminella biografi inte är predestinerad.236 

Först saknade Abram Isaakovič initiativkraft i arbetet. Men väl konfronte-
rad med den pedagogiska planen i lägret förändrades hans attityd. Han och 
medfångarna kom successivt i bästa tänkbara sinnesstämning (nastroenie). 
Perestrojka används här om attitydförändringar och ett tillägnande av nya 
dispositioner samt en djupare insikt. Abram Isaakovič blir ärligare och mer 
solidarisk. Han kommer till klarhet om det rättfärdiga i systemet. Han börjar 
omhulda arbetet och prisa sovjetmakten. Ett återkommande dramaturgiskt 
moment i berättelsen är hur Abram Isaakovič förbättrar sin arbetskapacitet. 

                               
234 Ibidem, 153. 
235 Michail Zoščenko, Istorija odnoj žizni (1934), Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel´stvo 
”chudožestvennaja literatura”, 1936, 5. 
236 Ibidem, 6, 33. 
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Till en början misslyckas han med att uträtta sitt beting. Successivt försvin-
ner hans motvilja och kvoten uppfylls. Till slut överskrider han den i tri-
umf.237 Perestrojka syftar på kvantitativ tillväxt och kvalitativ förädling. 
Förändringen är dock relativ och reversibel. Man föds inte kriminell eller 
icke-kriminell. På samma sätt som den omskolade filosofen kan falla för nya 
borgerliga frestelser i sitt tänkande kan den återanpassade brottslingen drab-
bas av återfall. Lösningen blir då ytterligare perestrojka. Abram Isaakovič 
representerar inte bara en individuell karaktär. Han är också en universell 
förebild. För- och fadersnamnet indikerar att det handlar om en person med 
judisk härkomst. Hans borgerliga kosmopolitism har framgångsrikt trans-
formerats till socialistisk patriotism. Även om det bara skulle vara temporärt, 
har den egoistiske och statslöse juden omstrukturerats till en lojal och altruis-
tisk sovjetmedborgare. 

Från ord till begrepp hos Gorbačev och hans 
föregångare 
I sin sovjetiska användning har perestrojka förlänats en konnotation av 
skuld. Det handlar inte bara om självkritik utan om bot och bättring. Även 
om begreppet användes under Chruščev och Brežnev är det framförallt under 
Stalins tid vid makten som användningen av begreppet implicerade ett 
skuldbeläggande. I början av 1980-talet fungerade perestrojka mer som en 
utbytbar synonym till rekonstrukcija, även om ideologiska och mentala för-
ändringar förutsattes vid sidan av externa och tekniska omvandlingar. Det är 
dock betecknande att Gorbačevs politik kom att kritiseras för att inte dra de 
moraliska konsekvenserna av perestrojka. Den som är i behov av perestrojka 
är nämligen ansvarig för hur man dittills strukturerat sig: ”Idag gör de en 
rekonstruktion [perestrojka], men det är något som man glömmer, att några 
av dem borde tala om sin personliga skuld för ’konstruktionen’ [postrojka], 
som är dess förutsättning.”238 

Såväl Brežnev som Andropov och Černenko talade om perestrojka i 
början av 1980-talet. Som Gerner och Hedlund har noterat var 1980-talets 
tidiga användningar inte framträdande i den officiella sovjetiska retoriken 
och inte heller uppmärksammade inom västerländsk media, då begreppet var 
ett av många som använts under lång tid.239 Gorbačevs och hans rådgivares 
val att strukturera politiken kring detta begrepp var därför inte 
kontroversiellt. Termen var redan etablerad i den sovjetiska retoriken och 

                               
237 Ibidem, 33, 37f, 45. 
238 Återges efter RAN, Tolkovyj slovar´ russkogo jazyka konca XX v., 461. Observera att 
citatet är kursiverat i återgivningen. 
239 Gerner och Hedlund, Ideology and Rationality in the Soviet Model, 348. 
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hade använts i olika omfattning av i princip alla tidigare sovjetiska ledare.240 
Föremålet för Brežnevs perestrojka var vid sidan av ekonomin det ideo-
logiska, politiska och pedagogiska arbetet.241 För Andropov stod perestrojka 
för en förändring av den grundläggande industriproduktionen jämte en 
politisk och pedagogisk upprustning och Černenko applicerade begreppet på 
den så kallade ekonomiska mekanismen.242 

De tre generalsekreterarnas perestrojka har en gemensam nämnare i det 
att de är villkorade. Andropov talar om en ”avgränsad” (opredelennyj) om-
strukturering. Brežnev trycker på att perestrojka berör vissa – men då inte 
alla – ”delar och sfärer”. Černenko gör en reservation genom att försäkra att 
den omstrukturering han talar om svarar mot den demokratiska centralismen. 
Perestrojka används inte som ett obetingat universellt begrepp. 

Även om perestrojka ända sedan 1800-talet förekommit i en rad olika po-
litiska kontexter skulle det dröja innan begreppet fick en uteslutande univer-
sell innebörd. Perestrojka lanserades som ett totaliserande begrepp i anslut-
ning till den 27:e partikongressen 1986, men redan i augusti året innan gavs i 
en intervju med en utländsk tidning den innebörd som skulle bli känd över 
hela världen: ”En djup process pågår i vårt land, vilken kräver en stor pe-
restrojka av oss alla.”243 Till en västerländsk publik där han inte på samma 
sätt var styrd av olika talskrivare eller inhemska politiska förväntningar kun-
de han alltså ge en liknande totaliserande innebörd jämfört med den som 
lanserades för den egna befolkningen i april 1986. Begreppets räckvidd ex-
panderade ända fram till våren 1986. Men samtidigt som användningen vid-
gades och applikationsområdet breddades försökte Gorbačev precisera ter-
mens innebörd. Lösningen på ekvationen blev en aldrig sinande ström av 
parallella och alternativa definitioner, samt användningar av olika metaforer. 

Gorbačev hade redan tidigt en förkärlek för att använda ordet ”pere-
strojka”. Han hade använt ordet kontinuerligt i tal och artiklar åtminstone 

                               
240 Som vi sett användes inte bara perestrojka av Lenin och i den stalinistiska politiken, utan 
också av Chruščev, ibidem, n. 414, Brežnev, Andropov och Černenko. 
241 Leonid Brežnev, ”Iz reči na toržestvennom zasedanii, posvjaščennom vručeniju gorodu-
geroju Kievu medali ’Zolotaja zvezda’, v Oktjabr´skom dvorce kul´tury v Kieve” (23 oktober 
1965), i Voprosy razvitija političeskoj sistemy sovetskogo obš`hestva, Moskva: Politizdat, 
1977, 25; Leonid Brežnev, ”Otčetnyj doklad Central´nogo Komiteta KPSS XXVI s´´ezdu 
Kommunističeskoj partii Sovetskogo Sojuza i očerednye zadači partii v oblasti vnutrennej i 
vnešnej politiki 23 fevralja 1981 goda”, i Kommunist, nr 4, 1981, 61. 
242 Jurij Andropov, ”Reč General´nogo sekretarja CK KPSS Ju. V. Andropova na Plenume 
CK KPSS 22 nojabrja 1982 goda”, i Kommunist, nr 17, 1982, 16ff; Konstantin Černenko, 
”Reč tovarišča K. U. Černenko na vstreče s izbirateljami 2 marta 1984 goda”, i Kommunist, nr 
4, 1984, 6. Intressant är att Gorbačëv i början av 80-talet ledde en utredning som tillsattes av 
Andropov om tillståndet i landet och vilka lösningar man kunde ta sig an problemen med. 
Anders Åslund nämner denna erfarenhet vid sidan av Tat´jana Zaslavskajas rapport från 1983 
och makarna Gorbačëvs utlandsresor under 70-talet som bidragande faktorer till Gorbačevs 
reformvilja. Åslund, Gorbachev’s Struggle for Economic Reform, 25. 
243 Michail Gorbačev, ”[Intervju i den amerikanska tidskriften Time]” (28 augusti 1985), i 
Izbrannye reči i stat´i, vol. 2, Moskva: Politizdat, 1987, 366. 
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sedan 1978.244 Från början hade det dock en relativt snäv innebörd. Det hand-
lade först om en ”psykologisk perestrojka” inom partiverksamheten, vilket 
hänfördes till en fråga om engagemang och inställning. Sedan utvidgades det 
successivt till en ”djup allsidig” och ”grundläggande perestrojka av det sam-
hälleliga livets alla sfärer”.245 Denna kan ställas i accelerationens tjänst och 
slutligen bli en överordnad princip för hela den politiska dagordningen. Som 
i fallet med så många andra begrepp är det viktigt för Gorbačev att legitime-
ra perestrojka med hänvisningar till Lenin. Trots att det inte rör sig om en 
kvalificerad term hos Lenin har Gorbačev eller hans rådgivare lyckats hitta 
en passage där Lenin begagnar sig av ordet och därtill i ett sammanhang av 
ett analogt ekonomiskt nytänkande. Lenin visar här fram sin sida som takti-
ker och påtalar att produktiviteten måste höjas till varje pris. I ett land härjat 
av inbördeskrig och hungersnöd måste man kompromissa med sina princi-
per. Det är genom en restauration av det personliga incitamentet i bondeeko-
nomin som produktiviteten kan öka: 

Vi har redan inlett en nödvändig perestrojka av vår ekonomiska politik. Vi 
har redan några framgångar på området – det är sant att de visserligen är små 
och partiella, men likväl rör det sig om framgångar. Vi håller redan på att av-
sluta den förberedande kursen inom detta nya ”studiefält”. Genom hårda och 
ihärdiga studier, genom att kontrollera alla våra steg med hjälp av den prak-
tiska erfarenheten, genom att inte rädas att upprepade gånger omarbeta det vi 
redan påbörjat, genom att korrigera våra misstag, genom att uppmärksamt 
undersöka deras innebörd, kommer vi även att gå vidare till nästföljande kur-
ser. Vi kommer att klara av hela ”kursen”…246 

Med hjälp av citatet försöker Gorbačev levandegöra Lenin och överföra hans 
auktoritativa karisma på den nuvarande politiken. De kanoniserade orden 
presenteras för åhörarna som om de var giltiga här och nu, som det etiskt 
vägledande logos den fromt religiöse kan möta i testamentets vittnesbörd om 
den gudomliga uppenbarelsen. Gorbačev kommenterar citatet: 

Se, kamrater, här är Lenins råd och analys […] Detta är ett råd om hur vi 
måste handla under nuvarande omständigheter, hur vi kan förverkliga pere-
strojka, för att framgångsrikt tillryggalägga hela dess kurs och föra ut landet 
till en kvalitativt ny gräns. 

Vi är skyldiga att i full utsträckning följa Lenins kloka råd.247 

                               
244 Michail Gorbačev, ”Novomu metodu – širokuju dorogu” (1978), i Izbrannye reči i stat´i, 
vol. 1, Moskva: Politizdat, 1987, 156. 
245 Michail Gorbačev, ”Bystree perestraivat´sja, dejstvovat´ po-novomu” (8 april 1986), i 
Izbrannye reči i stat´i, vol. 3, Moskva: Politizdat, 1987, 331. 
246 Återges efter Michail Gorbačev, ”[Tal i samband med överlämnandet av Leninorden till 
Vladivostok]” (28 juli 1986), i Izbrannye reči i stati, vol. 4, Moskva: Politizdat, 1987, 34. 
Citatet står i original att finna i Vladimir Lenin, ”K četyrechletnej godovščine oktjabrskoj 
revoljucii”, i Polnoe sobranie sočinenij (1921), vol. 44, Moskva: Politizdat, 1964, 152. 
247 Gorbačev, ”[Tal i samband med överlämnandet av Leninorden till Vladivostok]”, 34. 
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Sättet att aktualisera ord från en förgången tid (som handlar om denna förflu-
tenhet), som om de var lika giltiga idag, får via perestrojka-syftningen när-
mast begreppsrealistiska implikationer. Ordets förekomst tas här till intäkt 
för att verifiera att det rör sig om ett och samma begrepp, på liknande sätt 
som vi sett Kaganovič försöka göra. ”Perestrojka” betecknade någonting lika 
verkligt igår som idag. Denna effektfullt persuasiva begreppsuppfattning 
skulle mycket väl kunna ses som ett uttryck för den ryska logokratin, där 
verkligheten blir ett kausalt epifenomen till utläggningen av en serie all-
smäktiga ord, vilket vi kommer att ha anledning att se närmare på i kapitel 
sju. 

Avslutande kommentarer 
Perestrojka betecknar en grundläggande förändring som implicit underkän-
ner vissa tendenser i en rådande utveckling. Användaren av begreppet skri-
ver dock in sig i den bestämda ordning som utvecklingen utspelas i, samti-
digt som man motiverar behovet av förändring utifrån detta ramverk. 

Perestrojka blev ett politiskt begrepp under 1800-talet. Men de utpräglade 
associationerna till social botgörelse och kollektiv självkritik förvärvades på 
1930-talet.248 Perestrojka har distinkt occidentalistiska konnotationer sam-
tidigt som det är tydligt präglat i en sovjetisk miljö. Även om begreppet bär 
på sovjetiska konnotationer så grundlades den politiska betydelsen och den 
metaforiska flexibiliteten på 1800-talet. 

I Zoščenkos berättelse är det tydligt att de människor som utsätts för pe-
restrojka inte besitter någon inneboende essens. Det temperament som tem-
pereras är böjligt och formbart. 

Det är betecknande att den politiska användningen av perestrojka ökar 
under 1930-talet. Begreppet har en uppenbar koppling till Stalins generallin-
je. När generallinjen lanserades innebar det att den filosofiska diskussionen 
skulle vara avslutad. Skillnaden mellan dialektiker och mekanister neutrali-
serades.249 Inom politiken förintades positionerna till höger och vänster om 
                               
248 Vladmir Dal´s auktoritativa förrevolutionära ordbok, Dal´, Tolkovyj slovar´, vol. 3, 216f, 
innehåller en utförlig förklaring av ”perestrojka” och ”perestroit´”. Innebörden av attitydför-
ändring lyfts dock inte fram i någon egentlig utsträckning. Denna innebörd är dock central i 
Dmitrij Ušakovs stalinistiska ordbok från 1930-talet. Ušakov red., Tolkovyj slovar´ russkogo 
jazyka, 204. 
249 Sedan Stalin framträtt som överordnad filosof under 1930 och 1931 och uttalat sig om den 
”materialistiska dialektiken” var i princip den filosofiska diskussionen avslutad. Nu hade 
Marx’, Engels’ och Lenins efterträdare meddelat hur allt låg till. Sovjetunionens kanske mest 
framstående filosof vid den här tiden, Abram Deborin, förlorade sin akademiska ställning och 
beskrevs som en ”folkfiende”, trots att Stalin tidigare tagit privatlektioner i dialektik mellan 
1925 och 1928 hos Jan Sten, en av Deborins ledande lärjungar. Nu skulle man istället utveck-
la en dialektisk materialism (diamat) som balanserade marxismens olika tendenser. Filosofisk 
forskning var visserligen angelägen, men inte på omarxistiska grunder, och i denna marxistis-
ka kanon, som forskningen skulle utgå ifrån, räknade Stalin även in sig själv. Se Robert C. 
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den ständigt undflyende mittpunkten. Litteraturen skulle skildra ett konflikt-
löst samhälle, kännetecknat endast av icke-antagonistiska motsättningar.250 
Musiken fick inte vara för experimentell, men heller inte för melodramatisk. 
Samtidigt som man i början av 1930-talet konstruerade nya förbund för de 
konstnärliga och akademiska yrkesutövarna omstrukturerade man litteratu-
rens, konstens, arkitekturens, musikens och filosofins innehåll. De nya för-
bunden organiserades för att vägleda den individuella kreativiteten under nya 
dogmer av socialistisk realism och dialektisk materialism. I överförd mening 
handlade det om att stämma om dissonanserna till en och samma tonart. 

Användningen av perestrojka skedde parallellt med att man uteslöt de ra-
dikala positionerna, teorierna och begreppen. När Stalin introducerade ”soci-
alismen i ett land” blev ett begrepp som Lev Trockijs (för den svenske läsa-
ren känd som Trotskij) permanenta revolution ytterligare problematiskt då 
det bär på konnotationer av något irreversibelt och oavslutat. Perestrojka 
indikerar istället en gradvis, begränsad och konsoliderande förändring, i 
kontrast mot absoluta omstörtningar. 

Vad Gorbačev gör fram till 1986 är att han förenar de singulära innebör-
derna till en enhetlig entitet och abstraherar dem till ett gemensamt begrepp. 
Efter partikongressen är inte längre uppdelningen mellan så kallad psykolo-
gisk och strukturell perestrojka tydlig. Det blir aspekter av ett och samma 
begrepp. Perestrojka får i Gorbačevs användning en större viktning åt det 
förflutna. Han aktiverar prefixets innebörd av retrograd rörelse och begrep-
pet får en tillbakablickande karaktär av återställande. 

                                                                                                                             
Tucker, Stalin in Power: The Revolution from Above 1928–1941, New York: W W Norton & 
Company, 1990, 148–151. 
250 Alec Nove, Glasnost’ in Action: Cultural Renaissance in Russia, Boston: Unwin Hyman, 
1989, 2. 
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2. Glasnost´ 

Öppenhet och sannfärdighet 
Västerländska media hade i Gorbačev-erans tidigaste skede svårigheter att 
översätta ”glasnost´”. ”Öppenhet” var den starkaste kandidaten men en 
snabb översikt av de varianter som hittills förekommit i den anglosaxiska 
litteraturen indikerar översättningens approximativa karaktär. ”Glasnost´” 
har till och från översatts med ”public disclosure”, ”candor”, ”advertise-
ment”, ”public airing”, ”public criticism”, ”overtness”, ”transparency”, 
”forthrightness”, ”directness”, ”accessibility”, ”frankness”, ”publicity”, free-
dom of speech”, ”freedom of information”, ”discussion”, och ”public know-
ledge”.251 Den effektiva lösningen på detta problem var att integrera ”glas-
nost” tillsammans med ”perestrojka” som ryska direktlån i de icke-ryska 
språken. 

I ryskspråkiga uppslagsböcker definieras glasnost´ mestadels som en of-
fentlighetsprincip, som en av demokratins hörnpelare eller som en princip 
för ett fritt informationsutbyte.252 Men även i följande formella definition kan 
man läsa in en skillnad, i kontrast mot svenska begrepp som offentlighet och 
yttrandefrihet. Glasnost´ är: 

Egenskapen och förutsättningen att vara offentlig [glasnoe] […]; en av den 
genuina demokratins beståndsdelar är öppen och fullständig information om 

                               
251 Gail W. Lapidus, ”Overview—The Role of Glasnost in Gorbachev’s Reform Strategy”, i 
The Glasnost Papers: Voices of Reform from Moscow, red. Andrej Mel´vill´ och Gail W. 
Lapidus, Boulder: Westview Press, 1990, 19; Gail W. Lapidus och Andrej Mel´vill´, ”The 
Anatomy of Glasnost”, i The Glasnost Papers, 27; Stephen S. Rosenfeld, ”Glasnost’: What’s 
in A Word?”, i Washington Post, 19 juni 1987, A: 25; Johan Galtung och Richard C. Vincent, 
Global Glasnost: Toward a New World Information and Communication Order?, Cresskill, 
NJ: Hampton Press, 1992, 239; Hosking, Russia and the Russians, 576; Gibbs, Gorbachev’s 
Glasnost, 101; Hobsbawm, Age of Extremes, 480; Lincoln, The Great Reforms, 274; Andrej  
Sacharov, Sakharov Speaks, London: Collins & Harvill Press, 1974, 123. 
252 P. Pavlenok, Kratkij slovar´ po sociologii, Biblioteka malych slovarej, Moskva: INFRA-
M, 2001, 36; RAN, Tolkovyj slovar´ russkogo jazyka konca XX v., 172. V. Maksimov et. al. 
red., Slovar´ perestrojki, S:t Petersburg: Zlatoust, 1992, 44f. 
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vilket offentligt [obščestvenno] viktigt fenomen som helst och möjligheten att 
fritt och brett diskutera detta.253 

Glasnost´ är inte någon negativ rättighet. ”Möjligheten” som omnämns i 
definitionen konstitueras framförallt positivt. Glasnost´ kan visserligen ses 
som en formell princip men underförstår alltid praxis. Ett ryskt sociologi-
lexikon bestämmer ”glasnost´” som en mekanism och princip för demo-
kratisering och korrigering, men också för ”konsolideringen av själv-
styrelsens principer i samhället liksom befolkningens självkontroll och ska-
pande aktivitet”.254 Informationen skall vara tillgänglig för medborgaren och 
denne skall ha praktisk möjlighet att diskutera den offentligt. 

Ett sovjetiskt lexikon från 1989, som förmedlar den officiella synen på de 
politiska begreppen, stipulerar utförligt den etiska domänen hos glasnost´.255 
Här får vi alltså reda på vad reformpolitikens arkitekter har tänkt sig med 
detta begrepp. Ett införande av glasnost´ är oförenligt med bilden av ett kon-
fliktlöst och problemfritt samhälle. Byråkratiska metoder skall lyftas fram i 
ljuset för att kunna bekämpas. Men samtidigt får glasnost´ inte underminera 
socialistiska värden utan skall stärka det socialistiska samhället. Glasnost´ 
har blivit ett väsentligt instrument för en friskare moralisk atmosfär i det 
sovjetiska samhället. 

Följande bestämning är godtycklig så tillvida att den utgör en partsinlaga 
och uttrycker en specifik ideologisk position. Det intressanta är dock hur 
glasnost´ i inledningen av samma artikel definieras rent formellt: 

glasnost´ är maximal öppenhet [otkrytost´] och sannfärdighet [pravdivost´] i 
de statliga och samhälleliga organisationernas aktivitet, en praktisk och aktiv 
form för den allmänna opinionens deltagande i det demokratiska beslutet om 
landets viktigaste problem.256 

Den denotativa betydelsen hos glasnost´ anges som ”maximal öppenhet och 
sannfärdighet”.257 Om man inte är sannfärdig är man inte heller maximalt 
öppen. ”Pravdivost´” kan härledas till ”pravda” (sanning), vilket är ett ord 
med moraliska konnotationer i ryskan (rätt, rättvisa). 

                               
253 RAN: Institut russkogo jazyka, Slovar´ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka v 20 
tomach, vol. 3, 2 utg., Moskva: Russkij jazyk, 1992, 133. 
254 Pavlenok, Kratkij slovar´ po sociologii, 36. 
255 Kratkij političeskij slovar´, 6 utg., Moskva: Politizdat, 1989, 112f. Denna utgåva skiljer sig 
markant från den fjärde utgåvan från 1987 i vilken glasnost´ definieras som ett uteslutande 
formellt begrepp. Kratkij političeskij slovar´, 1987, 89. Bland annat ges för första gången i ett 
sovjetiskt politiskt lexikon en positiv innebörd av pluralism (pljuralizm).  
256 Kratkij političeskij slovar´, 112f. 
257 Uppfattningen om närheten mellan det öppna och det sannfärdiga går också igen hos 
många sovjetiska dissidenter. När Andrej Sacharov 1968 efterlyste en diskussion i en anda av 
”glasnost´”, bestämde han denna som ”öppen” (otkrytyj) och ”öppenhjärtig” (otkrovennyj). 
Andrej Sacharov, Razmyšlenija o progresse, mirnom sosuščestvovanii i intellektual´noj svo-
bode: S priloženiem vseobščej deklaratsii prav čeloveka, Frankfurt: Possev-Verlag, 1968, 50. 
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Glasnost´ är inte, vilket ibland förutsätts i väst, en beteckning för en (ne-
gativ) yttrandefrihet, även om denna uppfattning också framfördes av jour-
nalister i den sensovjetiska politiska diskussionen. 

Det kan också finnas en annan säregenhet. Denna verkar komma till ut-
tryck i följande definition från slutet av 1800-talet: 

Glasnost´ framträder som ett villkor för det personliga [ličnaja], offentliga 
[obščestvennaja] och statliga livet, genom att det offentliggör [oglašenie] el-
ler sprider underrättelser om dessa områden i samhället, då de blir offentlig 
egendom.258 

Enligt denna definition förutsätter glasnost´ inte nödvändigtvis en absolut 
skillnad mellan offentligt och privat. Den offentliga kunskapens normativa 
domän begränsar sig inte till offentligt relevanta angelägenheter. I princip 
skulle intima frågor kunna göras till legitima föremål för en offentlig diskus-
sion.259 Jag tror att denna speciella konnotation kan förklaras med det faktum 
att glasnost´ inte har någon direkt semantisk relation till en offentlig kropp, 
till allmänheten som ett handlande subjekt, i kontrast mot lånordet ”publici-
tet” (publičnost´), som inbegriper en ”publik” (publika).260 

I citatet finns också ett verbalsubstantiv, oglašenie (kungörelse, offentlig-
görande, uppläsning). Detta ord, liksom verbet ”offentliggöra” (oglasit´), är 
besläktat med glasnost´. Kungörelsen av sanningen är en intentionell hand-
ling som utförs av ett subjekt som positionerar sig utifrån sina bestämda 
intressen. Därför kan glasnost´ inte uttömmande definieras på förhand då det 
som åsyftas är beroende av en självdeterminerad praktik. Försök att från 
officiellt håll etablera tillbörliga gränser för begreppets legitima applikation 
riskerar därför att motsäga begreppet självt.261 

I El´cins postsovjetiska Ryssland talade man mer om yttrandefrihet (svo-
boda slova) än glasnost´. Detta är symptomatiskt för en mer individualistisk 
ideologi. Glasnost´ innebar inte ett skydd för vilka åsikter som helst, uttryck-
ta av vilka privatpersoner som helst. På ett visst plan är glasnost´ ett kollek-
tivt moraliskt imperativ, som understödjer och förutsätter en viss utveckling i 
                               
258 V. Slučevskij, ”Glasnost´”, i Ėnciklopedičeskij slovar´, vol. 16, red. K. Arsen´ev, S:t 
Petersburg: I. A. Efron, Pračešnyj pereulok, No 6, 1893, 820. ”Glasnost´” är fetstilt i origina-
let. 
259 I en satirisk teckning från slutet av 1850-talet förekommer en kvinna och en man. Den 
utmanande kvinnan har en mycket lågt skuren urringad klänning på sig. Mannen frågar: ”Det 
tycks mig, lilla Šana, som att du visar för mycket.” Hon svarar: ”Jag försöker inte heller dölja 
någonting – det är en tid av glasnost´ nu.” Återges efter Jaroslavcev, ”Liberaly”, 16. 
260 I en indirekt mening kan glasnost´ sägas ha en relation till en offentlig kropp. En lexikalisk 
betydelse är ”allmän kännedom”, d.v.s. ”obščeizvestnost´”. Detta ryska ord har samma för-
stavelse som obščestvo (samhälle) och obščestvennost´ (allmänhet). 
261 Gail W. Lapidus och Andrej Mel´vill´ kommenterar den opposition som ventilerades 1987 
mot obegränsad glasnost´. De hävdar att ”[…] glasnost, as a process, gradually transcends its 
limits. What is ’allowed’ or ’not allowed’ is an illusory thing, since the snowballing effect of 
glasnost makes all boundaries temporary.” Lapidus och Mel´vill´, ”The Anatomy of Glas-
nost”, 53. Glasnost´ förutsätter därför alltid en utveckling mot mer glasnost´. 
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samhället.262 Det i sovjetiska sammanhang så frekvent använda uttrycket 
”ökning [rasširenie] av glasnost´” under 70-talet och 80-talet understryker 
begreppets processuella konnotationer. Som begrepp förutsätter glasnost´ 
praktik medan svoboda slova (yttrandefrihet) främst antyder möjlighet. 

Guds röst 
Glasnost´ är ett substantiv avlett från adjektivet glasnyj, som har flera bety-
delser i ryskan. Avledningen är gjord utifrån adjektivets kapacitet att denote-
ra ”öppen” (otkrytyj) och ”uppenbar” (javnyj). Denna innebörd, liksom ad-
jektivets andra denotationer, kan föras tillbaka på ordets ursprungliga etymo-
logiska mening, som finns bevarad i dess inre form. ”Glasnyj” betyder ur-
sprungligen ”att ha en röst”. Något som är ”glasnyj” är öppet och offentligt i 
kraft av att det kan höras, då det ljuder och har röst. Den inre formen ”röst” 
har föranlett översättaren Anesa Miller-Pogacar att i ett fall förtydliga glas-
nost´ som ”röst-het” (voiceness) snarare än ”öppenhet”.263 

Det fornryska adjektivet ”glas´n´´ii” härleddes ursprungligen från sub-
stantivet ”glas” (röst) under 1100-talet. Adjektivets tidigaste betydelser, som 
exklusivt förbands med ordet till 1600-talet, var ”i besittning av en röst” 
(obladajuščij golosom), ”ljudande” (zvučaščij) och ”högljudd” (gromkij).264 
Det är betecknande att ”glasnaja muzyka” har använts som en synonym för 
”vokal´naja muzyka” (vokalmusik).265 
                               
262 För Lapidus, som förmedlar periodens positiva förväntningar, framstår glasnost´ i slutet av 
1980-talet som ”a continual movement forward, the conquest of new bridgeheads of the truth. 
It is a movement ahead […] to an ever more truthful and deeper comprehension of problems, 
from the most general and principal to the most concrete and particular […]”, ibidem, 36f. I 
samma antologi hävdar Mel´vill´ följande: ”Glasnost is not a decree that has been promul-
gated, nor a condition that has been attained, but a process—a complex, painful process, 
which often proceeds haltingly, but wich, like the air we breathe, is essential to our society as 
it tries to reform itself.” Andrej Mel´vill´, ”A Personal Introduction”, i The Glasnost Papers, 
red. Mel´vill´ och Lapidus, 14. Larisa Zacharova karakteriserar glasnost´-begreppet i 1860-
talets reformdebatt på följande sätt: ”Glasnost´ avslöjade [obličat´], men dess patos låg i 
skapandet, i konstruktiva förslag och projekt, därför att det bar med sig en laddning av opti-
mism och ljusa förhoppningar. Det tvingade regeringen till handling. Med glasnost´ förvisa-
des rädslan, det väsentliga kännetecknet för Nikolajsystemet. Emancipationen av samhällets 
moraliska och intellektuella [duchovnye] krafter föregrep reformerna och blev en förutsättning 
för anstormningen mot dem.” Larisa Zacharova, ”Samoderžavie i reformy v Rossii: 1861–
1874 (k voprose o vybore puti razvitija)”, i Velikie reformy v Rossii, red. Larisa Zacharova et. 
al., 26f. 
263 Ėpštejn, After the Future: The Paradoxes of Postmodernism, 97. 
264 I. Sreznevskij, Materialy dlja slovorja drevne-russkago jazyka po pis´menym pamjatnikam 
(1893), vol. 1, Graz: Akademische Druck- U. Verlagsanstallt, 1955, 519; AN SSSR: Institut 
russkogo jazyka, Slovar´ russkogo jazyka XI–XVII vv., vol. 4, Moskva: Izdatel´stvo ”Nauka”, 
1977, 31; AN SSSR: Institut russkogo jazyka, Slovar´ russkogo jazyka XVIII veka, vol. 5, 
Leningrad: Izdatelstvo ”Nauka”, 1989, 126f. ”Bezglasnyj”, d.v.s. negationen av ”glasnyj”, 
betyder ”tyst”, ”stum”, ”som ej vågar säga sin mening”. 
265 AN SSSR, Slovar´ russkogo jazyka XVIII veka, 126f. Under 1700-talet förvärvade ”glas-
nyj” en harmonisk innebörd, ”klangfull” (zvučnyj), vid sidan av den mer neutrala, ”ljudande” 
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I modern ryska förekommer tre homonyma former av ”glasnyj” som hän-
visar till olika grammatiska och politiska sammanhang. Alla tre formerna 
kan relateras till den ursprungliga betydelsen hos glas´n´´ii.  

Sedan 1600-talet har glasnyj i en grammatisk kontext denoterat en kategori 
fonetiska ljud (zvuk). ”Glasnyj” är ett översättningslån av latinets ”vocalis” 
(ljudande, talande, klangfull) som i sin tur är en avledning av ”vox” (röst).266 
”Glasnyj”, med den inre formen ”vokal, högljudd”, används alltså här för att 
beteckna vokaler.267 Den semantiska förutsättningen för denna betydelse 
tycks ligga i att adjektivet bär spår av betydelserna ”ljud”, ”röst” och ”ord” 
vilka ryms i substantivet ”glas”. Ord som förmedlas via ljudet av den mänsk-
liga rösten implicerar öppenhet. Att skapa ett ljud med hjälp av den mänskli-
ga rösten förutsätter att munhålan är åtminstone delvis öppen. Betydelsen 
”öppen” blir då en naturlig association till ”ljud”. ”Glasnyj” som ”vokal” är 
därför en metonymi. ”Öppenhet” är en nödvändig egenskap hos vokalen som 
sådan. För att producera en vokal krävs att munhålan är mer än bara delvis 
öppen. ”Vokaler” är ljud som skapas när andningsluften får flöda fullständigt 
fritt genom munhålan. De kräver total öppenhet.  

Detta kan illustreras med en serie regimkritiska musikframträdanden som 
ägde rum under Gorbačev-eran. Den ryska jazzgruppen Archangel´sk inled-
de sina framträdanden med att parodiera kvarvarande totalitära mönster i det 
sovjetiska samhället. De äntrade scenen med hinkar på huvudet samtidigt 
som de försökte ropa fram en sång. Resultatet blev ett stumt, metalliskt ljud. 
Ett dekonstruerat ord uppenbarade sig på en stor skylt samt på de respektive 
hinkarna: ”glsnst´”, det vill säga ”glasnost´” utan vokaler.268 På ryska skulle 
det bli ”glasnost´ bez glasnych”. Frånvaron av vokaler indikerade en tystad 
röst-het eller vokalitet, en frånvaro av genuin social öppenhet. 

Sedan tidigt 1700-tal har glasnyj, en härledning av den ryska kyrkslavismen 
glas (röst), också kunnat denotera ”tillgänglig” (dostupnyj), ”uppenbar” och 
”öppen” (otkrytyj). Detta adjektiv har generella politiska konnotationer och 

                                                                                                                             
(zvučaščij). Bland motsvarigheterna till ”glas” i andra slaviska språk finns betydelser som 
”melodi”. AN SSSR: Institut russkogo jazyka, Ėtimologičeskij slovar´ slavjanskich jazykov: 
Praslavjanskij leksičeskij fond, vol. 6, Moskva: Izdatel´stvo ”Nauka”, 1979, 219. 
266 Det ryska översättningslånet från latin är ursprungligen en imitation av grekiskans ”foné-
enta”, som betyder ”öppna ljud och bosktäver”: N. Šanskij red., Ėtimologičeskij slovar´ russ-
kogo jazyka, vol. 4, Moskva: Izdatel´stvo moskovskogo universiteta, 1972, 90f; Terence 
Wade, Russian Etymological Dictionary, London: Bristol Classical Press, 1996, 39. 
267 ”Glasnyj” fungerar här som ett relativt adjektiv, ”glasnaja bukva” eller ”glasnyj zvuk”, 
vilket betyder ”vokal”, som bokstav eller ljud. Det kan också användas självständigt som ett 
substantiverat adjektiv, och åsyftar då en ”vokal” i kraft av sig själv. 
268 Dmitrij Uchov, ”Ėpocha GLSNST zakončilas´: Umer rukovoditel´ džaz-gruppy ’Archang-
el´sk’ Vladimir Rezickij”, i Vremja novostej (internetupplagan), 29 maj 2001. Ett foto av 
framträdandet finns utlagt på internet. Džaz.ru: http://www.jazz.ru/pages/zabrin/gallery1.htm 
(29 april 2006). Archangel´sk leddes av Vladimir Rezickij, en av den ryska jazzhistoriens 
mest inflytelserika musiker. 
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belyser varför ”glasnyj” i vissa sammanhang kan översättas med ”offentlig” 
eller ”publik” (publičnyj).269 ”Tillgänglig”, ”uppenbar”, samt ”allmänt känd” 
(izvestnyj vsem),270 är lexikaliskt kvalificerade betydelser. Men de är i ett 
grundläggande avseende bildliga implikationer av innebörden ”öppen”, som 
återspeglas i ordets etymologi. ”Glasnyj” framträdde under sent 1700-tal i 
uttryck som ”offentlig domstolsförhandling” (glasnyj sud), vilket innebar att 
något skulle ”pågå inför öppna dörrar” (proischodjaščij pri otkrytych dver-
jach). Det är från denna form av ”glasnyj” som ”glasnost´” i sin politiska 
betydelse avletts.271 

Före revolutionen, sedan sent 1700-tal, denoterade glasnyj också en politisk 
tjänst eller befattning (dolžnost´).272 Även detta var en metonymi (”han är en 
offentlig” = ”han är en offentlig ämbetsman”). ”Glasnyj” är här som i fallet 
med vokalbetydelsen ett substantiverat adjektiv. Praktiskt sett refererar 
”glasnyj” till fysiska ledamöter av den lokala stadsduman, i kraft av ordets 
inre form ”att ha en röst” (imejuščij golos). En ”glasnyj” har sålunda rätt att 
tala. Även detta glasnyj-begrepp har skapats utifrån glas, men förutsätter 
den förra, mer allmänna formen av glasnyj, som betecknar någonting öppet, 
uppenbart och offentligt. 

Även om ”glasnost´” inte är en direkt avledning av kyrkslaviskans ”glas”,273 
är glasnost´ associerat med det senare ordet, i kraft av sin morfologiska lik-
het. ”Glas” förekommer redan i översättningen av evangelierna från 1056–
1057. Dess kyrkslaviska betydelse är ”röst, ljud, ord, ton”.274 I den teologiska 

                               
269 Šanskij red., Ėtimologičeskij slovar´ russkogo jazyka, 91. 
270 AN SSSR, Slovar´ russkogo jazyka XVIII veka, 127. 
271 Wade, Russian Etymological Dictionary, 39. 
272 Šanskij red., Ėtimologičeskij slovar´ russkogo jazyka, 91. 
273 ”Glasnost´” är inte ”glas-n-ost´” utan ”glasn(yj)-ost´”. 
274 Šanskij red., Ėtimologičeskij slovar´ russkogo jazyka, 90. Det förmodade ursprunget till 
glas, d.v.s. det urslaviska gols, har sannolikt givit upphov till det besläktade ”glagol”. Detta 
ords historia kan kasta ljus över glasnost´, eftersom dess framväxt på ett talande sätt pekar 
hän mot flera nära besläktade västerländska ord. ”Glagol” har haft två centrala betydelser 
genom historien. Den äldsta betydelsen är ”ord”. ”Glagol” är sannolikt ett kyrkslaviskt mång-
faldigande från 1000-talet av vad som antas ha varit det urslaviska ”gols”, med betydelsen 
”röst”. Detta är besläktat med det svenska substantivet ”kall”. Wade, Russian Etymological 
Dictionary, 39. Vissa etymologer hävdar att den latinska motsvarigheten är ”gallus”. A. 
Preobraženskij red., Ėtimologičeskij slovar´ russkago jazyka (Etymological Dictionary of the 
Russian Language) (1910–1914), New York (Moskva): Colombia University Press, 1951, 
124. Om ”gols” någonsin har existerat är det förmodligen ett onomatopoetiskt ord. Detta 
skulle så småningom ha blivit såväl ”glas” som ”golos”. Det senare är det samtida ryska ordet 
för ”röst”, men med överförda betydelser av ”tal”, ”språk”, ”rop” och ”åsikt”. Max Vasmer, 
Russisches etymologisches Wörterbuch, vol. 1, Heidelberg: Carl Winter Universitetsverlag, 
1950, 287; V. Vinogradov, Istorija slov: Okolo 1500 slov i vyraženij i bolee 5000 slov, s nimi 
svjazannych, Moskva: Rossijskaja akademija nauk otdelenija russkogo jazyka, 1999, 881. 
Den andra betydelsen hos ”glagol” är ”verb”, som kan dateras till 1591. Detta är ett översätt-
ningslån av grekiskans ”rema”, som betyder ”ord” och ”verb”. Šanskij red., Ėtimologičeskij 
slovar´ russkogo jazyka, 84. I dag används ”glagol” för att beteckna ”verb” men kan poetiskt 
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traditionen kan det beteckna den religiösa tonen i kyrkosången eller det gu-
domliga ljud som uppstår när kyrkklockorna ringer. I kyrkslaviska samman-
hang förekommer ”glas” i uttryck som ”Guds röst” (glas Božij), vilket be-
tecknar ”Kristi lära”,275 och ”folkets röst” (glas naroda).276 Den tidigmedelti-
da latinska maximen ”Vox populi, vox Dei” (Folkets röst är Guds röst) har 
under långa tider spelat en viktig idéhistorisk roll. Den har stått för en prin-
cip för majoritetsstyre, som ömsom konservativt legitimerat, ömsom radikalt 
utmanat, rådande teologiska, politiska och sociala maktstrukturer. På ryska 
lyder uttrycket ”Glas naroda – glas Božij”. Då den moderna ryskans glas 
sällan används utanför idiomatiska, ordspråksmässiga eller fraseologiskt 
fixerade uttryck, som till stor del har sitt ursprung i det liturgiska språket, 
förefaller ordet ha förlänats en förhöjd nyans i jämförelse med ryskans all-
männa ord för röst, golos. Det tycks inte minst besitta en tydlig sannings-
konnotation.277 När glas används utanför de fixerade uttrycken har det en 
poetisk aura. 

I egenskap av Guds röst besitter glas en metafysisk kvalitet. Även om det 
inte finns någon etymologisk koppling kan man i en överförd mening se glas 
i analogi med det logos med vars hjälp Gud skapar världen.278 

                                                                                                                             
också denotera ”ord” och ”tal”. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, 271. Sedan 
1000-talet har ”glagol” haft en bred allmänslavisk betydelse: ord, tal, aforism, maxim, talets 
gåva och förmågan att tala insiktsfullt och förnuftigt. Šanskij red., Ėtimologičeskij slovar´ 
russkogo jazyka, 85. Även i ryskan kan ”glagol” utöver ”ord” beteckna ”förnuftigt tal”. 
Vladimir Dal´, Tolkovyj slovar´ živogo velikorusskago jazyka (1863–1866), vol. 1, 3 utg., S:t 
Petersburg: T-VA M. O. Vol´f, 1903, 867. Šanskij red., Ėtimologičeskij slovar´ russkogo 
jazyka, 85. 
275 A. Fedorov red., Frazeologičeskij slovar´ russkogo literaturnogo jazyka, vol. 1, Moskva: 
Citadel´, 1997, 141. 
276 Dal´, Tolkovyj slovar´, vol. 1, 874. 
277 Enligt den svenske slavisten Per-Arne Bodin bär kyrkslaviskan till skillnad från andra 
språk med sig ett element av evighet. Detta kommer sig av att det har en liturgisk användning 
och det faktum att nya ord inte bildas för att omfatta nya fenomen. Det kan inte tillämpas på 
vardagliga erfarenheter. Genom att använda kyrkslaviska, som i bästa fall är halvt begripligt 
för en vanlig rysk kyrkobesökare, kan den ortodoxe prästen markera att den andliga verklig-
heten skiljer sig från den världsliga. Per-Arne Bodin, Ryssland: Idéer och identiteter, Skellef-
teå: Norma, 2000, 123ff. Detta är förstås inte automatiskt giltigt för ord med kyrkslaviskt 
ursprung i samtida ryska, men dessa ord, åtminstone några av dem, kan implicera en annan 
status. Således besitter glas, ett ryskt ord som lånats in från kyrkslaviskan, andra nyanser än 
golos, dess äktryska (pleofoniska) ekvivalent: ”A duality of styles, or ’doublespeak,’ became 
a guiding force of Russian literary development—the same idea could be expressed both 
colloquially, in Russian, and sublimely, in Slavonic. The word vorota indicated gates such as 
those which enclose a peasant’s yard. A different word, however, vrata, was used to denote 
the gates of Heaven. Even today, the Russian word golova refers to an anatomical head, while 
the Slavonic glava refers to the head of an organization.” Michail Ėpštejn, ”Relativistic Pat-
terns in Totalitarian Thinking: An Inquiry into the Language of Soviet Ideology”, i Occa-
sional Paper, 243, red. Peggy McInerny, Washington, DC: The Kennan Institute for Ad-
vanced Russian Studies: The Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1991, 86. 
278 Glas är emellertid varken en avledning eller ett översättningslån från grekiskans logos. Det 
senare ordet har en helt annan etymologi. Den kyrkslaviska översättningen av ”logos” i Jo-
hannesevangeliet är inte ”glas” eller ”glagol” – även om de återger andra grekiska ord i bibel-
texten – utan ”slovo” (ord). 
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Den ”öppenhet” som denoteras av glasnost´ är till viss del en annan än 
den som förutsätts i svenskans offentlighetsbegrepp.279 I det auktoritativa 
Dal´-lexikonet anges betydelsen hos ”glasnost´” som ”allmän kännedom om 
någonting” (obščeizvestnost´ čego-libo) och ”kungörelse” eller ”uppläsning” 
(oglašenie).280 En av de perifera betydelserna hos glasnyj är ”hörbar” 
(slyšimyj). Hörbarheten är ett villkor för att något kan vara ”allmänt känt”. 
Glasnost´ är ur ett etymologiskt perspektiv inte en öppenhet för syn och 
blick, även om en central betydelse hos glasnyj är ”uppenbar”, vilket impli-
cerar att något är öppet eftersom det kan ses. Glasnost´ denoterar ursprungli-
gen ”öppenhet” i meningen att kunna ljuda fram ett ord. Det rör sig sålunda 
om en öppenhet i relation till hörselsinnet.281 ”Glasnost´” skulle därför kunna 
översättas till ett generellt nyttjande av en hörbar röst, en praktiskt verksam 
universell vokalitet. 

Censurterror 
Glasnost´ definierades lexikografiskt i slutet av 1700-talet.282 Därmed fram-
trädde begreppet parallellt med framväxten av en läsande publik. Det använ-
des bland annat om det som inte längre kan undanhållas en insatt allmän-
het.283 I och med den sekulära litteraturens starkare ställning genererades ett 
intresse för offentliga personer och en produktion av rykten, nyheter och 
skvaller relaterade till dessa. Det dröjde dock innan glasnost´ svarade mot ett 
artikulerat behov av omfattande politiska förändringar. 

Michail Speranskij (1772–1839), en av Alexander I:s mest reformvänliga 
ministrar, var en av dem som satte begreppet i politisk rörelse i början av 
1800-talet.284 Han förordade en begränsad maktdelning. Speranskij menade 
att olika myndigheter med valbara organ skulle ha möjlighet att offentligt 

                               
279 Förledet i den tyska förlagan till det svenska begreppet, ”öffen”, betyder visserligen ”öp-
pen”. Men metaforiskt förstås detta först och främst som en visuell öppenhet, där någonting 
hamnar inom allmänhetens synfält. 
280 Dal´, Tolkovyj slovar´, vol. 1, 874. 
281 Att öppenheten handlar om att vara i besittning av en röst styrks av att en inflytelserik 
person kan benämnas med ”glasnyj čelovek”. AN SSSR: Institut russkogo jazyka, Slovar´ 
russkich narodnych govorov, vol. 6, Leningrad: Izdatel´stvo ”Nauka”, 1970, 193. 
282 ”Glasnost´” finns med i det första ryska s.k. stora lexikonet (tolkovyj slovar´), Slovar´ 
Akademii Rosijskoj (1789–1794). RAN, Slovar´ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka 
v 20 tomach, 133. 
283 AN SSSR, Slovar´ russkogo jazyka XVIII veka, 127. Se även AN SSSR: Institut jazykoz-
nanija, Slovar´ jazyka Puškina, vol. 1, Moskva: Gosudarstvennoe izdatel´stvo inostrannych i 
nacional´nych slovarej, 1956, 401, 481; RAN, Slovar´ sovremennogo russkogo literaturnogo 
jazyka v 20 tomach, 133. Detta förhållande kan jämföras med den tidiga västeuropeiska poli-
tiska offentlighetens beroende av en föregående litterär salongsoffentlighet. Jürgen Habermas, 
Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft (1962), 2 utg., Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990, 116. 
284 Zemcov, Krach ėpochi, vol. 2, 136. 
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kommentera lagstiftningsarbetet samt regeringens aktivitet.285 Glasnost´ dis-
kuterades även i samband med rättegångarna 1826 mot de unga officerarna 
bakom Dekabristupproret året innan. I officiella kretsar vägde man för- och 
nackdelar hos en offentlighetsprincip som skulle göra rättegångarna allmänt 
tillgängliga.286 

Men det var först under 1840-talet som glasnost´ laddades med förvänt-
ningar om genomgripande förändringar och präglades som ett kontroversiellt 
begrepp. Enligt W. Bruce Lincoln gick den nya användningen av begreppet 
under detta decennium tillbaka på västeuropeiska erfarenheter.287 De reform-
vänliga ämbetsmännen kan då sägas ha gjort ett översättningslån utifrån en 
fördjupad kunskap om en europeisk offentlighet och publicitet. Glasnost´ går 
därmed i en mening tillbaka på latinets publicus.288 Begreppet började fästas 
på inhemska företeelser som motsvarade de västeuropeiska offentlighetsbe-
greppens applikationsområde. Användningen av glasnost´ förde därför med 
sig specifika äldre ryska etymologiska innebörder samtidigt som den lexika-
liska betydelsen skrev in sig i en modern europeisk kontext. Det är beteck-

                               
285 Hosking, Russia and the Russians, 248. 
286 Mosse, Perestroika under the Tsars, 3f. 
287 W. Bruce Lincoln, In the Vanguard of Reform: Russia’s Enlightened Bureaucrats 1825–
1861, DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1982, 183. När det gäller mitten av 
1800-talet har jag valt att i relativt stor utsträckning förlita mig på en monografi av W. Bruce 
Lincoln: Lincoln, In the Vanguard of Reform. Denna bok framstår som ett standardverk. 
Walter M. Pintner hävdade 1983 att ”it must be considered one of the most important works 
of modern Russian social history yet to appear”. Walter M. Pintner, ”W. Bruce Lincoln. In the 
Vanguard of Reform: Russia’s Enlightened Bureaucrats, 1825–1861”, i The American His-
torical Review, vol. 88, nr 5, 1983, 1299. För andra bidrag om 1800-talets reformprocess och 
de s.k. upplysta byråkraterna, se Daniel T. Orlovsky, The Limits of Reform: The Ministry of 
Internal Affairs in Imperial Russia, 1802–1881, Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1981; Jacob W.  Kipp och Maya A. Kipp, ”The Grand Duke Konstantin Nikolaevič: The 
Making of a Tsarist Reformer, 1827–1853”, i Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, vol. 34, 
1986; Ben Eklof et. al. red., Russia’s Great Reforms, 1855–1881, Bloomington: Indiana 
University Press, 1994; Zacharova, ”Samoderžavie, bjurokratija i reformy 60-ch godov”. För 
en initierad källa till en av reformatorerna själva, se Aleksandr Nikitenko, Dnevnik: V trech 
tomach, red. N. Brodskij och I. Ajzenstok, Leningrad: Chudožestvennaja literatura, 1955–
1956. Aleksandr Nikitenko (1804/1805–1877) upphöll ett statligt ämbete inom Kommittén för 
pressfrågor och var under ett tillfälle redaktör för Sovremennik. Biografiska data har jag när 
inte annat anges hämtat från den sammanställning av biografiska artiklar från olika förrevolu-
tionära encyklopedier som finns utlagd på internet under namnet ”Russkij ėnciklopedičeskij 
slovar´”: http//:www.rulex.ru/be.htm (8 maj 2006). 
288 Mycket talar för att det glasnost´-begrepp som successivt trädde in i de politiska kretsarna 
under 1830- och -40-talen var ett översättningslån från en latinsk förlaga. Som vi kommer att 
se såg en av det politiska glasnost´-begreppets tidiga inflytelserika förespråkare Frankrike 
som en juridisk-politisk förebild. Även om glasnost´-begreppets tidiga användare skulle ha 
sneglat mot en tysk kontext, har begreppet fortfarande sitt (indirekta) etymologiska ursprung i 
latinska eller franska förlagor (publicité). ”Öffentlich” är ett tyskt översättningslån av latinets 
publicus. ”Öffentlichkeit” är en produkt av upplysningen med vilken man försökte förmedla 
de erfarenheter och förväntningar som följde med olika liberala strävanden. H. Hofmann, 
”Öffentlich/privat”, i Historisches Wörterbuch der Philosophie, vol. 6, red. Joachim Ritter 
och Karlfried Gründer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984, 1131; Lucian 
Hölscher, ”Öffentlichkeit”, i densamma, 1134f. 
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nande att ordet ”golosovat´” (att rösta) avleddes från ”golos” (röst) under 
1830- och 1840-talen,289 under samma tid som glasnost´ fick en utpräglat 
politisk innebörd. Begreppen är förbundna med en uppluckring av ståndshie-
rarkin och rangordningen samt ett därtill kopplat ökat inflytande hos nya 
grupper på frammarsch i det offentliga livet. 

Enligt Lincoln användes glasnost´ som politiskt begrepp först av vad han 
kallar för ”upplysta byråkrater” (enlightened bureaucrats).290 Det betecknade 
då en kommunikationspraxis inom vissa delar av den centrala administratio-
nen. Begreppet fick efterhand en generell social referens och reserverades 
inte längre för en elit.291 För de upplysta byråkraterna handlade det inled-
ningsvis om att övertyga tsar Nikolaj I om nyttan i att tillåta ett fritt, men 
begränsat utbyte av åsikter inom en handfull myndigheter. Målet var att få 
bukt med en utbredd korruption och möjliggöra reformer. Under det tidiga 
1860-talets stora reformer lanserades glasnost´ på bredare front av de upp-
lysta byråkraterna och inte minst av tsar Alexander II själv. Begreppet be-
rörde inte bara frågan om allmänhetens eventuella rätt att bevista juridiska 
och politiska förhandlingar. Det figurerade även i en diskussion om 
presscensur, korruption, godtycklig maktutövning, legalitet (zakonnost´) och 
jordreformer. Parallellt med den officiella diskussionen använde betydelse-
fulla personligheter inom den bildade allmänheten292 begreppet som ett krav 
på vidgad öppenhet och mer genomgripande reformer. 

                               
289 N. Švedova red., V. V. Vinogradov: Istorija slov, Moskva: Institut russkogo jazyka RAN, 
1994, 881. Även om golosovat´ (rösträtt) är en avledning från 1800-talet förvärvade ”golos” 
(röst) den överförda betydelsen ”åsikt” redan under tidigt 1700-tal. Glasnost´ förutsätter, i 
kraft av sin association till rätten att rösta, makt. 
290 ”Enlightened bureaucrats” används relativt oproblematiskt av Lincoln. Det betecknar alla 
ryska ämbetsmän som i olika hög utsträckning reflekterade ett reformintresse i mitten av 
1800-talet. Termen gör ingen åtskillnad mellan den representative ministern och den anonyme 
censorn. Jag kommer i viss utsträckning att använda mig av hans uttryck, även om jag är 
medveten om att det kan vara missvisande. ”Byråkrat” bär vanligtvis på pejorativa konotatio-
ner och ”upplyst” associerar i en rysk kontext kanske främst till Katarina II:s regentperiod 
eller de s.k. ”folkbildarna” (prosvetiteli, ordagrant ”upplysare”) inom 1860-talets radikala 
intelligentsia. Folkbildarna satte sin tillit till förnuftet och vetenskapen i kamp mot traditio-
nen. Walicki, A History of Russian Thought, 185f. En fördel med termen ”upplysta byråkra-
ter” är dock att den svarar mot en inflytelserik idé i Ryssland under denna tid, nämligen om 
upplyst despotism. Despoten skulle borga för sin upplysning genom att låta sig omges av 
upplysta rådgivare. Om denna föreställning i det ryska sammanhanget, se Billington, The 
Icon and the Axe, 217–225. Den ryska historikern Larisa Zacharova betecknar kollektivet av 
”intelligenta” och ”progressiva” reformatorer med termen ”liberal byråkrati” (liberal´naja 
bjurokratija). Zacharova, ”Samoderžavie i reformy v Rossii”, 31. Hon gör sin term ekvivalent 
med vad ”some American historians prefer to call […] ’enlightened bureacrats’”. Zacharova, 
”Autocracy and the Reforms of 1861–1874 in Russia: Choosing Paths of Development”, i 
Russia´s Great Reforms, red. Ben Eklof et. al., 26. 
291 Lincoln, In the Vanguard of Reform, 189. 
292 I ryska språket finns ingen direkt motsvarighet till den innebörd av församlad publik eller 
intresserad allmänhet som kan avses med ”offentlighet”. En term vars betydelse ligger nära 
detta offentlighetsbegrepp är dock obrazovannoe obščestvo, vilken kan översättas med bildad 
allmänhet (obščestvo betyder samhälle eller förening). Detta uttryck användes bland annat av 
Aleksandr Gercen. Ett annat ryskt begrepp, obščestvennost´, med den lexikaliska betydelsen 
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Inom forskningen råder dock delade meningar om huruvida det politiska 
glasnost´-begreppet har sin egentliga upprinnelse i officiella eller inofficiella 
kretsar. Enligt Larisa Zacharova uppstod glasnost´ i verklig mening spontant 
hos publicister och regimkritiker under 1850-talet. En reformvänlig klick 
kom under Alexander II att omforma glasnost´ till ett reformvapen och över-
ta den politik de liberala skriftställarna redan föreslagit.293 W. Bruce Lincoln 
framhäver istället reformvänliga byråkrater inom statsadministrationen som 
redan under 1830- och 1840-talen skapade förutsättningar för hur glasnost´ 
skulle omsättas i samband med de stora reformerna under 1860-talet. Jag tror 
att det ligger mycket i att betrakta glasnost´ som ett begrepp vilket under 
1850-talet i betydande utsträckning artikulerades ”nerifrån” medan det under 
1860-talet torgfördes ”uppifrån”. Lincolns perspektiv är dock intressant då 
det lyfter fram den byråkratiska kontexten under 1830- och 40-talen, som 
tillsammans med den periodiska pressen konstituerar ramarna för begreppets 
tillkomsthistoria.294  

Under 1830- och 40-talen skapade ryska ämbetsmän ett inflytelserikt nätverk 
inom vilket man publicerade offentliga tidskrifter. Syftet var att ta fram ex-
pertkunskap om situationen i landet. Många av 1850- och -60-talens fram-
trädande ämbetsmän var nära associerade med detta nätverk. De kunde här 
begagna sig av sin redaktionella position för att föra fram nya idéer. 1840-
talets intermediära forum kom att utgöra en prototyp för de kommittéer som 
formade underlaget för de stora reformernas lagstiftning under Alexander II. 
I kommittéerna ingick förutom statstjänstemän från olika ministerier även 
vissa representanter för den progressiva aristokratin och bildade allmänhe-
ten.295 Glasnost´ är som politiskt begrepp förbundet med S:t Petersburg och 
präglades i betydande utsträckning inom den centrala statsadministrationen 
under Nikolaj I:s senare styre.296 

                                                                                                                             
allmänheten eller den allmänna opinionen, används ibland av anglosaxiska forskare som en 
ekvivalent till ”educated public”, ”middle class”, ”public sphere”. Se t.ex. Abbott Gleason, 
”The Terms of Russian Social History”, i Between Tsar and People: Educated Society and the 
Quest for Public Identity in Late Imperial Russia, red. Edith W. Clowes, Princeton, NJ: Prin-
ceton University Press, 1991, 21ff. Min användning av uttrycket ”bildad allmänhet” går till-
baka på de ryska begreppen obrazovannoe obščestvo och obščestvennost´. 
293 Zacharova, ”Samoderžavie, bjurokratija i reformy”, 5. 
294 Glasnost´ diskuterades även i den periodiska press som började växa fram på 1840-talet. 
Robert L. Belknap, ”Survey of Russian Journals, 1840–80”, i Literary Journals in Imperial 
Russia, red. Deborah A. Martinsen, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 101. 
295 Lincoln, In the Vanguard of Reform, 20, 189. 
296 S:t Petersburg har ända sedan Peter den stores vision om ett fönster mot Europa varit en 
occidentalistisk projektion. Under 1800-talet framstod S:t Petersburg som reformernas huvud-
stad i kontrast mot de reaktionära tendenserna i Moskva. För Gercen står Moskva för tillbaka-
blickande förflutenhet och S:t Petersburg för ren rörelse utan historia. Aleksandr Gercen, 
”Kolokol [nr 7]” (1 januari 1858)”, i Kolokol: Gazeta A.I. Gercena i N.P.Ogareva, vol. 1, 
Moskva: Izdatel´stvo Akademii nauk SSSR, 1962, 15f . 
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Den som enligt Lincoln introducerade glasnost´ som ett politiskt verk-
ningsfullt begrepp, jämte uppfattningen att glasnost´ är nödvändigt för ett 
samhälle baserat på legalitet, var Sergej Zarudnyj. Han var vän till Nikolaj 
Miljutin, som vi strax skall återkomma till, och erhöll i slutet av 1840-talet 
en hög befattning inom justitieministeriet. Strax innan hade han besökt 
Frankrike som han började se som en förebild. Zarudnyj betraktade publici-
tet, eller glasnost´ i dess ryska översättning, som frihetens garanti. Han be-
vistade föreläsningar om fransk juridik och kom till slutsatsen att det var 
dags att föra med sig denna formel hem till Ryssland.297 Glasnost´ legitime-
rades som ett motgift mot den revolutionära rörelsen.298 Det var under 1840-
talet, när många av glasnost´-förespråkarna var i 20- och 30-årsåldern, som 
de tog tjänst inom statsadministrationen. De var skyddslingar till storfurst 
Konstantin Nikolaevič, bror till den blivande tsaren Alexander II; Andrej 
Zablockij, Nikolaj Miljutin, Aleksandr Golovnin samt Sergej Zarudnyj. Des-
sa upplysta byråkrater, som ofta kallas för konstantinovcy, hade först och 
främst en pragmatisk syn på glasnost´. 

Kretsen av upplysta byråkrater fann en politisk och intellektuell mentor i 
den inflytelserike publicisten, historikern och vetenskapsmannen Konstantin 
Kavelin. Trots att han var hegelian, motståndare till livegenskapen och väl 
införstådd med fransk utopisk socialism, uppmuntrade han sina lärjungars 
reformistiska strävanden inom ramen för en intakt rysk absolutism, även om 
denna skulle vara progressiv och upplyst.299 

Kavelin omhuldade idén om den upplysta despotin, i analogi med vad 
franska och tyska filosofer förespråkat mer än ett halvt sekel tidigare. Hans 
tro på en progressiv autokrati satte gränserna för glasnost´-begreppets poli-
tiska horisont, så som den kom till uttryck hos de upplysta byråkraterna. 
Fredrik den store, sinnebilden för den upplyste despoten, har fällt ett av den 
upplysta despotins mest berömda uttalanden: ”Resonera så mycket ni vill, 
och om vad ni vill, men lyd!” För Kant skulle det frigjorda offentliga samta-
let underlätta för det sociala framsteget. Det är betecknande att även de ryska 

                               
297 Richard S. Wortman, The Development of a Russian Legal Consciousness, Chicago: The 
University of Chicago Press, 1976, 234. Se även Lincoln, In the Vanguard of Reform, 63. 
Sergej Zarudnyj (1821–1887) var en välkänd rysk ämbetsman av ukrainsk härkomst. Han var 
aktiv inom justitieministeriet och var en av arkitekterna bakom de juridiska reformerna under 
1860-talet. 
298 Lincoln, The Great Reforms, 113. 
299 Lincoln, In the Vanguard of Reform, 85. Konstantin Kavelin (1818-1885) var en av två 
redaktörer för de samlingar som gavs ut av Kejserliga geografiska sällskapet under ledning av 
storfurst Konstantin Nikolaevič. Kavelin bistod ämbetsmän som var intresserade av reformer 
inom Miljutins och Zablockijs departement med rådgivning. Han etablerade band mellan dem 
som så småningom skulle utforma de stora reformerna. Lincoln, The Great Reforms, 43. Den 
ryska historikern Larisa Zacharova betonar att de reformvänliga elementen inom byråkratin, 
den ”liberala byråkratin”, formades i symbios med den bildade allmänhetens liberala publicis-
ter, författare och vetenskapsmän. Bland dem som utövade inflytande nämner hon bl.a. – vid 
sidan av Kavelin – Jurij Samarin, Vladimir Dal´, Michail Saltykov-Ščedrin och Pavel 
Mel´nikov. Zacharova, ”Samoderžavie, bjurokratija i reformy”, 7f. 



 

 89

upplysta byråkraterna ville använda glasnost´ för att neutralisera den revolu-
tionära rörelsen och skapa harmoni i samhället.300 Enligt Kant skulle friheten 
att uttrycka sig offentligt göra att människor av egen kraft skulle bli mer 
civiliserade.301 

De upplysta byråkraterna tillhörde en generation som fann sina uttrycks-
former under 1840-talet, men vars erfarenhetsmatris grundlagts under en 
period som spänner från slutet av 1820-talet fram över 1830-talet. Fyrtiota-
listernas sociala aspirationer och reformistiska förväntningar hade etablerats 
under den tidiga fasen av Nikolaj I:s reaktionära styre.302 Fyrtiotalisterna 
socialiserades in i ett motsägelsefullt land som fortfarande var på fram-
marsch som europeisk stormakt efter Alexander I:s seger över Napoleon 
1815. Dekabristernas krav från 1825 på att införa en konstitution traderades 
vidare och etsade sig fast i fyrtiotalisternas minne. Alexander I:s utbyggnad 
av universitetsväsendet hade inneburit relativt goda utbildningsmöjligheter. 
Även om Nikolaj I inledde sin regenttid med att hänsynslöst slå ner dekab-
risternas upprorsförsök och successivt började isolera Ryssland från Europa, 
kännetecknades hans första tid vid makten av viss reformvilja och tolerans. 
En rad inflytelserika tidskrifter etablerades. Utrymmet för den begränsade 
tankefriheten och de sporadiska ansatserna till reformer krympte dock obön-
hörligt i samband med de revolutionära händelserna i Frankrike 1830 och i 
än högre utsträckning efter 1848.303 Under de sista sju åren av Nikolajs re-
genttid hårdnade regimens grepp och en tid av så kallad censurterror inled-
des.304 Rysslands efterblivenhet blev i samband med Krimkriget uppenbar i 
hela Europa. 

Många ryska publicister drabbades under Nikolaj I av den omfattande 
censuren, så som Vissarion Belinskij, Ivan Panaev och Aleksandr Gercen 
(för en internationell publik mer känd som Herzen). Efter tsarens död fanns 
ett stort behov av att restaurera den bildade allmänhetens förtroende för sta-
ten, som allvarligt skadats under den reaktionära perioden. Det var i ljuset av 
detta problem som glasnost´ började föras fram av de upplysta byråkraterna.  

Framför allt sökte de ett administrativt instrument som kunde skapa ett 
bredare politiskt underlag för att handskas med ekonomiska och sociala pro-
blem. Behovet sprang ur det faktum att möjligheten att förändra politiken 

                               
300 Lincoln, In the Vanguard of Reform, 186. 
301 Kant, ”Was ist Aufklärung”, 41. 
302 Den fyrtiotalistiska generationsgrupperingen kan karakteriseras som relativt statsvänlig, 
ideologiskt liberal och reformsinnad, samt påverkad av tysk hegeliansk och idealistisk filoso-
fi. Jfr kapitel sex i denna avhandling, ”Generationsidentitetens dialektik”. 
303 Hugh Seton-Watson, The Russian Empire 1801–1917, Oxford: Oxford University Press, 
1967, 200ff. 
304 Zacharova, ”Samoderžavie, bjurokratija i reformy”, 5. Nikolaj I:s senare styre har åtmin-
stone sedan början av 1900-talet kallats för en epok av censurterror (cenzurnyj terror). Uttry-
cket förekommer bland annat hos historikern Michail Lemke. Lincoln, In the Vanguard of 
Reform, 92. 
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dittills hade varit så begränsad. Tidigare försök att lösa den socioekonomiska 
krisen hade varit politiskt verkningslösa.305 

Statsmän som Miljutin och Zablockij samlade in omfattande data som be-
rörde olika lokala omständigheter i det ryska imperiet. Genom att konsultera 
olika expertkunskaper kunde informationen omvandlas till en politisk hand-
lingsplan.306 De upplysta byråkraterna utbytte informationen informellt och 
spred den inom utvalda kretsar. Successivt utvidgades informationsutbytet. 
Denna expanderande process, med vilken de upplysta byråkraterna försökte 
engagera reformvilliga men moderata skikt inom den bildade allmänheten, 
kallade de glasnost´. 

Om man undantar de tidskrifter som nu ökade i antal, befolkades den of-
fentliga diskussionens legitima fora under Nikolaj I i större utsträckning av 
administratörer än representanter från den bildade allmänheten. I Västeuropa 
kom framförallt publicitetens talesmän från det civila samhället. Publicister 
och tidningsutgivare försökte legitimera en ny position från vilken de kunde 
artikulera sina intressen i namn av den allmänna opinionen, distinkt från 
politiska och klerikala institutioner.307 I Ryssland kom ett flertal av de tidiga 
glasnost´-förespråkarna från statsapparaten. 

Den allmänna opinionen skulle enligt de upplysta byråkraterna inte kon-
sulteras mer än nödvändigt. Om möjligt utgjorde den en källa till legitimitet, 
men allt väsentligt vetande fanns redan tillgängligt.308 

En viktig person i detta sammanhang var storfurst Konstantin Nikolaevič. 
Han arrangerade debatter om reformer och lagförslag inom sjöfarts-
ministeriet och det Kejserliga ryska geografiska sällskapet (Imperatorskoe 
russkoe geografičeskoe obščestvo) som grundades 1845,309 inom vilket Ka-
                               
305 Lincoln, In the Vanguard of Reform, 8f, 103, 105f. 
306 Ibidem, 106f. Nikolaj Miljutin (1818–1872) var en välkänd statsman under de stora refor-
merna. Han var aktiv i inrikesministeriet och deltog i det lagstiftande förarbetet att avskaffa 
livegenskapen. Hans bror, Dmitrij Miljutin, var en av Alexander II:s närmaste medarbetare. 
Författaren och matematikern Andrej Zablockij-Desjatovskij (1807–1881) var en betydelse-
full statsman inom inrikesministeriet och ministeriet för statlig egendom. Zablockij-
Desjatovskij var en engagerad motståndare till livegenskapen och deltog som sådan i den s.k. 
hemliga kommittén. 
307 För ett av de mest välkända, inflytelserika och kontroversiella arbetena om uppkomsten av 
den västerländska offentligheten, som täcker in Tyskland, Frankrike och England, se 
Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Habermas klassiker föreligger i svensk över-
sättning: Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet: Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i 
det moderna samhället (1962), Lund: Arkiv, 1984. För en studie om framväxten av publicis-
ten som en legitimerad politisk varelse under tidigt svenskt 1800-tal, se Cecilia Rosengren, 
Tidevarvets bättre genius: Föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl Johanstidens 
Sverige Tidevarvets bättre genius, Stockholm: Symposion, 1999. 
308 Lincoln, In the Vanguard of Reform, 166. 
309 Enligt Lincoln utgjorde det Kejserliga ryska geografiska sällskapet den viktigaste länken 
mellan Rysslands regering och den bildade allmänheten under Nikolaj I:s repressiva regim 
från 1848 fram till de stora reformerna. Lincoln betonar att detta var en nödvändig förutsätt-
ning för att reformerna skulle kunna genomföras eftersom sällskapet ackumulerade den de-
mografiska och ekonomiska statistik som man behövde. Den typ av förstahandsinformation 
som man inhämtade hade tidigare inte varit tillgänglig för en rysk regering. Man kan notera 
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velin var verksam. Därigenom utvidgade han de politiska gränserna för glas-
nost´ och satte begreppet i spel utanför den innersta statsbyråkratin. En 
gemensam nämnare hos debattdeltagarna var dock att de delade varandras 
grundläggande åsikter. Golovnin har beskrivit den innovativa och experi-
mentella karaktären hos denna procedur med hjälp av storfurstens eget be-
grepp artificiell (iskusstvennaja) glasnost´.310 

[I]n drafting legislation, it was essential to create, so to speak, artificial pub-
licity (iskusstvennaia glasnost´), to encourage debates and disputes, and elicit 
the views of the entire group for which a law was being drafted, rather than 
being satisfied with the opinions of a narrow circle. [---] [Som ett resultat av 
diskussionerna om sjöfartsreformerna] there was formed in the fleet a body of 
opinion […] when the new Naval Regulations appeared, it seemed as if they 
were only an expression and a reflection of that opinion.311 

För Konstantin Nikolaevič var dessa sammankomster ett sätt att tillämpa en 
typ av borgerlig princip enligt vilken man skulle konsultera specialiserade 
kompetenser när man utvecklade de politiska förslagen. Trots konstgjord-

                                                                                                                             
att nästan alla regeringsledamöter som deltog i 1860-talets reformlagstiftning hade spelat en 
aktiv roll i det geografiska sällskapet mellan 1850 och 1857. Lincoln, The Great Reforms, 43. 
310 Den positiva attityden gentemot vad man i en överförd mening skulle kunna kalla artifici-
ell samstämmighet (soglasie), hade även kommit till uttryck under upplysningen i bl.a. Kants 
skrifter. Kant hävdar att det i vissa situationer, givet att de politiska åtgärder som skall för-
verkligas är offentligt legitima, kan vara nödvändigt för regeringen att skapa en ”artificiell 
enhällighet” (künstliche Einhelligkeit). Kant, ”Was ist Aufklärung”, 37. 
311 Återges efter Lincoln, In the Vanguard of Reform, 144. Storfurst Konstantin Nikolaevič 
(1827–1892) var tsar Nikolaj I:s andre son. Han spelade en viktig roll såväl i verkställigheten 
av de marina reformerna som i avskaffandet av livegenskapen. Aleksandr Golovnin (1821–
1886) var en framstående statsman under Alexander II. Han hade en nära relation med Kon-
stantin Nikolaevič och fick tillträde till kretsen kring Alexander II. Golovnin engagerade sig i 
bondefrågan och i universitetsreformerna. Lincoln föreslår att storfurstens utövande av artifi-
ciell glasnost´ direkt influerades av akademiledamoten Georg-Friedrich Parrots (1767–1852) 
idéer från 1820-talet. Parrot hade tidigare varit professor vid universitetet i Dorpat, och tjänst-
gjort som Alexander I:s och senare Nikolaj I:s rådgivare. Under slutet av 1820-talet försökte 
Parrot jämte andra ämbetsmän övertyga Nikolaj I om värdet av att ministrarna själva skulle 
handlägga enklare ärenden, individuellt eller kollektivt, för att stärka deras auktoritet. Parrots 
argument var att Ryssland var för stort för att kunna greppas av en enda kompetens, och 
talade för en maktfördelning till upplysta rådgivare. Autokraten Nikolaj var emellertid mot-
ståndare till förslaget att delegera ansvar till ministerierna. Parrot pläderade för en bättre 
tillgång till den allmänna opinionen genom att skapa fora för fria – men strukturerade – dis-
kussioner. W. Bruce Lincoln, Nicholas I: Emperor and Autocrat of All the Russians, London: 
Penguin Books, 1978, 169, 180, 352, 355. Parrot föddes i Würtemburg och gjorde sin akade-
miska karriär som föreläsare, naturvetenskapsman och rektor vid ett flertal tyska lärocentra 
men blev medlem av vetenskapsakademin i S:t Petersburg 1826. Alexander I mötte Parrot 
1802, med franska som lingua franca, och de utvecklade en vänskaplig relation som utmynna-
de i att Parrot fick en rådgivande roll i statsfrågor. För en initierad beskrivning av glasnost´-
praktiken under 1860-talet, där man delade ut skriftliga förordningar till guvernörer och mar-
skalker ur adeln, upphöjda och omdefinierade som om de vore ett ”initiativ” från deras sida, 
se Zacharova, ”Samoderžavie i reformy v Rossii”, 29. 
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heten hos denna form av glasnost´ var storfursten övertygad om dess kapa-
citet att nå fram till sanningen.312 

De stora reformerna 
Nikolajs epok av repression och censur avlöstes efter tsarens död med en 
”era av glasnost´”.313 Den bildade allmänhetens intresse för glasnost´ var 
kanske som störst i samband med Krimkrigets slut. I samband med de stora 
reformerna 1861 initierades en debatt om dessa som skulle pågå i mer än ett 
decennium. 

Några år efter Alexander II:s tillträde 1855 flyttade han till stor del över 
diskussionen om reformbehovet från byråkratins inre kretsar till olika offent-
liga tidskrifter. Hans syfte var att skapa ett fritt samtal om de förändringar 
han ansåg nödvändiga. Alexander II uppfattade glasnost´ som ett offentligt 
stöd för den egna politiken. 314 

Glasnost´-begreppets innehåll och omfång var under 1860-talet föremål 
för dispyter. De upplysta byråkraterna var överens om att Rysslands moder-
nisering skulle ledsagas av glasnost´ och zakonnost´ (legalitet).315 Enligt 
Lincoln gav majoriteten av de upplysta byråkraterna begreppen innebörder 
som dikterades av nödvändigheten hos olika politiska och administrativa 
imperativ. Glasnost´ hade i deras användning ingen generell social referens. 
Zakonnost´ definierades huvudsakligen som en garanti mot godtycklig 
maktutövning (proizvol). Glasnost´-begreppets essens är dock svårare att 
bestämma. Uppfattningarna om glasnost´ hos de upplysta byråkraterna spän-
de från att handla om en expanderande, om än begränsad, demokratiserings-
process, en raffinerad produktion av allmän opinion (”artificiell glasnost´”), 
till ett verktyg med vars hjälp man kunde stärka tilltron till autokratin. För ett 
flertal handlade det om en försäkring mot byråkratisk korruption. Den prak-
tik som termen betecknade antogs kunna användas till att dra undan förut-
sättningarna för rättsliga egenmäktigheter.316 Enligt en vanlig uppfattning 
skulle glasnost´ vara ett instrument för att producera en viss typ av kunskap 
som kunde generera politiska och ekonomiska framsteg. Andra menade sig 
ha hittat ett socialt återkopplingsinstrument som kunde kartlägga och samti-
digt hantera revolutionära stämningar i samhället. Glasnost´ framstod som 
ett vapen mot falska rykten. Begreppet uppenbarade sig också som ett verk-

                               
312 Wortman, The Development of a Russian Legal Consciousness, 246, 281; Lincoln, The 
Great Reforms, 45f. Det är symptomatiskt att Konstantin Nikolaevič under det sena 1870-talet 
kom att motsätta sig uttrycken av okultiverad glasnost´ i rättssalen, det vill säga förkunnandet 
av den revolutionära ideologin. 
313 Jaroslavcev, ”Liberaly”, 16; Lincoln, The Great Reforms, 49. 
314 Lincoln, In the Vanguard of Reform, 162, 188. 
315 Ibidem, 183. 
316 Ibidem, 204. 
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tyg för att neutralisera motsättningen mellan byråkratin och den bildade all-
mänheten, samt mellan konservativa och progressiva. Vissa anförde att man 
med hjälp av glasnost´ kunde utveckla en plattform från vilken det var möj-
ligt att bekämpa konservativa opinioner. Glasnost´ tedde sig som en resurs 
med vars hjälp man kunde legitimera den liberala opinionen och den reform-
politik som behövde implementeras.317 Andra byråkrater såg däremot glas-
nost´ som en metod att bestämma ryska värden, genom att etablera moraliska 
imperativ och förstärka autokratins privilegierade ställning.318 

Aleksandr Gercens mest emfatiska förespråkande av glasnost´ sammanfaller 
med att han uppnådde en legitim position från vilken han kunde influera den 
allmänna opinionen. Han började då se glasnost´ som det mest effektiva 
sättet att väcka liv i den allmänna opinionen och påverka regimen. Med hjälp 
av glasnost´ kunde reformatorerna förse sig med den information de behöv-
de, menade han.319 Den reaktionära dagordningen skulle upplösas om man 
införde glasnost´ på bred front. Detta skulle med nödvändighet bereda vägen 
för emancipationen av de livegna bönderna, vilket i sin tur skulle förekomma 
folkliga uppror. 

För Gercen framstår glasnost´ som folkets röst (glas naroda), även om 
denna bara kan förmedlas av de bildade. Glasnost´ manifesterar böndernas 
strävan efter befrielse: ”Den som är emot glasnost´, den som är emot bön-
dernas emancipation, den är en folkfiende, den är er [regeringens] fiende.”320 

I takt med att hans försonliga hållning stärktes och hans kompromissvilja 
ökade, överskreds böndernas privilegium som exklusivt glasnost´-subjekt. 
Den tsaristiska successionen frigjorde nya förväntningar. Gercen satte sin 
tillit till en ny enhet av ”den bildade minoriteten och hela folket, tsaristisk 
vilja och allmän opinion”. Denna oövervinnerliga enhet av ”makt och frihet” 
kvalificerade subjektet på ett formellt plan. Den offentliga rösten manifeste-
rade fortfarande folkets sak, det vill säga böndernas: ”Glasnost´ kommer att 

                               
317 Zacharova, ”Samoderžavie, bjurokratija i reformy”, 15. 
318 Lincoln, The Great Reforms, 117, 187f. Den polsk-ryske publicisten, censorn och ämbets-
mannen Osip Pržeclavskij (1799–1897) propagerade för en specifikt rysk glasnost´-praktik 
med ett språk som förefaller vara influerat av Montesquieu, Roussau och Herder. Glasnost´ 
måste stämma överens med nationalkaraktären, de redan existerande institutionernas anda, 
massornas utbildningsnivå, den kulturella utvecklingen och de framtida bestämningarna. 
Glasnost´ får därför inte transplanteras från ett främmande land. Den allmänna opinionen 
skall fritt stödja den för Ryssland naturliga autokratin. Den typ av glasnost´ som kommit till 
uttryck i den periodiska pressen under 1850-talets andra hälft var degenererad, menade han. 
319 Edward Acton, Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1979, 129ff, 175. Fram till Nikolaj I:s död intog Gercen 
en mer kompromisslös attityd. Men efter 1855 betonade han vikten av fredligt framåtskridan-
de. Gercen fick under denna tid stöd från breda lager av den bildade allmänheten, vilka var för 
reformer uppifrån men mot revolution, d.v.s. vad som ofta anges som kriteriet för vad man 
kallar den ryska liberalismen. I takt med att Gercen och liberalerna närmade sig varandra blev 
hans och Nikolaj Ogarevs tidskift Kolokol (Klockan) den allmänna opinionens röst. 
320 Gercen, ”Kolokol [nr 7]” (1858), 56. 
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straffa dem [plantageägarna], innan saken går så långt som till regeringens 
piska eller bondens yxa.”321 

Det ryska samhället började uppleva ett kort ögonblick av konsensus. Föl-
jande ord av Fedor Dostoevskij illustrerar denna allmänna försoning, när 
människor i olika ideologiska läger tillfälligtvis kunde skriva under på reger-
ingens politik. Dostoevskij uttrycker här oreserverad entusiasm, trots att han 
börjat röra sig i konservativ riktning. Han försvarar etablerandet av glasnost´ 
(vilket möjliggjort att han kunde publicera sig igen efter förvisningen), från 
försök att reducera glasnost´ till sensationslystnad. Glasnost´ är en skänk 
från ovan. 

Åh, tro inte, tro inte, ärade utlänningar, att vi är rädda för välgörande glas-
nost´, att vi blivit rädda för det och gömmer oss för det, så fort vi infört det.  
[---] Nej, vi älskar glasnost´ och kelar med det som med ett nyfött barn. [---] 
Ibland biter barnet misslyckat; det har ännu inte lärt sig att bita. [---] Men vi 
skrattar åt dess rackartyg, åt dess barnsliga misstag […]. [---] Enda orsaken är 
hälsan, enda orsaken är de unga safterna, den unga oerfarna styrkan, som väl-
ler fram som ett friskt källsprång!..322 

Bland slavofiler framfördes uppfattningen att glasnost´ hade en humanise-
rande potential och status av oförytterlig rättighet. Begreppet uttryckte dels 
ett universellt behov, dels omfattade det en specifik rysk längtan att restaure-
ra en förlorad harmoni som hade gått under när Ryssland började modernise-
ras.323 

Som Lincoln betonar gjorde de upplysta byråkraterna endast gemensam sak 
med en extern allmän opinion när reformpolitiken saknade interna förutsätt-
ningar. Alexander II:s tidiga styre utgjorde ett sådant tillfälle. De för det 
specifika ändamålet sammansatta grupperna av initierade experter kunde 
därför upplösas när det politiska klimatet förändrades. En radikal och lands-
flyktig kritiker som Gercen kunde ignoreras i den stund man inte längre be-
hövde hans idéer för att övertyga ledningen om behovet av reformer. Legi-
timiteten för de konsultativa grupperingarna bestod i att glasnost´ uttolkades 
som ett instrument med vars hjälp samhället fick möjlighet att kritisera brist-
                               
321 Aleksandr Gercen, ”Kolokol [nr 9]” (1858), 67. 
322 Fedor Dostoevskij, ”Rjad statej o russkoj literature: I. Vvedenie” (1861), i Polnoe sobranie 
sočinenij, vol. 18, Leningrad: Nauka, 1978, 60f. 
323 Slavofilen Konstantin Aksakov förordade tsaristisk absolutism och legitimerade en fortsatt 
frånvaro av politiska rättigheter för folket. Samtidigt ville han befria den allmänna opinionen 
och det mänskliga ordet. I en berömd promemoria till Alexander II skiljer han mellan politis-
ka rättigheter, som passar de europeiska folken, och mänskliga rättigheter, som även är giltiga 
för det ryska folket. Glasnost´ skulle vara den länk mellan styrda och styrande som kunde 
bidra till restaurationen av det förpetrinska Rysslands moraliska universum. Aksakov, ”On the 
Internal State of Russia”, 247, 250f. En förkortad version av texten hämtad från Aksakovs 
samlade verk (Polnoe sobranie sočinenij) finns utlagd på internet: Konstantin Aksakov, O 
vnutrennem sostojanii Rossii, 1855, tryckt 1881, Russkij gumanitarnyj universitet: 
http://www.i-u.ru/biblio/archive/radugin_xrestfil/rad_hrfil10.aspx (11 oktober 2004). 
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fälliga tillämpningar av regeringens politik, om man inte kritiserade det poli-
tiska innehållet. Politiken skulle enligt Alexander II reflektera åsikterna hos 
honom själv och de närmaste av de högt uppsatta statstjänstemännen. Följ-
aktligen uppstod ett problem med hur man kunde kontrollera diskussionen 
om de politiska förslagen sedan den väl släppts fri i pressen.324 Därmed blir 
Alexanders snäva definition av glasnost´ begriplig. 

Det råder ingen tvekan om att Gercen under en kort period utövade ett 
stort politiskt inflytande. Hans tidskrift Kolokol lästes inte bara inom intelli-
gentsian utan sannolikt även i kretsar vid det tsaristiska hovet.325 Krav på 
minskad censur och vidgad glasnost´ legitimerades av olika statstjänstemän 
med argument som de hämtat från Gercen. Gercens två hjärtefrågor i Kolo-
kol, avskaffandet av livegenskapen och censuren,326 sammanstrålade tillfäl-
ligt med de ledande opinionerna hos den bildade allmänheten och regimen. 
När livegenskapen avskaffades 1861 förvandlades Gercens absoluta av-
ståndstagande från autokratin till positiva förväntningar knutna till den nye 
autokraten. 

Närmandet mellan Gercen och regimen var dock kortvarigt. Det upphörde 
innan det så kallade sextiotalet (från Krimkrigets slut 1856 till mordförsöket 
på Alexander II 1866) var över. Redan 1863 stod Kolokol under attack från 
flera håll. Inom delar av läsekretsen hade man problem med hans propolska 
ställningstaganden,327 som inte kunde tolereras från officiellt håll. 

Reformisterna hade uppnått sin ideologiska mognad under 1830- och 40-
talen. Under 1860-talet låg de inte längre i fas med den radikala allmänna 
opinionen. Nu trädde intelligentsian fram som en självmedveten kategori till 
vilken man kan knyta en annan erfarenhetsmatris. Det var sextiotalisternas 
era. Här gjorde sig röster hörda som föredrog en mer radikal definition av 
det öppna samtalet, inom vilket man skulle framföra sina revolutionära, eller 
rent nihilistiska idéer. De var inte beredda att ge sitt samtycke till en på för-
hand uppgjord politik, om än aldrig så liberal. Nikolaj Černyševskij definie-
rade glasnost´ som ett fruktlöst ”substitut” och ett ”byråkratiskt uttryck”, i 
skuggan av en verklig ”yttrandefrihet”.328 1861 började förstasidan på den 

                               
324 Lincoln, In the Vanguard of Reform, 166f, 186f, 204. 
325 Walicki, A History of Russian Thought, 166ff. 
326 Aleksandr Gercen, ”Kolokol [nr 1]” (1 juli 1857), i Kolokol: Gazeta A.I. Gercena i 
N.P.Ogareva, vol. 1, Moskva: Izdatel´stvo Akademii nauk SSSR, 1962, 1. 
327 Acton, Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary, 176. 
328 Černyševskij fäste uppmärksamheten på agrarfrågan 1862 och kom till slutsatsen att ”så 
kallad glasnost´ […] är ett byråkratiskt uttryck, uppfunnet som ett substitut för uttrycket 
”yttrandefrihet”, och uppfunnet under förmodan att uttrycket ”yttrandefrihet” skulle visa sig 
olustigt eller vasst för någon”. Nikolaj Černyševskij, Pis´ma bez adresa (1862), Moskva: 
”Sovremennik”, 1983, 495. Černyševskij talar i sammanhanget konsekvent om glasnost´ med 
reservation: ”så kallad”. Liksom Černyševskij uttryckte Dobroljubov ett motstånd mot glas-
nost´. Glasnost´ var ett spel för gallerierna och resulterade inte i praktisk handling. Laqueur, 
The Long Road to Freedom, 314. Detta kan kontrasteras mot Gercen, som kan betecknas som 
en fyrtiotalist, vilken inte såg någon opposition mellan glasnost´ och yttrandefrihet (svoboda 
slova): Gercen, ”Kolokol [nr 7]” (1858), 67. 
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radikala satiriska tidskriften Iskra (1859–1873) prydas med ett nytt tidnings-
huvud, som är betecknande för den nya generationsgrupperingens syn på 
glasnost´.329 Tidskriften drevs av unga radikala socialister som Vasilij 
Kuročkin och Nikolaj Stepanov. Illustratörerna och poeterna gjorde ingen 
egentlig åtskillnad mellan de liberaler och konservativa som de attackerade. 
De stora reformerna avfärdades som halvmesyrer.330 Tidningshuvudet reflek-
terar samhället så som redaktörerna uppfattade det där de själva avbildas 
som en illvillig orm som hotar lagen, individen och egendomen. Samhälls-
medborgarna spelar bort sina pengar och söker tröst i flaskan. Den ojämnt 
fördelade rikedomen ackumuleras genom spekulation och bedrägeri. Den 
monopolistiska kapitalismen triumferar över rättvisan. Pengarna väger tyng-
re än sanningen (pravda) i Justitias vågskålar. Längre fram i den sociala 
formationen bär två män med kanoner vittnesbörd om den militanta chauvi-
nism som börjat gro sedan nederlaget i Krimkriget. I bräschen avtecknar sig 
två gestalter. En man sätter igång ett lokomotiv som förevisar Rysslands 
industrialisering. Ovanför honom, i formationens topp, basunerar en änglalik 
kvinna ut ordet ”glasnost´” ur en trumpet. Glasnost´ legitimerar den orättfär-
diga samhällsordningen. 

Kännetecknande för den nya sextiotalistiska generationsgrupperingen var 
att den konstituerades av så kallade raznočincy (män och kvinnor av olika 
rang), där den ståndsmässiga tillhörigheten och juridiska statusen är svår att 
definiera. Sextiotalisterna kom inte bara från den ryska aristokratin i S:t Pe-
tersburg och Moskva utan bestod också av söner och döttrar till nationella 
minoriteter, präster, lägre ämbetsmän och den embryonala borgerligheten.331 

Inte bara Gercen utan också Černyševskij, som han då samarbetade med, 
hade inledningsvis hälsat Alexander II:s reformism med optimism. Men 
radikaler som Černyševskij och Dobroljubov kom tidigt att utveckla en skep-
tisk hållning gentemot den nye tsaren. Dobroljubov klagade 1861 på att cen-
suren fortfarande var lika effektiv.332 Sextiotalisterna föredrog att uppfatta sig 
själva som handlingsmänniskor snarare än ordkonstnärer, i kontrast mot vad 
som med en hänvisning till Puškin sågs som fyrtiotalisternas existentiella 
överflödighet. 1862 utkristalliserades en tydlig uppdelning mellan reformism 
och nihilism. Sextiotalet blev på en och samma gång de moderata politiska 
reformernas decennium och den ideologiska ikonoklasmens tidevarv.333 

                               
329 Tidningshuvudet återges bl.a. i Billington, The Icon and the Axe, illustration xx, mellan 
sidan 511 och 512. Lenin valde 1900 ordet ”Iskra” (gnistan) som namn på sin revolutionära 
tidskrift. 
330 Belknap, ”Survey of Russian Journals, 1840–80”, 111. 
331 Billington, The Icon and the Axe, 385f. 
332 Lincoln, The Great Reforms, 56, 58f, 61, 128. 
333 Billington, The Icon and the Axe, 385. 
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Folkets röst 
Glasnost´-begreppets politiska status nådde sin klimax i mitten av 1860-
talet. 1864, året då domstolsväsendet reformerades, definierades glasnost´ i 
de juridiska reformstatuterna som godtyckets (proizvol) motvärn och legali-
tetens (zakonnost´) garanti.334 Alexander II hade därmed lyckats ge den dö-
mande makten en viss autonomi. 1865 avskaffades förhandscensuren.335 Men 
efter mordförsöket på Alexander II 1866 blev ansträngningarna att institutio-
nalisera glasnost´ och zakonnost´ juridiskt och politiskt mer sporadiska. Pro-
jektet levde visserligen vidare under 1870-talet och en bit in på 1880-talet,336 
men reaktionära krafter började efter 1866 att stärka sina positioner, för att 
slutligen uppnå tolkningsföreträde. Glasnost´ blev då tillsammans med andra 
begrepp ifrågasatt och kringskuret. I viss utsträckning garanterades dock 
glasnost´ i särskilda rättsprocesser. 

Narodnikerna utgjorde den dominerande riktningen inom den ryska intel-
ligentsian i slutet av 1800-talet. De var anti-reformistiska, men alla var inte 
nödvändigtvis revolutionära. Deras ideologi inbegrep ett avståndstagande 
från all politisk formalism.337 Det under 1850-talet subversiva glasnost´-
begreppet hade under 1860-talet försonats med den officiella makten. Be-
greppet associerades också med de etablerade samhällsskiktens krav på ökat 
inflytande och rätt att göra sin röst hörd. Narodnikerna sökte inte svaret på 
Rysslands problem i de stora reformerna utan i bondesamfälligheten (ob-

                               
334 Lincoln, The Great Reforms, 162. 
335 Charles Rudd, Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804–1906, 
Toronto: University of Toronto Press, 1982, 147f, 150. 
336 Lincoln, The Great Reforms, 158, 174, 183. 
337 ”Narodniker” är en försvenskning av det ryska ordet ”narodnik”, som ungefärligt kan 
översättas med en ”man av folket”. I viss anglosaxisk litteratur kan man hitta ”populism” som 
en översättning av ”narodničestvo”. Etymologin och den inre formen överensstämmer (då 
”populism” kommer av latinets populus, som betyder folk) men innebörden och konnotatio-
nen är en annan. Narodnikerna förespråkade en socialism som främst motiverades på moralis-
ka, praktiska och positivistiska grunder. De såg sig kallade att upplysa fattigbönderna (folket) 
om möjligheten att transformera deras urkommunism till en modern gemenskap och därmed 
plöja in framtidens lyckorike i nuet utan att behöva ta den europeiska omvägen via formalis-
tisk parlamentarism och exploaterande kapitalism. Istället för marxismens teorier om ekono-
misk determinism och revolutionär organisation satte de en mystisk tillit till det enkla folkets 
föregivet unika historiska möjlighet att skapa en bättre framtid i centrum. Om detta, se 
Billington, The Icon and the Axe, 392ff. Andrzej Walicki skiljer mellan två innebörder av 
narodničestvo. I en vidare mening kan det beteckna hela den demokratiska rörelse av såväl 
revolutionärer som reformister som sökte artikulera böndernas och det närande småfolkets 
intressen, och inom vilken man argumenterade för att Ryssland skulle kunna hoppa över det 
kapitalistiska stadiet. Med denna innebörd omfattar begreppet en historia som går ända tillba-
ka till Gercen, via sextiotalisterna fram till det tidiga 1900-talets socialistrevolutionära parti. I 
en snävare mening, i enlighet med hur termen faktiskt användes av ryska revolutionärer under 
1870-talet, betecknar ordet en enskild riktning inom den ryska radikala rörelsen, vilken under 
samma decennium utkristalliserades efter studentförsöken att ”gå ut till folket” och som skilj-
de sig från konkurrerande elitistiska riktningar genom att förespråka de obildade massornas 
hegemoni. Walicki, A History of Russian Thought, 222. Det är den senare innebörden jag 
förutsätter. 
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ščina) på landsbygden.338 Narodnikernas avsaknad av realpolitisk horisont 
kan förklaras med deras specifika erfarenhetsmatris. Efter mordförsöket på 
Alexander II hade det samhällsklimat som de präglades i ändrat karaktär. 
Reformansträngningarna bleknade. Det panslavistiskt legitimerade och re-
vanschistiska kriget mot Turkiet 1874 bidrog också till att militarisera och 
göra narodnikernas ideologi mer fanatisk.339 De radikala strömningarna fick 
än svårare att orientera sig i 1880-talets konservativa politiska klimat. Målen 
begreppsliggjordes som sociala och inte politiska.340 De tillbörliga medlen 
utgjordes av agitation eller terroristiska aktiviteter. 

När Alexander II mördades 1881 avskaffade hans efterträdare, Alexander 
III, möjligheten till vidare reformer. Omöjligheten att hysa en optimistisk tro 
på evolutionära förändringar initierade uppifrån blev en självuppfyllande 
profetia. En gren av narodnikerna hade utfört attentatet och bragt den tidiga-
re reformvänlige tsaren om livet. 

Däremot uppenbarade sig en annan möjlighet för narodnikerna att begag-
na sig av den praktik som glasnost´-begreppet sanktionerade. De satte inte 
glasnost´ i spel i de offentliga tidskrifterna utan i de offentliga rättssalarna. 
Under 1870-talet tillät myndigheterna i stor utsträckning att de för brott 
misstänkta revolutionärerna prövades rättsligt och i full öppenhet. Detta 
överensstämde med 1862 års föreskrift om offentliga rättegångar. Nu skulle 
revolutionärerna fram i ljuset och inte dömas i hemlighet. Glasnost´ premie-
rades nu, precis som under sina första decennier, som ett vapen mot den 
revolutionära rörelsen i allmänhet, och narodnikerna i synnerhet. Genom att 
tillåta full glasnost´ tänkte man sig att den allmänna kännedomen om terro-
risternas hänsynslösa handlande oåterkalleligen skulle skada den revolutio-
nära rörelsen och reducera sympatin för terroristernas ideologi hos grupper 
med radikala dispositioner. 

1870-talets juridiska glasnost´-politik blev dock i stor utsträckning kont-
raproduktiv, även om vissa offentliga rättegångar lyckades framställa den 
revolutionära rörelsen i en sämre dager.341 Rättegångarna tillhandahöll i flera 

                               
338 För en förklaring av skillnaden mellan mir (det äldre styrande rådet) och obščina (byge-
menskapen, den kollektiva jordförvaltningen etc.), se Walicki, A History of Russian Thought, 
96. 
339 Billington, The Icon and the Axe, 395. 
340 Lincoln, The Great Reforms, 173; Walicki, A History of Russian Thought, 225. 
341 Wortman, The Development of a Russian Legal Consciousness, 279. Sergej Nečaev (1847-
1882) hade 1869 skrivit en revolutionär katekes som för första gången i rysk historia angav 
principerna för en professionell revolutionär verksamhet. Katekesen förkroppsligar 1860-
talets nihilistiska och ikonoklastiska anda. Sergej Nečaev, Katechizis revoljucionera, 1869: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/nechaev.htm (7 juni 2002). Idéerna, som delvis influerats av 
Louise Auguste Blanquis tankar om en plötslig revolution, genomförd av en handfull konspi-
rerande revolutionärer medels överraskning, påverkade Lenins tro på ett välorganiserat elit-
parti. Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 8. I katekesen helgar målet de mest hän-
synslösa medel. Den fokuserar emellertid inte ett socialt alternativ till den rådande ordningen, 
utan det snabbaste sättet, att slå den i spillror. Allt som står i vägen för revolutionen, och som 
skjuter upp utövandet av vad Nečaev kallar ”förstörelsens vetenskap” definieras som omora-
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fall en arena för att attackera autokratin. Bristfälliga åtal kunde genomlysas 
och kritiseras. Ett intellektuellt överlägset försvar kunde transformera rätts-
salen till en plattform för propaganda. Åtskilliga politiska rättegångar där 
advokaterna utövade full frihet att bemöta åtalet förvandlades till anti-
rättegångar. Försvaret kunde ta initiativet så att det framstod som om stats-
tjänstemännen prövades. Till följd av de svagt grundade åtalen kunde till och 
med åklagarsidans bondevittnen ibland vittna till förmån för revolutionärer-
na.342 Under ett kort ögonblick förverkligades därmed narodnikernas ambi-
tion att föra folkets och fattigböndernas talan. Rättsförhandlingarnas glas-
nost´-princip kunde av revolutionärerna därmed användas för att kungöra 
folkets pravda. Ett mått på försvarets övertygande framträdande var att den 
journalistiska responsen i många fall tog ställning för de åtalade.343 

Total rättslig glasnost´ – i sin omfattning unik för tidigare ryska förhål-
landen344 – praktiserades i de stora rättegångarna mot Nečaev-revolutio-
närerna 1871, i den stora rättsprocessen mot narodnikerna 1877, och 1881 
mot narodnikerterroristen och -ideologen Vera Zasulič, för att ha beskjutit 
S:t Petersburgs guvernör, general Fedor Trepov 1878. Zasulič kunde inte 
bara använda rättssalen som ett forum för att torgföra narodnikernas ideolo-
gi. Domen blev dessutom friande.345 Den oväntade domen mot Zasulič sam-
manföll med mordet på Alexander II. Regeringen tvingades därför revidera 
sin föresats att garantera legaliteten i rättegångarna mot revolutionärerna. Nu 
skulle revolutionärerna istället bestraffas med effektiva polisiära metoder 
eller dömas i summariska och slutna militärrättegångar.346 Kontrareformpro-
cessen, som på allvar hade inletts under 1870-talets sista år, kunde nu fullt ut 
legitimeras.347  

Arvet efter narodnikerna skulle leva vidare. Lenin hade i ett tidigt skede 
danats i narodnikerkretsar men sedermera polemiserat emot dem kategoriskt. 
Före revolutionen manade Lenin vid upprepade tillfällen arbetarna, bönderna 

                                                                                                                             
liskt, oberoende av uppskjutandets upprinnelser. Mordet 1869 på Ivan Ivanov, en medlem av 
Nečaevs organisation ”Folkets hämnd”, sanktionerades av organisationen, då Ivanov skulle ha 
protesterat mot organisationens omoraliska metoder. Den offentliga rättegången mot ”Folkets 
hämnd” upprörde etablissemanget som nu blivit verkligt bekant med dess ideologi. Rätte-
gången inspirerade Dostojevskij att i romanen De besatta ställa hela den revolutionära rörel-
sen i ett ofördelaktigt ljus, och att framställa nihilismens väsen, inte som politisk aktivism, 
utan som andligt och existentiellt förfall. 
342 Wortman, The Development of a Russian Legal Consciousness, 280f. Jfr N. Troickij, 
”Narodnaja volja” pered carskim sudom: 1880–1891 gg., Saratov: Izdatel´stvo saratovskogo 
universiteta, 1971, 37. 
343 Wortman, The Development of a Russian Legal Consciousness, 280. 
344 Troickij, ”Narodnaja volja” pered carskim sudom, 23, 31. De åhörare som bevittnade 
rättegångarna valdes som regel ut utifrån vissa kriterier, så dock inte under processen mot 
Nečaev-konspiratörerna-revolutionärerna. 
345 Se t.ex. Wortman, The Development of a Russian Legal Consciousness, 282f. 
346 Ibidem, 282f. 
347 Troickij, ”Narodnaja volja” pered carskim sudom, 29ff.  
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och revolutionärerna i de egna leden att offentliggöra etablissemangets (och 
motståndarnas) komprometterande idiosynkrasier. I oppositionell ställning 
förstod Lenin glasnost´ framförallt som ett kritiskt verktyg. Det subversiva 
bruket av glasnost´-principen kom även till uttryck i Nikolaj Bucharins be-
römda försvarstaktik i rättegången 1938, som initierats av Stalin. Åtalet och 
maktapparaten skulle själv ställas inför rätta, i väntan på allmänhetens, fol-
kets och historiens dom.348 

Svärdet som helar 
Lenins användning av glasnost´-begreppet har påfallande ofta negligerats av 
västerländska forskare.349 I hans texter etableras begreppets sovjetiska bety-
delsespelrum. Under Gorbačev-eran begagnade sig reformvänliga exegeter, 
historiker och jurister av den Leninrefererande praktik som varit så vanlig 
sedan den leninistiska personkultens födelse. Därigenom kunde man legiti-
mera Gorbačevs kontroversiella glasnost´-politik.350 Hur kan det då komma 
sig att Lenin som återinförde förhandscensuren i en rysk kontext samtidigt 
förordade glasnost´? 
När man läser Lenins anteckningar om glasnost´, och andra begrepp som 

avslöjande (obličenie), är det fruktbart att skilja mellan hans skrivande i 
egenskap av oppositionell och landsflyktig revolutionär och som en ideolog i 
maktställning. Före revolutionen är glasnost´ den bolsjevikiska partifraktio-
nens tillhörighet. Den är ett kritiskt instrument som skall användas förutsätt-
ningslöst i kampen mot det tsaristiska och borgerliga samhällets grundvalar. 
Glasnost´ skall disciplinera partiet och göra verksamheten mer slipad. Efter 
1917 förvandlas begreppet till statens egendom. Glasnost´ blir en immanent, 

                              

 
348 Även om Bucharins hegelianska föreställningsvärld inte rimmar med de ryska narodniker-
nas naiva tro på agitationens emancipierande möjligheter, har Stalin-biografen Robert C. 
Tucker just påtalat likheten mellan Bucharins tillvägagångssätt och narodnikerrörelsens tradi-
tion av att förvandla rättegångar till antirättegångar. Tucker, Stalin in Power, 498, 492–501. 
För en tolkning av försvarstalets aesopiska upplägg, se Stephen F. Cohen, Bukharin and the 
Bolshevik Revolution: A Political Biography 1888–1938 (1971), New York: Alfred A Knopf, 
1973, 372–381. Tucker uttrycker viss bestörtning över att så få i samtiden inte förstod talets 
vidd av generalkritik i vilken Stalin framstod som den som projicerat sina egna synder på dem 
som skulle dömas. För en återgivning av Bucharins slutplädering, se Robert C. Tucker och 
Stephen F. Cohen red., The Great Purge Trial, New York: Grosset & Dunlap Publishers, 
1965, 656–668. Bucharins försvar torde i kraft av intellektuell sensibilitet och komplexitet 
samt självkritisk medvetenhet, i juridikens historia bara kunna mätas med Sokrates försvars-
tal. 
349 Se t.ex. Moskovich och Mossman, ”Changing Patterns”; Mosse, Perestroika under the 
Tsars, 14; Lincoln, The Great Reforms, 203. Ett undantag är Natalie Gross artikel: Gross, 
”Glasnost’”. ”Glasnost´” åtnjuter, till skillnad från ”perestrojka”, en terminologisk status i 
Lenins texter. Glasnost´ intar en position i en struktur av andra definierade begrepp, både med 
positiv evaluativ mening, så som demokratizm, och negativ, t.ex. borgerlig allmän opinion. 
350 Se t.ex. V. Kerimov, ”Glasnost´ i demokratija”, i Pravda, 19 juni 1988. 
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om än villkorad resurs, som legitimerar och främjar den sociala ordning som 
begreppet tillhör. 

Lenin kritiserades tidigt av andra socialister som Georgij Plechanov, 
Trockij och Rosa Luxemburg för sina centralistiska, auktoritära, elitistiska 
och extrema metoder. Det var från denna ifrågasatta position som Lenin 
började använda glasnost´-begreppet. Motståndarnas paroller, som av dessa 
kallas för ”demokratiska”, ekar tomt när de inte vill tillåta fullständig glas-
nost´ i sin partiverksamhet.351 Den sant demokratiske kvalificerar sig genom 
att omfatta glasnost´-principen. 

Den intellektuella kontexten till Lenins kritik är debatten om partiets roll i 
en möjlig revolution. Lenin förespråkar en disciplinerad partiorganisation, 
centralism och den enskildes absoluta lydnad inför de gemensamt fattade 
besluten, i motsats till den klasskampsdeterminism han tillskriver dem han 
kallar ”ekonomister”. Ekonomisterna registrerar passivt de historiska kraf-
ternas spontana spel. Lenins bruk av glasnost´-begreppet föregriper hans 
föreställning om demokratisk centralism, enligt vilken en fri diskussion skall 
tillåtas men besluten verkställas uppifrån och ner, och åtlydas utan invänd-
ningar. 

Även om Lenin förespråkade glasnost´ i partiverksamheten såväl före 
som efter oktoberrevolutionen hävdades det med större emfas före 1917. Det 
var främst i tider när Lenin befann sig i minoritet som begreppet sattes i spel. 
Genom en ökad insyn i hur motståndarna resonerade trodde Lenin att de som 
ännu inte tagit ställning skulle sluta upp bakom hans egen linje.352 

1913 manade han läsaren att inte rädas glasnost´, att inte avfärda begrep-
pet utifrån förekomsten av falska underrättelser och nyheter. 

Men glasnost´ är ett svärd, som själv läker de skador det tillfogar. Kommer 
det att äga rum fabrikationer av resolutioner? Förfalskarna kommer att avslö-

                               
351 Vladimir Lenin, ”Čto delat´?” (1902), i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 6, Moskva: 
Politizdat, 1959, 138. 
352 Lenin efterlyste ”mer glasnost´” vid upprepade tillfällen. Se t.ex. Vladimir Lenin, ”Zapisi 
rečej v ženevskom klube bol´ševikov: Protokol 5 marta 1905 goda” (1905), i Polnoe sobranie 
sočinenij, vol. 9, Moskva: Politizdat, 1960, 292. I polemik med Plechanov refererar Lenin till 
dennes förmenta uppfattning om att arbetarna inte längre kommer att förstå ledarna utan 
överge dem om de skulle få reda på oenigheterna i partiet. Tvärtom, säger Lenin, är glasnost´ 
– som en form av symmetrisk kommunikation – nödvändig för att arbetarna skall förstå led-
ningen. I själva verket kanske de arbetare som är engagerade i kampen ute på fältet har någon-
ting att lära sina ledare. Öppenheten skulle generera en större enighet: ”Bred glasnost´ är det 
mest pålitliga och enda trovärdiga instrumentet för att undvika schismer […]” För att försäkra 
sig om arbetarnas bibehållna förståelse för partipolitiken och deras hängivenhet i kampen, är 
en öppen diskussion ett trängande behov. Därför: ”låt partiet veta allt”. Man bör tillåta dess 
medlemmar och sympatisörer att veta vad som pågår och låt dem själva bedöma riktigheten i 
den rådande revisionistiska vändningen och avvikelsen från partidisciplinen, vars ledare 
Lenin identifierar med Plechanov. Oenighet (raznoglasie) är inte skadlig i sig. Organiserade 
arbetare kommer inte att bli demoraliserade av att få kännedom om vad som verkligen disku-
teras inom partiet. Vladimir Lenin, ”Pis´mo v redakciju ’Iskry’” (25 november 1903), i Pol-
noe sobranie soėinenij, vol. 8, Moskva: Politizdat, 1959, 94f.  
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jas [razoblačit´] och kastas ut. Det är allt. Riktiga slag iscensätts aldrig utan 
militärsjukhus invid slagfältet. [---] Om man är rädd för vargar skall man hål-
la sig borta från skogen.353 

På motsvarande sätt som det är nödvändigt att avslöja bourgeouisins dolda 
aktivitet – upprätthållandet av sociala orättvisor och samtycket till imperia-
listiska krig354 – måste tillkortakommandena i partiverksamheten vara öppna 
för kritik. 

I anslutning till oktoberrevolutionen, på den andra allryska sovjet-
kongressen, fällde Lenin ett berömt uttalande. Formuleringen åberopades 
flera gånger under 1900-talet för att legitimera införandet av glasnost´, av 
såväl Gorbačev som dissidentrörelsen.355 Lenin hävdade att den socialistiska 
staten har ett annat maktbegrepp som bryter mot den borgerliga förståelsen 
av makt. Den borgerliga staten är enligt Lenin mäktig när de intet ont anande 
massorna skyfflas i väg mot en massaker eller något annat som den nyckful-
la eliten föredrar. Socialismens makt är en kvalitet som uppnås genom mas-
sornas kritiska medvetenhet: ”[Staten] är stark när massorna vet allt, kan 
fälla omdömen om allting, och kan ta sig an allting i full medvetenhet.”356 På 

                               
353 Vladimir Lenin, ”Razgovor” (1913, tryckt 1932), i Polnoe sobranie sočinenie, vol. 23, 
Moskva: Politizdat, 1961, 53. 
354 I samband med återkomsten till Ryssland efter februarirevolutionen förklarade Lenin i sina 
”aprilteser” avslöjandets negativa innebörd, betingad av uteslutningen från makten: ”Medan 
vi är i minoritet utför vi ett arbete av kritik och avslöjande [vyjasnenie] av fel, samtidigt som 
vi förkunnar [propobedovat´] nödvändigheten av en transition av hela den statliga makten till 
arbetarombudens sovjeter, så att massorna genom erfarenheten kan bli kvitt sina tillkorta-
kommanden.” Vladimir Lenin, ”O zadačach proletariata v dannoj revoljucii [aprilteserna]” 
(1933), i Polnoe sobranie sočinenie, vol. 31, Moskva: Politizdat, 1962, 115. Avslöjandets 
karaktär bestäms och drivs på av vad den nya regeringen antas utföra i hemlighet, vilket defi-
nieras i utkastet till dessa teser: ”[Regeringen] vill dölja sanningen för folket om sitt krigspro-
gram, att den är för kriget [...].” Vladimir Lenin, ”Nabrosok tezisov 4 (17) marta 1917 goda” 
(1917, tryckt 1924), i Polnoe sobranie sočinenie, vol. 31, Moskva: Politizdat, 1962, 2. I bör-
jan av sommaren samma år tilltalade Lenin fabriksarbetare, bank- och handelsanställda, in-
genjörer, statistiker och revisorer och manade dem att: ”[...] samla in noggranna, även frag-
mentariska, och, om möjligt, dokumenterade data om denna plundringens backanal [...].” 
Vladimir Lenin, ”Nado razoblačat´ kapitalistov” (1917), i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 32, 
Moskva: Politizdat, 1962, 204. Det viktigaste är enligt Lenin att man inte är tyst. Alla till-
gängliga data om prishöjningar och ökade vinster som en funktion av de militära avtalens 
konsekvenser måste exponeras. För att rädda landet från hungersnöd måste alla bidra till att 
publicera (opublikovat´) sådana uppgifter. Avslöjandet är den metod som kan motverka kapi-
talismens plundringar samtidigt som arbetarna blir myndiga av att själva börja offentliggöra. 
För den förrevolutionäre Lenin är glasnost´ en del av klasskampen. Det är en form som partiet 
måste ta för att reflexivt kunna handskas med en kamp som emellanåt kännetecknas av extre-
mer och överdrifter. Avslöjandet (razoblečenie) har å sin sida ingen självkritisk konnotation. 
Dess objekt är identiskt med fienden. 
355 Aleksandr Solženicyn, ”Otkrytoe pis´mo Sekretariatu Sojuza Pisatelej RSFSR”, i Sobranie 
dokumentov samizdata (Archiv Samizdata), vol. 4, red. R. Fedoseevaja, München: Research 
Department, Radio Liberty, 1973, 2; Michail Gorbačev, ”Zaključitel´noe slovo na plenume 
CK KPSS” (28 januari 1987), i Izbrannye reči i stat´i, vol. 4, Moskva: Politizdat, 1987, 358. 
356 Vladimir Lenin, ”Zaključitel´noe slovo po dokladu o mire 26 oktjabrja (8 nojabrja)” 
(1917), i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 35, Moskva: Politizdat, 1962, 21. 
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motsvarande sätt som glasnost´ fyra år tidigare karakteriserades med metafo-
ren ”svärd”, såg nu Lenin folkets förmåga att ta till sig sanningen och tala 
öppet om denna som politisk styrka. I takt med att den nya statens strukturel-
la problem fördjupades generaliserades försanthållandet om kopplingen mel-
lan makt och medvetenhet till andra områden. Detta leder oss in på det post-
revolutionära glasnost´-begreppet. I Lenins händer utvecklades glasnost´ nu 
till ett socialistiskt alternativ till borgerlig yttrandefrihet. Glasnost´ bibehöll 
sin innebörd av disciplinerande självkritik men förvärvade också en positiv 
betydelse av upplysning och mobilisering. 

En av Lenins texter från 1918 är strukturerad utifrån oppositionen mellan 
en gammal allmän opinion, företrädd av borgerligheten, och en ny allmän 
opinion, anförd av arbetarna.357 Lenin oroar sig för att pressen fortfarande, 
trots att revolutionen är ett faktum, reproducerar den borgerliga allmänna 
opinionen. Genom att publicera sensationer och irrelevanta uppgifter döljer 
man ”den konkreta, praktiska socialistiska rekonstruktionen [pereustrojst-
vo]” för arbetarna. Vad som krävs är att förverkliga glasnost´. Man måste 
göra pressen till ett organ för arbetarna. Det innebär att man offentliggör den 
socialistiska konstruktionens stundande uppgifter, menar Lenin. Här är glas-
nost´-begreppets positiva konnotationer viktigare än de negativa. Lenin ef-
terlyser en transformation av pressen. Nu skall den inte längre vara ett sensa-
tionsorgan, en simpel apparat för politiska meddelanden eller ens ett negativt 
instrument i kampen mot borgerliga lögner, som han tidigare förordat. Pres-
sen skall förvandlas till ett verktyg för ekonomisk omskolning (perevospita-
nie) av massorna. En press som offentliggör kan lära massorna att lägga upp 
produktionen på ett nytt sätt. 

Införandet av glasnost´ inom detta område kommer, av sig självt, redan att 
vara en oerhörd reform och tjäna till att locka över de breda folkliga massor-
na till ett självständigt deltagande i beslutet av de frågor, som allt mer kom-
mer att beröra massorna.358 

Tidigare oegentligheter i enskilda företag kommer inte längre att alstras i 
skymundan utan ställas inför folkets domslut. Aktiviteterna skall inte isole-
ras i olika samfälligheter utan bli en del av det allmänna medvetandet. Glas-
nost´ släpper fram exemplets positiva kraft.359 

                               
357 Lenin, ”Očerednye zadači sovetskoj vlasti”, 147-150. År 2000 hänvisade Gorbačev till 
denna artikel som ett exempel på en text som innehåller viktiga idéer. Michail Gorbačev, On 
My Country and the World, New York: Colombia University Press, 2000, 17. 
358 Lenin, ”Očerednye zadači sovetskoj vlasti”, 149. 
359 Ibidem, 149f. 
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Den materiella sanningen 
”Rättskipningens glasnost´” har en egen artikel i Stora sovjetencyklopedin. 
Det är dock en betydande skillnad mellan den andra utgåvan från 1952 och 
den tredje från 1971. 1971 definierades glasnost´ som en västerländsk of-
fentlighetsprincip. Det handlar om medborgarnas rätt till insyn i de juridiska 
processerna.360 Glasnost´ skall stärka legaliteten (zakonnost´) i samhället, 
vilket liknar de definitioner man gjorde av glasnost´ under 1860-talet. Kon-
trollen över domstolarna skall förverkligas genom offentliga förhandlingar 
öppna för vanliga medborgare, press, radio och television. Encyklopedin 
meddelar att sovjetisk, eller socialistisk glasnost´, är en praktisk princip, i 
kontrast mot formella offentlighetsprinciper i borgerliga länder. 

Denna karakteristik utgör dock inte bara en negation av vad som åsyftas 
som västerländska motsvarigheter. Under Stalintiden hade ”rättskipningens 
glasnost´” definierats på ett helt annat sätt. Glasnost´ handlar i 1952 års upp-
laga inte i första hand om att motverka godtyckliga förehavanden och för-
hindra överträdelser av medborgarnas rättigheter eller att människor döms på 
felaktiga grunder. Det är överhuvudtaget inte en garanti för den åtalade, sna-
rare ett ideologiskt instrument i åklagarens händer. 

Visserligen anges en av funktionerna som offentlig kontroll över rättskip-
ningen. Men denna roll upptar inte en central plats i artikeln. Framförallt 
skall de offentliga rättsförhandlingarna ingjuta rädsla hos gemene man, sam-
tidigt som de skall mobilisera allmänheten och kanalisera dess vrede mot den 
åtalade. Glasnost´ har under hela sin historia, i såväl officiella som inoffici-
ella användningar, förbundits med sanningsbegreppet.361 

Allmänhetens (publika) rätt att bevista domstolsförhandlingarna har en 
speciell betydelse: 

[Rättskipningens glasnost´] stärker på ett signifikant sätt den uppfostrande 
meningen av domstolarnas verksamhet, främjar mobiliseringen av allmänhe-
ten i kampen mot brottsligheten och ombesörjer det strängaste fullbordandet 
av arbetarnas disciplin och självdisciplin. Glasnost´ bidrar till uppfyllandet av 

                               
360 I. Perlov, ”Glasnost´ sudoproizvodstva”, i Bol´šaja sovetskaja ėnciklopedija, vol. 6, red. A. 
Prochorov, Moskva: Sovetskaja ėnciklopedija, 1971, 585/1743f. 
361 Det finns två ord i ryska språket för sanning, vilka båda associerades med glasnost´ under 
1900-talet, ”pravda” och ”istina”. Det förra betecknar en sanning vars giltighet grundas i en 
social konvention. Ordet är nämligen nära släkt med ryskans pravo (rätt) och spravedlivost´ 
(rättvisa) och besitter tydliga etiska konnotationer. Pravda går i den kyrkslaviska bibelöver-
sättningen tillbaka på det grekiska ordet dikaiotes (rättvisa, laglighet), medan istina är en 
översättning av aletheia. ”Istina” betecknar en objektiv och vetenskaplig eller metafysisk 
sanning. Då pravda förenar sanning och rätt, kommer begreppet nära den grekiskantika upp-
fattningen om det sanna och goda (och sköna) som en odelbar enhet. Pravda har en mer prak-
tisk och empirisk implikation medan istina framträder som något absolut och rationalistiskt. 
Man skulle kunna säga att pravda är den sanning man kan ha, medan istina är den sanning 
man söker eller närmar sig. Nikolaj Michajlovskij karakteriserar istina som himlens teoretiska 
sanning och pravda som den jordiska sanningens livspraxis. Konstantin Sigov, ”Pravda och 
historia”, i Ord & Bild, nr 1–2, 1994, 172, 174. 
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målet för den sovjetiska processen – etablerandet av den objektiva (materiel-
la) sanningen [istina] […]362 

Glasnost´-begreppet kan alltså associeras med strategin under 1930-talet att 
skapa en offentlig bekännelsekultur, som förkroppsligades i Moskvarätte-
gångarna. Glasnost´ legitimerar en sfär för att bekämpa alternativa idéer, då 
begreppet sanktionerar huvudåklagare Andrej Vyšinskijs domstol som en 
arena för att dramatisera den nya omfostringspedagogiken och iscensätta den 
stalinistiska ideologin. 

Den innebörd som de stalinistiska uttolkarna ger öppenhet och publicitet 
(glasnost´) utgör en negation av den traditionella uppfattningen om en juri-
disk offentlighetsprincip. Å ena sidan handlar glasnost´ om frihet att häckla 
dem som fallit i onåd. Å andra sidan rör det sig om en frihet att bekänna sin 
personliga skuld vilket skall motivera ett frånträde från den politiska makten. 
Den svenske slavisten Bengt Jangfeldt anmärker ironiskt att det 1937 var 
absolut fritt, utan några som helst restriktioner, att kritisera Trockij och Bu-
charin.363 Natalie Gross har inom ramen för en i vissa stycken tendentiös 
artikel, hävdat att glasnost´ först och sist under hela sin historia varit en fö-
revändning för att utmanövrera politiska motståndare och befästa den egna 
makten.364 

I egenskap av självutnämnd ledande filosof och chefsideolog hade Stalin i 
början av 1930-talet sökt olika former för att tillämpa och befästa sitt tän-
kande inom en rad olika sfärer. Detta kom inte minst till uttryck i samband 
med författarförbundets perestrojka 1932. Sedan Stalin väl hade uppnått den 
åtråvärda auktoritativa positionen i den kanoniska serien efter Marx, Fried-
rich Engels och Lenin tilldelade han sina lojala lärjungar viktiga befattningar 
inom en rad områden för att i kamp mot kätteriet slå fast den stalinistiska 
sanningen,365 det vill säga den slutgiltigt materiella och objektiva sanningen. 
Vyšinskijs glasnost´ i rättegångssalen hade sin motsvarighet inom filosofin 
där Stalinmegafoner som Mark Mitin och Pavel Judin hade att fördöma folk-
fiender som Abram Deborin och andra hegelianer. Definitionen av glasnost´ 
måste alltså ses i ljuset av den dogmatisering i vilken marxism-leninismen, 
för att låna ett uttryck av Robert C. Tucker, görs till stalinistisk skolastik. En 
förutsättning för den nya hegemonin var den relativt nya leninistiska person-
kulten vilken också beredde vägen för en dyrkan av Stalin. Nu blev även 
Stalins texter heliga, även om de var få till antalet. 

                               
362 ”Glasnost´ sudoproizvodstva”, i Bol´šaja sovetskaja ėnciklopedija, vol. 11, red. B. Vve-
denskij, Moskva: Gosudarstvennoe naučnoe izdatel´stvo ”Bolšaja sovetskaja ėnciklopedija”, 
1952. 
363 Bengt Jangfeldt, Den trettonde aposteln: Ryska essäer & synpunkter, Stockholm: Wahl-
ström och Widstrand, 1995, 277. 
364 Gross, ”Glasnost’”, 71, 73. 
365 Tucker, Stalin in Power, 151, 539. 
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Glasnost´ som en praktisk princip bör sättas i relation till den ryskmarxis-
tiska diskussionen om skillnaden mellan det å ena sidan formellt universella, 
fria och demokratiska och det verkligt universella, fria och demokratiska å 
den andra. Det problem man diskuterat fick här sin slutgiltiga lösning av 
Stalin. Glasnost´ kan ses i ljuset av frågan huruvida man kan fylla borgerliga 
kategorier – som stat och lag – med socialistiskt innehåll, på vilken olika 
svar cirkulerade i samtiden. 1937 levererade Stalin ståndpunkten att denna 
fråga var överspelad då sovjetiska lagar nu var socialistiska till både form 
och innehåll.366 Därmed blir den mot borgerliga sammanhang kontrasterande 
definitionen av glasnost´ mer begriplig. Offentliggörandet i den sovjetiska 
rättssalen skall inte bara vara en formsak, utan bidra till att infria sanningen i 
dess fulla materialitet. 

Oliktänkande, rättänkande, nytänkande 
När Gorbačev kom till makten var glasnost´ redan omnämnt i den sovjetiska 
författningen. Men även om begreppet hade diskuterats inom partiledningen 
och bland partibyråkrater och samhällsvetare var konstitutionens omnäm-
nande bara en blek återspegling av begreppets egentliga prägling inom den 
sovjetiska dissidentrörelsen. 

Glasnost´ blev ett viktigt begrepp inom den människorättsrörelse som 
växte fram under 1960-talet. Begreppet figurerar i åtskilliga samizdat- och 
tamizdat-texter från 1960- och -70-talen.367 Förhoppningar om och krav på 

                               
366 Ibidem, 543. Under socialismen, det kommunistiska samhällets första fas, kan enligt Le-
nin, som åberopar Marx’ Kritiken av Gotha-programmet, inte den borgerliga lagstiftningen 
helt elimineras. Den kan bara reduceras i proportion till hur långt den ekonomiska revolutio-
nen hunnit i att överföra produktionsmedlen till offentlig ägo. Den borgerliga lagstiftningen 
kommer dock successivt att försvinna när egendomen avprivatiseras. Till en början kommer 
ett partiellt förtryck att vara nödvändigt av den kapitalistiska exploaterande minoriteten. För 
att administrera detta och distribuera samhällets tillgångar krävs en ”borgerlig lagstiftning 
[…] utan bourgeoisie!”. Denna legitimeras dock med att den är tillfällig och att det är bättre 
att majoriteten exploaterar minoriteten än tvärtom, som under kapitalismen. Vladimir Lenin, 
”Gosudarstvo i revoljucija” (1918), i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 33, Moskva: Politizdat, 
1962, 94, 90. Stalins uppfattning om en socialistisk lagstiftning finner alltså visst stöd hos 
både Marx och Lenin. Den ekonomiska revolutionen, grunden för elimineringen av den bor-
gerliga lagstiftningen, hade under Stalins tid gått längre då man i hans ord förintat kulakerna 
som klass, d.v.s. arresterat, förvisat eller mördat de självägande bönderna. 
367 Goban-Klas, ”Gorbachev’s Glasnost”, 248; Peter Reddaway red., Uncensored Russia: The 
Human Rights Movement in the Soviet Union: The Annotated Text of the Unofficial Moscow 
Journal A Chronicle of Current Events (Nos. 1–11), London: Jonathan Cape, 1972, 86ff. 
”Samizdat” och ”tamizdat” är ryska förkortningar. Den första betyder självpublicering (sam = 
själv, izdatel´stvo = utgivning) och har bildats i analogi med namnen på officiella bokförlag 
som Politizdat. Samizdat-rörelsen spelade en viktig roll för kunskapshanteringen i gränslandet 
mellan det tolererade och det förbjudna under det kalla kriget i Östeuropa, med rötter i oppo-
sitionen mot tsarismen i 1800-talets Ryssland. Då kopieringsmaskiner som regel övervakades 
av staten spred man texter genom att själv (sam) skriva av dem för hand eller med skrivma-
skin. Den man distribuerade dem till kunde i sin tur göra samma sak. Tamizdat har skapats i 
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ett införande av glasnost´ framfördes på såväl socialistisk och liberal som 
slavofil grund. Enligt dissidenten Ljudmila Alekseeva var ”glasnost´” ett 
obetydligt ord, som sedan lång tid förekommit i uppslagsböcker och lagtex-
ter, men utan egentlig politisk mening. Detta förändrades under 1960-talet 
när en grupp människor började arrangera demonstrationer och offentliga så 
kallade glasnost´-möten i Moskva. Upprinnelsen var den omtalade politiska 
rättegången mot Andrej Sinjavskij och Julij Daniėl´ i februari 1966. Demon-
stranterna krävde att rättsprocesserna mot ”oliktänkande” (inakomyšljaščie) 
skulle öppnas för allmänheten. Enligt Alekseeva var idén att tvinga staten att 
rätta sig efter sina egna juridiska påbud och åtaganden.368 

1969 uteslöts den blivande nobelpristagaren Aleksandr Solženicyn från det 
sovjetiska författarförbundet. Han hade öppet förordat strukturella föränd-
ringar inom förbundet och krävt att censuren avskaffades. Detta blev en läg-
lig förevändning för de konservativa eliterna att försöka utmanövrera ho-
nom. I det kyligare klimatet efter inmarschen i Tjeckoslovakien stack det i 
regimens ögon att en av landets egna författare uppbar internationell be-
römmelse för att ha förmedlat sina personliga erfarenheter av den stalinistis-
ka lägerinstitutionen. Hans berättelse Odin den´ Ivana Denisoviča (En dag i 
Ivan Denisovitjs liv) från 1962, som publicerats som en följetong i Novyj 
mir, användes som källa för sovjetkritiska radiosändningar från utlandet. 
Solženicyn besvarade uteslutningen med att skriva ett öppet brev till förfat-
tarförbundets sekretariat, vilket skulle cirkulera som ett känt samizdat-
dokument. Solženicyn söker referenspunkter som är större än klasskampen. 
För att tona ned betydelsen av klass och ideologi stödjer han sig på en reto-
risk figur där ord som ”folket”, ”fäderneslandet” (otečestvo) och ”mänsklig-
heten” spelar en central roll. 

Varför för ni sådana diskussioner som ni måste dölja för folket? Lovade man 
oss inte för 50 år sedan att det skulle bli slut på den hemliga diplomatin, hem-
liga förhandlingar, hemliga obegripliga bestämmelser och omplaceringar 
[peremeščenija], att massorna skulle få veta och döma om allt ÖPPET [otkry-
to]?369 

Genom att söka efter fiender riskerar man att människor förlorar sin uppfatt-
ning om mänskligheten som en odelbar helhet, vilket kan leda till dess de-
struktion. I överensstämmelse med  1800-talets slavofila regimkritik kopplar 

                                                                                                                             
analogi med samizdat och syftar på litteratur som skrivits här, i Sovjetunionen, men som 
publicerats där (tam), i väst. 
368 Alekseeva och Goldberg, The Thaw Generation, 108f, 120. Enligt Alekseeva var det dissi-
denten Aleksandr Esenin-Volpin, initiativtagaren till glasnost´-manifestationerna, som gjorde 
glasnost´ till ett subversivt politiskt slagord, under tövädret och framåt. 
369 Solženicyn, ”Otkrytoe pis´mo”, 2. Observera att ”otkryto” är skrivet med spärrad stil i 
originalet. Observera även allusionen till Lenin. 
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Solženicyn ihop glasnost´ med emancipationen av det essentiellt mänskli-
ga.370 

Likväl är det dags att komma ihåg, att det första vi tillhör är mänskligheten. 
Och mänskligheten har avlägsnat sig från djurvärlden genom TANKEN och 
TALET. Och dessa [fakulteter] måste självfallet vara fria. För om de fjättras 
återgår vi till djur. 

GLASNOST´, ärlig [čestnaja] och fullständig GLASNOST´, är det första 
villkoret för hälsa hos vilket samhälle som helst, och hos vårt också. Och den 
som inte vill ha glasnost´ för vårt land, är likgiltig gentemot fäderneslandet, 
den tänker bara på sina fördelar. Den som inte vill ha glasnost´ för fädernes-
landet, den vill inte rengöra det från sjukdomarna, utan fösa dem inåt, så att 
de ruttnar där.371 

Människor är oförytterligt berättigade att tillgodogöra sig ny kunskap och ge 
röst åt sina egna åsikter. Genom att Solženicyn väljer att förbinda sitt indivi-
duella ärende med glasnost´-begreppet lyckas han förläna sin tystade enskil-
da röst en objektiv legitimitet. Den uppgår i den universella röst-heten (glas-
nost´). 

Solženicyns fall blev ett kärt ämne bland andra dissidenter, så också hos 
akademiledamoten Andrej Sacharov. Han hade redan ett år tidigare börjat 
förespråka glasnost´.372 I mars 1970 författade han tillsammans med histori-
kern Roj Medvedev och matematikern Valentin Turčin ett berömt brev som 
adresserades till landets ledning. Författarna efterlyser en demokratisering, i 
vilken glasnost´ är en hörnpelare. De ställer en mörk diagnos på samtiden 
och presenterar olika negativa och positiva scenarier. 

I den första punkten återaktiveras 1800-talets formel om det kausala sam-
bandet mellan glasnost´ och ekonomisk modernisering: 

Det är för närvarande livsnödvändigt att genomföra en serie åtgärder riktade 
mot en ytterligare demokratisering av det offentliga livet i landet. Nödvän-
digheten uppkommer ur existensen av den nära kopplingen mellan det tek-
niskekonomiska framstegets problem och styrningens vetenskapliga metoder 
å ena sidan, och frågor om information, glasnost´ och konkurrens [sorevno-
vatel´nost´] å den andra.373 

                               
370 Solženicyn har hämtat flera argument från 1800-talsslavofilen Konstantin Aksakov. Aksa-
kov ser glasnost´ som en mänsklig rättighet. Glasnost´ är människans förutsättning och mål. 
Det utgör en skiljelinje mellan människa och djur. Om tänkandets och talets fakultet under-
trycks kommer människan att förvandlas till ett djur. Aksakov, ”On the Internal State of Rus-
sia”, 247, 250f; Aksakov, O vnutrennem sostojanii Rossii. 
371 Solženicyn, ”Otkrytoe pis´mo”, 2. 
372 Sacharov, Razmyšlenija o progresse, 50. 
373 Andrej Sacharov et. al., ”Pis´mo A. D. Sacharova, V. F. Turčina i R. A. Medvedeva ruko-
voditeljam partii i pravitel´stva” (mars 1970), vol. 5, München: Research Department, Radio 
Liberty, 1973, 1f. Detta brev finns översatt till svenska i Andrej Sacharov, Valentin Turtjin, 
och Roj Medvedev, ”Brev till L. I. Brezjnev, A. N. Kosygin och N. V. Podgornyj”, i Sacharov 
har ordet, Stockholm: Bokförlaget PAN/Nordstedts, 1974, 27–43. 
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I brevet pekades många av de problem ut som skulle diskuteras under 1980-
talet, så som alkoholism, social apati, ekonomisk stagnation och behovet av 
att modernisera den traditionella industriproduktionen utifrån nya informa-
tionsteknologiska hänsyn. 

Gorbačevs ursprungliga användning av glasnost´-begreppet betingas dock 
av förändringar inom makteliten. Behovet av ”glasnost´”, definierat som 
byråkratisk transparens, hade börjat diskuteras på högsta ort. Detta faktum 
gjorde begreppet mindre omstritt. Gorbačevs sannolikt första användning av 
termen ägde rum 1974, i nära anslutning till att Brežnev deklarerat ett behov 
av en ”ökning av glasnost´”.374 Just detta ordval lyftes sedermera in i den nya 
sovjetiska konstitutionen 1977. Glasnost´ bestämdes här inte som en frihet, 
rättighet eller skyldighet för individen. Begreppet klassificerades inte heller 
som en princip som staten skulle följa (som till exempel vetenskaplig kom-
munism) utan ett medel på vägen mot ett av det sovjetiska projektets mål, 
nämligen förverkligandet av en så kallad demokratisk socialism.375 Brežnevs 
erkännande av begreppet, jämte de officiella diskussionerna på detta tema 
från mitten av 1970-talet och framåt,376 är sannolikt betingat av dissidenter-
nas krav på glasnost´ under det sena 60-talet och tidiga 70-talet. Att glas-
nost´ återuppstår i den officiella retoriken torde bero på det tryck som dissi-
denterna under denna tid utövade. Genom att ta ”glasnost´” i sin mun kunde 
Brežnev devalvera ordets radikalism och avväpna sina kritiker.377 Genom att 
integrera glasnost´ i vokabulären blev det problem som begreppet pekade ut 
i en mening mer osynligt än när ordet hade förtigits. 

Det är dock stor skillnad mellan Gorbačevs tidiga användningar och dem 
som kom att prägla begreppet i slutet av 1980-talet. Först i december 1984 
använde han glasnost´ på ett radikalt nytt sätt, som avvek från tidigare for-
malistiska deklarationer.378 Som Archie Brown har påtalat var det förmodli-
gen i egenskap av partiets andreman som Gorbačev kände sig fri att mer 

                               
374 Michail Gorbačev, ”Mogučij uskoritel´” (1974), i Izbrannye reči i stat´i, vol. 1, Moskva: 
Izdatel´stvo političeskoj literatury, 1987, 87f; Leonid Brežnev, ”Vse dlja blaga naroda, vo 
imja sovetskogo čeloveka ” (14 juni 1974), i Voprosy razvitija političeskoj sistemy sovetskogo 
obščestva, Moskva: Politizdat, 1977, 315. Även om Brežnevs och Gorbačevs användningar av 
termen på intet sätt förpliktigade till några reformistiska åtaganden, till skillnad från hur 
Gorbačev i egenskap av partiets andreman uttryckte sig i december 1984, var det ändå tämli-
gen svårt för talskrivarna att få Brežnev att börja tala om ”glasnost´” i sina framträdanden. 
Om detta, se Brown, The Gorbachev Factor, n. 345. 
375 Konstitucija (osnovnoj zakon) Sojuza Sovetskich Socialističeskich Respublik (1977), 
Moskva: Juridičeskoe izdatel´stvo, 1985, 7. I den 18:e paragrafen i den ryska socialistiska 
rådsrepublikens brottsbalk fastslås att det är olagligt att inskränka den glasnost´ som före-
skrivs i rättsprocessen. Alekseeva och Goldberg, The Thaw Generation, 120. 
376 Johnny Christensen et.al, Sovjetunionen: Samfundsterminologisk opslagsbog, Köpenhamn: 
Munksgaard, 1979, 28; Jurij Zasurskij red., Žurnalistika v političeskoj strukture obščestva, 
Moskva: Politizdat, 1974, 81f. 
377 Enligt Joseph Gibbs hade glasnost´ – sin leninistiska status till trots – en inpräglad konno-
tation av oliktänkande. Gibbs, Gorbachev’s Glasnost, 12. 
378 Michail Gorbačev, ”Živoe tvorčestvo naroda” (10 december 1984), i Izbrannye reči i stati, 
vol. 2, Moskva: Politizdat, 1987, 95. 
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förutsättningslöst lansera sina politiska förslag. Som andreman hade han 
tillräckliga befogenheter men var samtidigt inte ytterst ansvarig.379 Det är 
symptomatiskt att Gorbačev inte skulle lägga in en så genomgripande inne-
börd i glasnost´ förrän efter flera år som generalsekreterare. Den förväntans-
horisont som Gorbačev med hjälp av glasnost´ och andra begrepp öppnade i 
januari 1987,380 med hopp om en substantiell demokratisering, hade inte varit 
möjlig tidigare. 1987 började Gorbačevs retorik kring glasnost´ reflektera 
vad oliktänkande sagt 20 år tidigare. Människan kan inte existera i ett sam-
hälle utan glasnost´. Glasnost´ är ett nödvändigt villkor för att människan 
skall utvecklas som moralisk varelse.381 Samtidigt är allusionerna till dissi-
denternas öppenhetskrav försiktiga i relation till de tydliga omskrivningar av 
olika Lenincitat som Gorbačev lindar in glasnost´-politiken i. Glasnost´ för-
binds med den demokratiska centralismen, ”demokratism” (demokratizm), 
disciplin, självkritik och en öppnare partiverksamhet samt partiets rätt att 
”veta allt”.382 

                               
379 Archie Brown menar att Gorbačev i egenskap av partiets andreman under ledning av en 
sjukfrånvarande generalsekreterare kände sig relativt fri att uttrycka sina egna åsikter. Väl i 
ledarställning i mars 1985 blev innehållet mer konformistiskt då han nu representerade hela 
partiet och kunde förvänta sig att varje uttalande skulle gå under kritisk lupp. Radikaliteten 
skulle dock komma att överträffa hans position kring december 1984 och växa i takt med att 
han kunde möblera om och ersätta de konservativa medlemmarna av politbyrån. Brown, The 
Gorbachev Factor, 121f. 
380 I januari 1987 under centralkommitténs plenumsammanträde placerade Gorbačev frågan 
om det sovjetiska samhällets vidare demokratisering högst upp på partiets dagordning. 
Michail Gorbačev, ”O perestrojke i kadrovoj politike partii” (27 januari 1987), i Izbrannye 
reči i stat´i, vol. 4, Moskva: Politizdat, 1987, 317. 
381 Jfr Solženicyn, ”Otkrytoe pis´mo”, 2, med Gorbačev, Perestrojka, 72, 75. 
382 Gorbačev hänvisar till Lenin och menar att partiets ledare inte skall dväljas i snäva kretsar 
utan aktivt engagera massorna. ”Folket behöver hela sanningen.” För att försäkra sig om detta 
och låta partiet fullfölja sin representativa roll av förtrupp, är det dags att ånyo aktualisera 
Lenins slagord: ”[…] mer ljus, låt partiet veta allt…”. Gorbačev, ”Zaključitel´noe slovo na 
plenume CK KPSS”, 358; Gorbačev, Perestrojka, 72. För citatet i original, av vilket uttrycket 
”mer ljus” (mere licht) antas vara en återgivning av Goethes sista ord, se Lenin, ”Pis´mo v 
redakciju ’Iskry’”, 94. I sin kända bok Čto delat´? (Vad bör göras?) från 1902 skriver Lenin: 
”Utan glasnost´ skulle det vara löjligt att tala om demokratism [demokratizm] [...].” Lenin, 
”Čto delat´?”, 138. På den 27:e partikongressen meddelade Gorbačev följande: ”Utan glas-
nost´ finns det ingen och kan inte finnas någon demokratism [...].” Även om Gorbačevs poli-
tik i många stycken handlade om en uppgörelse med den demokratiska centralismen, då den 
kunde legitimera ett kommandoekonomiskt system som utesluter de individuella initiativen, 
kopplades glasnost´ på ett tidigt stadium till Lenins ”demokratiska centralism”. Under 1987 
års partiplenum och i boken Perestrojka från samma år tillskriver Gorbačev glasnost´ funk-
tionen av att underlätta för informationen om de pågående diskussionerna runt om i landet och 
samtidigt garantera att besluten verkställs. På plenumet hänvisar Gorbačev till Lenins ideal 
om offentliga förhandlingar. Med principdiskussioner, kritik, självkritik och professionalism, 
skulle man kunna tillmötesgå Lenins krav på att underkasta de officiella representanternas 
arbete och organisation en offentlighetsprincip, vilket skulle kunna stimulera massornas 
demokratiska initiativ. Gorbačev, ”Zaključitel´noe slovo na plenume CK KPSS”, 358ff. Se 
även Gorbačev, Perestrojka, 72–78. 
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Avslutande kommentarer 
Glasnost´-begreppet har sedan 1800-talet till och från spelat en viktig roll 
inom såväl inofficiella som officiella sovjetiska och ryska sammanhang. 383 
Detta har givit upphov till två motstridiga historiografiska positioner avseen-
de vilken kontext som skall betonas. Det är betecknande att glasnost´ föror-
dats av olika politiska schatteringar under såväl 1800-talet som 1900-talet. 
Under 1800-talet förenades slavofiler och occidentalister i kravet på glas-
nost´. Inom 1900-talets dissidentrörelse möttes Solženicyn och Sacharov i 
sin syn på nödvändigheten av glasnost´, trots sina olikartade ideologiska 
utgångspunkter. 

Ett gemensamt drag hos de energiska, men oftast verkningslösa försöken 
att handskas med byråkratins inneboende motvilja mot förändring, har från 
1800-talet och framåt varit tilltron till glasnost´. Få, om ens några officiella 
förespråkare av glasnost´ under 1800-talet förordade dock en fullt öppen 
debatt, som förutsätter yttrandefrihet. Detta kan kontrasteras mot radikaler 
som Dolgorukov, Gercen, Dobroljubov och Černyševskij. Hos Gercen 
upphöjs glasnost´ till ett metafysiskt plan, då begreppet görs ekvivalent med 
folkets röst (glas naroda). Detta förvaltas sedermera av narodnikerna. 

Som begrepp kan glasnost´ associeras med 1800-talets fyrtiotalister. Ger-
cen förordade glasnost´ under sina mer försonliga stunder. Sextiotalisten 
Černyševskij avfärdade begreppet som ett byråkratiskt substitut. Det tycks 
sålunda inte ha fått fäste på samma sätt bland 1860-talets så kallade folkbil-
dare (prosvetiteli). De nya människorna (novye ljudi) var energiska revolu-
tionärer och inte som sina föregångare positivt inställda gentemot refor-
mer.384 Skillnaden i synen på glasnost´ mellan Gercen och Černyševskij be-
tingas av skilda erfarenhetsmatriser och är betecknande för en latent gene-
rationskonflikt.385 

I stor utsträckning var glasnost´ en produkt av försöken att närma och för-
sona reformvänliga statsmän med intellektuella som var villiga att kompro-
missa. När staten och samhället åter började divergera ideologiskt efter 
mordförsöket på Alexander II försvann glasnost´ i stora stycken från intelli-
gentsians dagordning. Det var inte förrän i den förrevolutionäre Lenins hän-
                               
383 Även under Gorbačev-eran blev glasnost´ ett viktigt begrepp bland informella gruppering-
ar i den underjordiska kulturen. ”Glasnost´” var titeln på tidens mest lästa samizdat-tidskrift. 
Laqueur, The Long Road to Freedom, 261ff. Tvärtemot en vanlig uppfattning försvann inte 
samizdat-institutionen samtidigt som landets ledning sanktionerade en glasnost´-politik. I 
själva verket skedde en stadig tillväxt inom samizdat-rörelsen, eller produktionen av inoffici-
ella publikationer, fram till sommaren 1990, då samizdat helt legaliserades. Benn, From 
Glasnost to Freedom of Speech, 18. Tidskriften Glasnost´ lanserades av frisläppta politiska 
fångar och utgavs av Sergej Grigorjanc. Den diskuterade mänskliga rättigheter, men kom att 
kritiseras av Gobačev. Iain Elliot, ”How Open is ’Openness’?”, i Survey, vol. 30, nr 3, 1988, 
7. 
384 Se t.ex. Walicki, A History of Russian Thought, 207. 
385 Se framförallt kapitel sex i denna avhandling. Om schismen mellan Gercen och 
Černyševskij, se även Billington, The Icon and the Axe, 387. 
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der som begreppet fick en kritisk och strategisk politisk användning. När 
Lenin hamnade i maktställning förvandlades begreppet mer till ett byråkra-
tiskt verktyg. Under Stalin var inte glasnost´ bara ett instrument utan smälte 
helt samman med makten. 

Redan under 1800-talet användes glasnost´ från officiellt håll för att neut-
ralisera radikala och reaktionära röster i samhällsdebatten. Vi kommer i föl-
jande kapitel se hur även Gorbačev med hjälp av detta begrepp försökte ba-
lansera höger med vänster och vice versa. Under 1800-talet antog man att 
öppenheten skulle bidra till en harmoni. Men denna förhoppning grep inte 
tillbaka på en tro på den upplysta individens självkorrigerande kapacitet, 
som kommit till uttryck hos tänkare som Kant och John-Stuart Mill.386 Den 
önskvärda symmetrin betraktades som en överindividuell, organisk kvalitet, 
som kunde infrias med politiska medel uppifrån. 

Gorbačev kom att ta sig an flera av de problem Sacharov hade definierat 
15 år tidigare. Som vi kommer att se i kapitel fyra skrev han även under på 
idén om den positiva relationen mellan glasnost´ och teknisk modernisering. 
Sacharov hade i själva verket gjort ett utkast till hur en sovjetisk reformpoli-
tik skulle kunna gå till: initierad uppifrån och gradvist implementerad. 

Glasnost´ har under historiens gång åskådliggjorts med metaforer och 
analogier som implicerar en positiv verkningsfullhet och offensiv handlings-
beredskap. Många reformsinnade fyrtiotalister betraktade glasnost´ som ett 
”vapen”.387 Dostoevskij liknade glasnost´ vid ett otämjt nyfött barn, som just 
förvärvat ”små, starka och friska tänder”.388 Lenin betraktade glasnost´ som 
ett ”svärd”. 

Under 1800-talet uttrycktes ett flertal inneboende spänningar som konsti-
tuerar glasnost´-begreppets kontroversiella karaktär. Detta har betingat en 
ideologisk dikotomisering, som exemplifieras av de olika debattinläggen. 
Denna har till stor del även kommit att sätta ramarna för diskussionen om 
glasnost´ under det sena 1980-talet och tidiga 1990-talet, som vi skall se 
närmare på i det kommande. Paradoxalt nog tycks glasnost´ ha tillskansat sig 
samtidiga konnotationer av medel och mål, natur och kultur, stat och folk, 
tradition och innovation. Begreppet har både betraktats som en västerländsk 
influens och ett ryskt eller sovjetiskt alternativ. Det har en konnotation av 
                               
386 Kant och Mill har ur ett historiskt perspektiv givit upphov till två av de mest auktoritativa 
bidragen när det gäller att legitimera offentlighetens normativa självförståelse. För dem är det 
individen som träder in i offentligheten. Denna sfär betraktas som en arena för en individuell 
process av reflexion och mognad. För Kant handlar målet om upplysning och moralisk pro-
gression. För Mill handlar det om intellektuellt framåtskridande och mänsklighetens andliga 
välbefinnande. För båda realiseras målet genom att individerna bildar och bemyndigar sig 
själva, vilket möjliggörs av deras intellektuella kapacitet. Enligt Mill kommer den individ som 
konfronterar sina åsikter med motsatta meningar nå en klarare insikt och en känsligare upp-
fattning om deras möjliga sanning. Kant, ”Was ist Aufklärung”, 41, passim; John-Stuart Mill, 
”On Liberty” (1859), i Collected Works, vol. 7, Toronto: University of Toronto Press, 1973, 
252, 257f. 
387 Se t.ex. Lincoln, In the Vanguard of Reform, 185. 
388 Dostoevskij, ”Rjad statej o russkoj literature”, 61. 
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såväl begränsad som absolut öppenhet, propaganda och sanning, voluntarism 
och demokrati, förkonstling och ursprunglighet, officialitet och subversivitet, 
liberalism och – i viss mån – leninism. 

I påfallande stor utsträckning har glasnost´ legitimerats utifrån förvänt-
ningar om en hård upplysning. Även de oliktänkande tvingades i vissa fall 
att underordna sig en teknokratisk samtalsordning. Alexander II, Lenin, Sa-
charov och Gorbačev förväntade sig att glasnost´ skulle generera vetenskap-
liga framsteg, teknologisk acceleration och ekonomisk tillväxt.389 Även i väst 
har begrepp som offentlighet och yttrandefrihet motiverats med hänsyn till 
moderna värden. Men i de mest auktoritativa utläggningarna har de då hän-
förts till en annan moderniseringslogik, kännetecknad av en mjukare upplys-
ning. En verkligt effektiv offentlighet har setts som en autentisk indikation 
på förverkligad konstitutionalism.390 För Kant och Mill var offentligheten, 
eller det fria ordet, framförallt en förutsättning för människans moraliska 
framsteg. Härmed inte sagt att glasnost´ inte skulle ha framförts på moralis-
ka grunder i den ryska kontexten, men det pekar på det teknokratiska per-
spektivets dominerande inflytande. 

                               
389 Alexander II:s upplysta byråkrater hoppades att glasnost´ kunde användas för att förbättra 
produktiviteten och teknologin inom jordbruket. Lincoln, The Great Reforms, 44. Lenin ville 
använda glasnost´ för att stimulera arbetsproduktiviteten. Gorbačev förmedlade dissidenternas 
försanthållande att glasnost´ var en tillräcklig förutsättning för en acceleration av det veten-
skapliga och tekniska framsteget. 
390 Rosengren, Tidevarvets bättre genius, 131. 
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3. Gorbačev och det moderna projektet: 
Perestrojka 

Perestrojka har endast periodvis fungerat som kollektivt singular. Det var 
inte förrän under 1980-talets andra hälft som begreppet kvalificerade sig som 
ett fullt självständigt och universellt begrepp. Både glasnost´ och perestrojka 
är framtidsinriktade men har samtidigt retrospektiva hållpunkter. Perestrojka 
tenderar att framkalla occidentalistiska förväntningar men förankras i de 
omständigheter i vilka det kommer till uttryck. Även om begreppet spelade 
en viss roll i den förrevolutionära politiska diskussionen sammanfattar det i 
stor utsträckning sovjetiska erfarenheter. Av dessa framträder i synnerhet 
1930-talets ideologiska homogenisering och storskaliga industrialisering. 

Innan vi i detta och nästföljande kapitel ser närmare på vilken roll pe-
restrojka och glasnost´ spelar i Gorbačevs reformpolitik skall jag kortfattat 
säga något om Gorbačevs bakgrund. 

Michail Sergeevič Gorbačev föddes 1931 i byn Privolnoe i Stavropol-
regionen i norra Kaukasus. Hans morfar, Panteli Gopalko (av ukrainsk här-
komst), var försteordförande i den lokala kolchozen. Gorbačevs far, Sergej 
Gorbačev, blev under andra världskriget medlem i kommunistpartiet. Det är 
möjligt att dessa omständigheter ökade Gorbačevs chanser att överleva 
1930-talets svåra tider och på sikt vinna tillträde till högre utbildning.391 Hans 
familj var dock inte befriad från stalinistiska grymheter. Gorbačevs far- och 
morföräldrar hade erfarenheter av svält, arresteringar, sibiriskt straffarbete 
och framtvingade erkännanden. Hans tidiga uppväxt, som så många andras, 
sammanföll med tvångskollektivisering, terror och därtill tysk ockupation. 
Gorbačev har själv talat om sina minnen av de svårigheter som följde av att 
växa upp i ett hem som förknippades med en folkfiende (hans morfar).392 

Under skolgången fylldes sommarledigheterna med jordbruksarbete. 1948 
mottog Gorbačev Röda fanans arbetsorden efter att tillsammans med en 
kamrat och deras respektive fäder ha uppnått ett skörderesultat motsvarande 
fem till sex gånger mer än vad som föreskrivits. Denna Stachanovitiska be-
drift, tillsammans med högsta betyg i alla skolämnen utom tyska, gav honom 

                               
391 Kort, The Soviet Colossus, 334. 
392 Michail  Gorbačev, Žizn´ i reformy, vol. 1, Moskva: Novosti, 1995, 38. Det var dock först i 
slutet av 1990 som Gorbačev började tala öppet om dessa erfarenheter. Brown, The Gorba-
chev Factor, 25f. 
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en biljett till landets mest prestigefyllda lärosäte.393 Gorbačev bedrev 
framgångsrika juridikstudier vid Moskvauniversitetet mellan 1950 och 1955. 
1952 blev han medlem i kommunistpartiet. Strax före examen gifte sig 
Gorbačev med Raisa Titorenko. Därefter återvände han till Stavropol för att 
arbeta inom Komsomol, den sovjetiska ungdomsorganisationen.394  

Under en 15-årsperiod arbetade han sig uppåt inom den kommunistiska 
partiapparaten. I egenskap av förstesekreterare för Stavropolregionen erhöll 
han 1971 medlemskap i centralkommittén. Under denna tid blev han känd 
för att tillåta en större autonomi och främja entreprenörmässiga arbets-
metoder inom jordbruket i Stavropol,395 vilket placerade honom närmare 
Andropov än Brežnev. 1978 blev han centralkommitténs sekreterare för 
jordbruksfrågor med rätt att bevista politbyråns sessioner.396 1980 blev han 
fullt upptagen som medlem i politbyrån, landets högsta styrande organ, och 
efter Brežnevs död 1982 fick Gorbačev Andropovs förtroende att fungera 
som ställföreträdande ordförande när Andropov var frånvarande. Under den 
sjuklige efterträdaren Černenko blev Gorbačev i praktiken kommunist-
partiets andresekreterare. Det var från denna position som Gorbačev, på för-
slag av utrikesminister Andrej Gromyko,397 nominerades till kommunistpar-
tiets generalsekreterare när Černenko väl avlidit. 

Även om Gorbačev-eran är en relativt enhetlig epok i politisk och kulturell 
mening, är det vanligt att man delar in perioden i olika faser.398 Wolf Mosko-
vich och Elliot Mossman menar att tiden mellan 1985 och 1987 känneteck-
nades av perestrojka uppifrån, medan tiden mellan 1988 och 1990 präglades 
av perestrojka nerifrån (de menar att projektet spelade ut sin roll 1991).399 
Enligt Richard Sakwa var reformerna ursprungligen framtagna som specifika 
krisåtgärder i form av öppenhet, acceleration och rekonstruktion. Successivt 
transformerades de till en mer generell hållning gällande frågor av mer glo-
bal natur, som systemkris och civilisatoriska integrationsproblem.400 Enkelt 
uttryckt skulle man också kunna säga att Gorbačev 1985–1987 försökte för-
bättra systemet, 1987–1990, förändra det och 1991 rädda vad som räddas 
kunde. 

                               
393 Brown, The Gorbachev Factor, 28. 
394 Följande biografiska uppgifter bygger, om inte annat anges, på Kort, The Soviet Colossus, 
334ff. 
395 Brown, The Gorbachev Factor, 45. 
396 Ibidem, 53. 
397 Aleksandr Jakovlev, ”[Framförande på årsmötet för Sällskapet för studier av Ryssland, 
Central- och Östeuropa samt Centralasien]”, Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas 
väg 37, Stockholm: 18 mars 2003 (egenhändiga referatanteckningar hos författaren).  
398 I inledningen nämner jag två synsätt som presenterats av Anders Åslund och Archie 
Brown. Dessa tar dock fasta på förändringen i socioekonomiska och formalpolitiska villkor. I 
denna avhandling handlar det dock mer om det politiska projektets mer interna metamorfoser.  
399 Moskovich och Mossman, ”Changing Patterns”, 10. 
400 Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 423. 
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Perestrojka-programmet kan brytas ner i flera olika komponenter. Det 
handlar om ekonomiska reformer, glasnost´, demokratisering (demokratiza-
cija), social rättvisa och ett nytt tänkande inom utrikespolitiken, med fokus 
på nedrustning och samarbete.401 

I detta sammanhang är perestrojka ett slagord som täcker in de olika be-
ståndsdelarna. Perestrojka förekommer dock i olika betydelser med olika 
användningsområden. Dels kan begreppet, i egenskap av programmatisk 
knutpunkt, syfta på hela reformprojektet, både som en (mer eller mindre 
godtycklig) paraplybeteckning och genom att indikera förändringarnas ge-
mensamma nämnare i behovet av förnyelse, översyn och omvärdering. Dels 
kan det hänvisa till en begränsad aspekt hos det politiska programmet, näm-
ligen behovet av ekonomiska reformer och den attitydförändring som måste 
till för att dessa skall kunna genomföras. Därutöver kan det underförstått 
syfta på en kritisk prövning av förhållandet mellan socialismens grundsatser 
och det sovjetiska systemets deformationer. Denna del av reformprojektet 
villkorades av en insikt om att en övergripande förändring är nödvändig samt 
att ingen förändring i egentlig mening är möjlig om inte alla lägger manken 
till. Perestrojka är i denna begränsade, men likväl vittomfattande mening, en 
del av reformpaketet, vid sidan av andra reformer som handlar om att skapa 
ett öppnare samhälle, aktivera civilsamhälleliga resurser, ge socialismen en 
ny legitimitet, hitta en kompromiss mellan plan och marknad och rikta fokus 
mot fredlig samexistens, nedrustning och växelverkan i det internationella 
samarbetet. 

Det ekonomiska och organisatoriska livet var i huvudsak inte det direkta 
objektet för det snävare perestrojka-begreppet. Förändringen gällde kanske 
främst det man med en marxistisk terminologi kan benämna som överbygg-
naden. Det ekonomiska framsteget föreställdes först och främst som en kon-
sekvens. 

Även om perestrojka applicerades på nästintill hela den samhälleliga 
verkligheten, och i betydande utsträckning på just överbyggnaden, kom ter-
men successivt att kanske främst associeras med en ekonomisk omstrukture-
ring; i slutfasen och i efterhand en allt annat än framgångsrik sådan.402 

Gorbačev förutsatte i likhet med sina föregångare en skillnad mellan en 
psykologisk och en strukturell (strukturnyj) perestrojka. Den förra handlade 
om att göra människor mer reformvänliga, vänja dem vid tankar på föränd-
ring, lära dem att utöva sina rättigheter och, som han uttrycker det, gå i de-
mokratins skola. På samma sätt som man kan transponera ett musikstycke 
till en annan tonart (stroj) tycks man bildligen även kunna stämma om män-
niskors sinnesstämning (nastroenie). Både nastroenie och stroj har samma 
rot som perestrojka. Det indikerar en likhet som också finns mellan svens-
kans ”temperering” och ”temperament”. De problem som perestrojka är ett 

                               
401 Se t.ex. Kort, The Soviet Colossus, 340ff. 
402 Brown, The Gorbachev Factor, n. 344. 
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svar på skall enligt Gorbačev lösas genom att stimulera människors initiativ 
och självständighet. Detta möjliggör ett övervinnande av deras passivitet och 
apati.403 Gorbačevs psykologiska perestrojka kan därför ses som en omtem-
perering av människors temperament. Det är vår inställning till situationen 
som behöver ändras. 

I detta kapitel tar jag främst upp perestrojka i dess mer universella me-
ning, men även i dess egenskap av preciserat reformbegrepp, med ingredien-
ser som det man i början och mitten av 80-talet i ett sovjetiskt sammanhang 
kallade för socioekonomisk acceleration (uskorenie). 

Läsaren kommer i detta och nästa kapitel att märka hur innehållet i den 
sensovjetiska politiska terminologin hämtades från olika epoker och kontex-
ter. Moskovich och Mossman har särskilt pekat ut västerländska idéer, rysk-
ortodox kristendom, traditionellt ryskt politiskt tänkande och 1920- och 30-
talens opposition mot Stalin, som väsentliga beståndsdelar i Gorbačev-erans 
vokabulär.404 Mot en bakgrund av marxist-leninistiska begrepp som imperia-
lism och utvecklad socialism kan man också ana konturer av nya idéer om 
vad som skulle komma att kallas för globalisering och informationssamhälle. 
Samtidigt som man pliktskyldigt talade om femårsplaner och den vetenskap-
liga och tekniska revolutionen framhävdes även vikten av mänskliga rättig-
heter. Därutöver ventilerades slavofila föreställningar om Rysslands euroasi-
atiska natur och förmodat privilegierade förhållande gentemot Europa, intel-
ligentsians speciella ansvar och den gamla drömmen om en organisk gemen-
skap på religiös grund (sobornost´). 

Den som förväntar sig att finna radikala uttalanden i Gorbačevs texter, 
riskerar i många fall att bli besviken, så också den som hoppas på eleganta 
ordvändningar. Gorbačevs retorik demonstrerar ofta samma typ av kanonis-
ka korrekthet som den hos tidigare generalsekreterare. (Mer heterodoxa utta-
landen görs ibland i samband med olika tidningsintervjuer eller i samtal med 
olika människor.) I den mån vissa sovjetiska grundsatser underkänns sker det 
ofta implicit. Det imperialistiska paradigmet avfärdas inte explicit men blir 
meningslöst i samma stund som Gorbačev lyfter fram målet om gemensam 
överlevnad. De universella värdenas prioritet över klasståndpunkten motive-
ras märkligt nog med en hänvisning till Lenin. Ibland kan man bara uttyda 
kvalitativa förändringar genom utelämnanden. Ordet ”kommunism” lyser 
ofta med sin frånvaro. Sällan refererar Gorbačev till Engels texter eller Le-
nins tidigare verk. I en till synes ortodox utläggning kan det dock förekom-
ma insprängda anomalier som tidigare varit otänkbara. Plötsligt kan självkri-
tiska påpekanden dyka upp, som att vi måste lära oss demokrati och att vår 
politiska kultur är otillräcklig.405 ”Vi” och ”de” är i sammanhanget en reto-

                               
403 Michail Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke—ideologiju obnovlenija ” (18 februari 
1988), i Izbrannye reči i stat´i, vol. 6, Moskva: Politizdat, 1989, 71. 
404 Moskovich och Mossman, ”Changing Patterns”, 14. 
405 Gorbačev, Perestrojka, 79. 
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risk figur som inte vilar på antagonism. Det handlar snarare om en upplevel-
se av mindervärdighet.406 

Perestrojka som socialistisk konstruktion 
I detta avsnitt undersöker jag en av de grundläggande metaforer som 
Gorbačev använde för att förklara sin politik. Frågan om vilken horisont av 
förväntningar och erfarenheter som glasnost´ och perestrojka å ena sidan 
relaterade sig till, å andra sidan frammanade under perioden 1985–1991 skall 
skärpas. Hur ser förhållandet ut mellan perestrojka och den sovjetiska mo-
derniteten? Hur förhåller sig Gorbačevs rekonstruktion (perestrojka) till den 
konstruktion (stroitel´stvo) som det sovjetiska projektet syftade till att färdig-
ställa? Är rekonstruktionen ett internt moment i konstruktionen eller är det 
fråga om en paradigmatisk förskjutning? Här handlar det om att tydliggöra 
den position som perestrojka intar i det sovjetiska projektet samtidigt som 
jag avser att karakterisera den sovjetiska moderniteten. Jag kommer även att 
kasta ljus över Gorbačevs perestrojka utifrån historiska exempel från de 
första åren efter bolsjevikernas maktövertagande.  

Dagen efter att bolsjevikerna stormat Vinterpalatset i oktober 1917 annonse-
rade Lenin byggandet av socialismen.407 När man gripit makten var det möj-
ligt att inleda konstruktionen av det nya sovjetsamhället. Gorbačev försökte 
inledningsvis legitimera sin omstrukturering (perestrojka) genom att hävda 
att den i grunden handlade om att återuppliva den socialistiska konstruktio-
nen (stroitel´stvo), så som den initierats av Lenin. Denna association vann 
också inflytande bland de konservativa reformkritikerna. En av dessa var den 
ryska kemilektorn Nina Andreeva. Trots att hon 1988 avfärdade reformpoli-
tikens innehåll hade hon inga principiella invändningar mot perestrojka (om-
strukturering). Rekonstruktionen är i hennes ögon ett nödvändigt moment i 
varje konstruktion.408 

Konstruktionen av socialismen skulle enligt sovjetideologerna härledas 
och genomföras utifrån vetenskapliga premisser. Byggandet av socialismen 
var ekvivalent med den sovjetiska moderniseringen, som skulle leda till vad 

                               
406 På den 28:e partikongressen 1990 utbrast Gorbačev att han själv och alla delegater borde 
skämmas med tanke på den låga andelen kvinnor närvarande, i kontrast mot den politiska 
situationen i många andra länder. Michail Gorbačev, Političeskij otčet Central´nogo Komiteta 
KPSS XXVIII s´´ezdu KPSS i zadači partii, 2 ijulja 1990 g, Moskva: Politizdat, 1990, 52. 
407 Byggandet av socialismen annonserades av Lenin dagen efter att bolsjevikerna gripit mak-
ten, på Petrogradsovjetens kongress för arbetar- och soldatombud. Hans korta anförande 
avslutas med orden: ”I Ryssland måste vi nu hänge oss åt konstruktionen [postrojka] av den 
proletära socialistiska staten.” Vladimir Lenin, ”Doklad o zadačach vlasti sovetov” (1917), i 
Polnoe sobranie sočinenij, vol. 35, Moskva: Politizdat, 1962, 3. 
408 Nina Andreeva, ”Ne mogu postupat´sja principami”, i Sovetskaja Rossija, nr 60, 13 mars 
1988. 
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jag ser som en alternativ modernitet. Moderniseringen skulle realisera en 
unik socialistisk möjlighet och hjälpa landet att hinna i kapp och överträffa 
västvärlden. Den sovjetiska moderniteten innefattade inte bara elektrifie-
ring,409 nya bostäder, ökad sysselsättning och en tekniskt avancerad industri-
produktion i massiv skala. Skapandet av ett allmänt utbildningsväsende, 
avancerade forskningsinstitut, sociala trygghetssystem, yrkesförbund, ung-
domsorganisationer och högkulturella institutioner tillgängliga för massorna, 
skulle ackompanjera den omfattande industrialiseringen. Ett imponerande 
rymdprogram uppenbarade sig slutligen högst upp på toppen av den socialis-
tiska konstruktionen, med spektakulära rymdfärder och rymdstationer. 

Det rådde dock ett oproportionerligt förhållande mellan tekniska och so-
ciala framåtskridanden, mellan hård och mjuk upplysning. Därtill hade ut-
vecklingen en mörk, tabubelagd skuggsida. Skuggsidan härbärgerade ett 
intrikat system av arbetsläger, en storskalig och otidsenlig industri, struktu-
rell ekonomisk ineffektivitet, ett penningslukande militär-industriellt kom-
plex, brist på konsumtionsvaror och reservdelar,410 miljökatastrofer, politisk 
repression och social stagnation. 

Den initiala optimismen går dock inte att ta miste på. Den planerade ka-
raktären hos den socialistiska konstruktionen föreföll göra vetenskapen till 
en syntes av den mänskliga tankens alla tidigare ansträngningar. I kombina-
tion med de nya utsikter som möjliggjorts av de förändrade produktionsför-
hållandena skulle den sovjetiska vetenskapen alstra gränslösa triumfer i tiden 
och rummet.411 

Den socialistiska konstruktionen byggde på idén att socialismen tack vare 
sin planmässiga arbetsmetod med nödvändighet skulle generera en högre 
produktivitet än de kapitalistiska länderna. Detta var något som flera väster-
ländska forskare menade sig kunna bekräfta under 1930-talets snabba indust-
rialisering och 1950-talets tillväxt. 

                               
409 Enligt Lenin skulle elektrifieringen göra Ryssland till ett nytt land. Den utgjorde grunden 
för realiserandet av kommunismen. Vladimir Lenin, ”Otvet na voprosy korrespondenta ang-
lijskoj gazety ’Daily Express’” (23 februari 1920), i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 40, 
Moskva: Politizdat, 1963. 1920 började Lenin använda sitt slagord: ”Kommunism är lika med 
sovjetmakt plus elektrifiering av hela landet.” Vladimir Lenin, ”Doklad vserossijskogo cen-
tral´nogo ispolnitel´nogo komiteta i soveta narodnych komissarov o vnešnej i vnutrennej 
politike 22 dekabrja” (1920), i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 42, Moskva: Politizdat, 1963, 
159. 
410 ”Våra raketer hittar Halleys komet och flyger mot Venus med häpnadsväckande precision, 
men vid sidan av det vetenskapliga och teknologiska tänkandets triumfer råder en tydlig brist 
på tillämpning av de vetenskapliga landvinningarna inom landets ekonomi, liksom vi ligger 
efter samtidens nivå när det gäller många av vardagens tekniska hjälpmedel.” Gorbačev, 
Perestrojka,16. 
411 Boris Gessen, ”The Social and Economic Roots of Newton’s ’Principia’” (1931), i Science 
at the Cross Roads, 2 utg., red. Nikolaj Bucharin et. al., London: Frank Cass & Co. Ltd., 212. 
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Vid en viss tidpunkt skulle byggandet av socialismen övergå i konstruk-
tionen av kommunismen.412 Den senare processen skulle ha en mer självre-
glerande logik. Det är svårt att få en uppfattning om det kommunistiska till-
ståndets beskaffenhet. Det sovjetiska systemet var ”socialistiskt” och offici-
ellt aldrig ”kommunistiskt”. Det fanns dock en ansats till att göra anspråk på 
att konkret närma sig kommunismens högsta stadium. Chruščev, som 1961 
på den 22:a partikongressen hade meddelat att kommunismen skulle realise-
ras inom en tjugoårsperiod, legitimerade sin prognos genom att samtidigt 
påstå att tiden var mogen för att avveckla vissa funktioner inom statsappara-
ten.413 

                               
412 Byggandet av kommunismen annonserades när man antog det tredje partiprogrammet på 
den 22:a partikongressen 1961, i analogi med konstruktionen av socialismen i 1919 års parti-
program. Utifrån det sovjetiska synsättet är socialismen en historisk övergångsform mellan 
kapitalism och kommunism, under vilken produktionsmedlen blir samhällsmedlemmarnas 
gemensamma egendom. Revolutionen är alltså i avgörande mening ekonomisk. Politiskt sett 
inrättas ett övergående styre, proletariatets diktatur, till dess att man till fullo utvecklat en sant 
universell kommunistisk demokrati (som är tillgänglig för alla, till skillnad från kapitalistisk 
demokrati som endast ett fåtal har tillgång till, och socialistisk dito som inkluderar det stora 
flertalet). Lenin, ”Gosudarstvo i revoljucija”, 86f. I sovjetisk terminologi blir proletariatets 
diktatur ekvivalent med socialismen. Detta bryter mot Marx som i Kritiken av Gothapro-
grammet angivit att proletariatets diktatur (efter romersk modell i extraordinär händelse av 
krig) skulle vara någonting mer tillfälligt. Att göra dessa ekvivalenta blev nödvändigt då det 
inte blev möjligt att avskaffa diktaturen under överskådlig tid. Diskussionen i början av sov-
jettiden om hur det kommunistiska tillståndet kunde tänkas vara beskaffat var mycket begrän-
sad. Se t.ex. Nikolaj Bucharin och Evgenij Preobraženskij, Kommunismens ABCD (1919, 
faksimil av 1921 års översättning), vol. 2, Göteborg: Partisan, 1972, 239ff. Lenin hade precis 
som Marx och Engels gjort upp med 1800-talets socialistiska utopister, d.v.s. socialister som 
inte var intresserade av revolution, klasskamp eller partiverksamhet. Nu skulle man organisera 
sig och disciplinerat bygga den sovjetiska staten med hjälp av vetenskapliga metoder. Då hade 
man inte tid för drömmerier. Även i 1986 års partiprogram är det påfallande hur mycket mer 
utförlig och konkret beskrivningen av socialismen är i kontrast mot kommunismen: 
”Programma kommunističeskoj partii sovetskogo sojuza: Novaja redakcija prinjata XXVII 
s´´ezdom KPSS”, i Kommunist, nr 4, 1986, 104f, 113. Det är därför betecknande att utopister-
na lyftes upp i en mer positiv dager under kommunistpartiets 22:a kongress när byggandet av 
kommunismen proklamerades. Nikita Chruščev, O programme kommunističeskoj partii So-
vetskogo sojuza: Doklad na XXII s´´ezde Kommunističeskoj partii Sovetskogo sojuza 18 okt-
jabrja 1961 goda, Moskva: Politizdat, 1961, 21, 23f, 35. 
413 Enligt Marx skulle staten vid ett givet tillfälle kunna ”avskaffas” (Abschaffen). Den biolo-
giskt influerade Engels beskrev detta som att staten ”dör ut” eller ”vissnar” (absterben), vilket 
också Lenin övertog bokstavligt (otmirat´). Lenin själv gav inget stöd för en konkret prognos-
ticering av kommunismens antågande: ”Vi vet inte, hur snabbt och i vilken följd, men vi vet, 
att de [statens funktioner och exploateringens orsaker] kommer att dö bort.” Lenin, ”Gosu-
darstvo i revoljucija”, 91. Innebörden av att bygga kommunismen framstår för Chruščev som 
en fråga om att uppfylla en ekonomisk tillväxtkalkyl. Nikita Chruščev, Zaključitel´noe slovo 
na XXII s´´ezde KPSS 27 oktjabrja 1961, Moskva: Politizdat, 1961, 4, 29, 30, 32. Han hänvi-
sar till Lenin för vilken kommunismen varit en fråga om att lägga en helt ny ekonomisk 
grund. För Chruščev är denna bas alltså inom räckhåll. Då man nu på allvar föresatt sig att 
uppnå målet är det därmed enligt Chruščev dags att reducera och förenkla de styrande orga-
nen. Vissa funktioner inom statsapparaten skall därför föras över till olika samhälleliga orga-
nisationer. Chruščev, O programme kommunističeskoj partii, 85. Archie Brown har under-
strukit att det finns ett självbedrägeri i tron på statens bortdöende under kommunismen då 
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Den demiurgiska och prometiska kreationsandan manifesterades på ett 
spektakulärt sätt i femårsplanerna – åtminstone på papper. Den kom fram-
förallt till uttryck i byggandet av 1900-talets största vattenkraftverk och 
kärnkraftverk. De sovjetiska specialisterna, arbetarna och lägerfångarna för-
sökte även vända några av Sibiriens största floder, vilket har betecknats som 
historiens största ingenjörsprojekt.414 

Gorbačevs användning av perestrojka-begreppet bryter mot denna tradi-
tion. Han betonade vikten av återställande, reparation, översyn och omori-
entering i kontrast mot den gängse sovjetiska preferensen för att bygga 
nytt.415 Detta bröt också mot tidigare kampanjer under namnet ”perestrojka”, 
som var riktade mot framtiden och endast i ringa utsträckning tog hänsyn till 
de mänskliga behovens komplexitet, förekomsten av olikartade erfarenheter, 
trygghetsfrågor och ekologiska konsekvenser.  

Jag tror därför att vissa forskare oavsiktligt reproducerar ett äldre sovje-
tiskt produktionsparadigm när de slås av hur lite Gorbačev skapade i relation 
till den institutionella oordning, det ekonomiska kaos och den upplösta union 
som han lämnade bakom sig. Man bör snarare fråga sig om det verkligen var 
konstruktion och produktion som Gorbačev föresatte sig eller om det hand-
lade om något annat. Frågan om originalititeten i Gorbačevs politiska gär-
ning står inte och faller med om han skapade några nya institutioner. Jag tror 
snarare att det originella står att finna i den tydliga renoverings- och restau-

                                                                                                                             
”stat”, ”parti” och ”samhällsorganisation” var närmast synonyma i Sovjetunionen. Brown, 
The Gorbachev Factor, 313. 
414 Loren R. Graham, The Ghost of the Executed Engineer: Technology and the Fall of the 
Soviet Union, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993, 74. 
415 Det ligger i planekonomins natur att den kontinuerligt måste staka ut nya enkelspåriga och 
kvantifierbara projekt. Enligt den framstående brittiske ekonomen Alec Nove kännetecknades 
Sovjetunionen periodvis av en snabb och forcerad ackumulation. Men snart institutionalisera-
des en brist som reproducerades av att folk hamstrade varor, givet kunskapen att bristen alltid 
lurade bakom hörnet. Även om man i den ideala planen kunde tillgodose alla, kunde man inte 
förutse och parera alla variabla förändringar. Därför kunde inte produktiviteten möta konsum-
tionsbehovet. Bristen uppstod också delvis på grund av den totala mobiliseringen av resurser 
för att tillgodose planen. Kriterierna för att uppfylla målen måste översättas i olika kvantitati-
va måttenheter som ton, kvadratmeter, antal och rubel. Som Nove har påpekat medverkade 
den bristfälliga återkopplingen mellan den överordnade planen och konsumenternas intressen, 
samt normen om förbrukning av pengar och omsättningen i produktiva resultat som enda 
kriterium på planuppfyllande, till ett institutionaliserat resursslöseri. Ju dyrare projekt desto 
högre poäng genererades i produktionstabellen. Ett företag som i en tid av metallbrist föresat-
te sig att rationalisera produktionen fick därmed en sämre värdering i produktionstabellen. 
Man bör också notera att produktion här inte skall förstås som innovation utan som ett uppfyl-
lande av en befintlig kvot. Innovation är förenat med risk vilket är något som planen skyr. 
Därför saknade enligt Nove den sovjetiska modellen nödvändiga mekanismer för ett stabilt 
tekniskt framsteg. Alec Nove, The Economics of Feasible Socialism, London: George Allen & 
Unwin, 1983, 72ff, 106. Tillväxt, ackumulation och produktion är alltså överordnade värden. 
Det viktiga blir därför att hela tiden uppfylla planen (bygga nytt) – inte att korrigera den 
(bygga om). 
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rationsambitionen som till stor del utgör ett brott mot den sovjetiska traditio-
nen.416 

Som byggnadsmetafor passar dock ”perestrojka” väl in i ett sovjetiskt 
sammanhang. Tidvis rymde landet nästan 50 % av världens alla ingenjörer.417 
Framgången i att berättiga politiken med en byggnadsmetafor tycks också ha 
underlättats av att en överväldigande majoritet av politbyråns medlemmar 
efter andra världskriget hade teknisk utbildningsbakgrund.418 Gorbačevs val 
att organisera sin politik kring begreppet perestrojka legitimeras av en all-
män sovjetisk produktions- och konstruktionsideologi. 

Som direkta vetenskapliga tillämpningar åtnjöt teknologi och ingenjörs-
konst ett speciellt privilegium.419 Vetenskapen tillhörde ett av sovjetideolo-
gins högsta värden. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen överordna-
des framåtskridanden inom andra områden. Accelerationen inom detta om-
råde sågs som en kardinalfråga (kardinal´noe uskorenie).420 Konstruktionen 
av socialismen måste genomföras utifrån den ”vetenskapliga kommunis-
mens” doktrin.421 Teorin tycks vid en första anblick vara överordnad prakti-
ken. Men sovjetiska vetenskapsideologer betraktade vetenskapen som en 
funktion av praktiska strävanden. Även de exakta vetenskaperna ansågs 
sammanlänkade med den materiella praktiken. De representerar en teoretisk 

                               
416 Gorbačev påtalade i ett tidigt skede att det i och med perestrojka var slut med den extensi-
va utgiftsekonomi och bruttoinställning – vilka var ett arv från Stalin-eran – som hade visat 
sig vara förödande under 70-talets och det tidiga 80-talets stagnation. Han medgav t.o.m. att 
det exklusiva fokuserandet på produktionens resultat inte bara hade lett till ett institutionalise-
rat slöseri utan också skapat incitament till att frisera räkenskaperna. Produktkvalitet skulle nu 
bli viktigare än produktkostnader, produktmängden irrelevant så när som på en anpassning av 
utbudet efter efterfrågan. Gorbačev, Perestrojka, 14, 43. Man kan även notera att flera av de 
nya institutioner som Gorbačev verkligen möjliggjorde hade en tillbakablickande karaktär, 
inte minst i fallet med ”Kommissionen för rehabiliteringen av offren för politisk repression” 
under ledning av Aleksandr Jakovlev. 
417 Graham, The Ghost of the Executed Engineer, 73. 
418 Graham, What Have We Learned About Science and Technology from the Russian Experi-
ence?, 71. 
419 För intressanta och initierade kommentarer om den sovjetiska teknologins natur, se 
Graham, The Ghost of the Executed Engineer; Kendall E. Bailes, Technology and Society 
under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941, Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 1978. Se också den bibliografiska översikten av västerländsk 
forskning om rysk och sovjetisk teknologi- och vetenskapshistoria i Loren R. Graham, Scien-
ce in Russia and the Soviet Union: A Short History, New York: Cambridge University Press, 
1993, 293–306. 
420 ”Programma kommunističeskoj partii”, 116. 
421 Sovjetiska teoretiker hade tidigt hävdat att den sovjetiska samhällsutvecklingen exklusivt 
skulle kunna härledas från vetenskapliga teorier: ”The Soviet Union constitutes the first ex-
periment in human history of the application of [marxistisk] scientific analysis and methods 
for the conscious construction of social relations, for planned guidance of the economic life, 
for directing the course of cultural, scientific, and technical development. The very existence 
and the whole course of development of the Soviet Union is thus connected with genuine 
scientific theory. ”M. Rubinštejn, ”Relations of Science, Technology, and Economics under 
Capitalism and in the Soviet Union (Summary of Report)” (1931), i Science at the Cross 
Roads, red. Nikolaj Bucharin et. al., 54. 
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syntes vars syfte är att lösa de problem som genererats av den socio-
ekonomiska utvecklingens tekniska fordringar.422 Även om vetenskaplig 
forskning och teknikutveckling kan och bör planeras,423 måste de vara fast 
förankrade i verkligheten och (det arbetande) folkets intressen. Vetenskaps-
mannen och ingenjören måste ha en manifest koppling till verkligheten. Ge-
nom att styra vetenskapens och teknologins inriktning trodde man sig kunna 
undvika den borgerliga objektivismens självbedrägeri.424 De produktionsför-
hållanden som inrättades efter oktoberrevolutionen skulle med nödvändig-
het, i enlighet med historiematerialistiska lagar, göra den sovjetiska veten-
skapen och teknologin överlägsen västerländska motsvarigheter. Den sovje-
tiska vetenskapen och teknologin var nämligen sammankopplad med en 
progressiv – och inte dekadent – bas. 

Stalins mer idealistiska uppfattning om teknologi och ingenjörskonst över-
skred dock normerna inom den dialektiska materialismen (diamat),425 som 
utgjorde grunden inom den gängse sovjetiska vetenskapsfilosofin.426 Hans 
ideologiska kampanjer för industriell utveckling under 1930-talet negerade 
den tidigare uppfattningen om teorins och praktikens närhet samt föreskrif-
ten att kraven från den verklighet man är verksam inom skall vara högsta 
                               
422 Gessen, ”The Social and Economic Roots of Newton’s ’Principia’”, 166f. 
423 Nikolaj Bucharin, ”Theory and Practice From the Standpoint of Dialectical Materialism”, 
31. 
424 Detta diskuteras mer nedan i avsnittet ”Glasnost´ som yttrandefrihet” i fjärde kapitlet. 
425 Den dialektiska materialismen (dialektičeskij materializm/diamat) utvecklades i Sovjetuni-
onen i början på 1930-talet utifrån Engels naturdialektik som en reaktion på den filosofiska 
kontrovers som rådde mellan reduktiva mekanister och dialektiska hegelianer. Termen hade 
Lenin hämtat från den ryska socialdemokratins fader, Georgij Plechanov, vilken genom Karl 
Kautsky hade fått en vidare spridning inom den andra internationalen. Joseph Dietzgen 
(1828–1888), mot vilken bland annat Lenin polemiserade för hans ”idealism”, förefaller dock 
ha myntat termen strax före, men relativt oberoende av, Marx’ och Engels teorier, även om 
han var väl införstådd med de senares idéer. Även om denna metateori för både vetenskap och 
filosofi initialt skulle balansera marxismens metafysiska och positivistiska sidor kom den 
under Stalin att utvecklas i mekanistisk riktning. Se t.ex. Aant Elzinga, ”Scientism, Romanti-
cism and Social Realist Images of Science (utlagd på internet 2002 av The Autodidact Project, 
redigerad av Ralph Dumain: http://www.autodidactproject.org/other/aant2.html)”, i Essays on 
Scientism, Romanticism and Social Realist Images oof Science, nr 143, 1984, 15. 
426 Graham, The Ghost of the Executed Engineer, 42. Stalin hävdade paradoxalt nog sin idea-
listiska teoriuppfattning tillsammans med en rent mekanisk förtåelse av relationen mellan bas 
och överbyggnad, som han hade övertagit från Lenin och dennes doktrin om asymmetrisk 
reflektion. Stalin hade dock inledningsvis sanktionerat en kompromiss mellan mekaniska 
(Bucharin) och dialektiska uppfattningar (Deborin) avseende denna ontologiskt-strukturella 
relation, vilken dock i utformandet av diamat efterhand fick en alltmer mekanistisk prägel. 
Om detta, se Elzinga, ”Scientism, Romanticism and Social Realist Images of Science”, 15. 
Intressant nog fördes den stalinistiska kampen inom filosofin mot ytterligheterna av dialekti-
ker och mekanister, i analogi med den politiska balanseringen av höger- och vänsterkrafter. 
För mer om detta, se Tucker, Stalin in Power, 149. För en auktoritativ källa om den tidiga 
sovjetiska synen på förhållandet mellan teori och praktik, integrationen av vetenskap och 
arbete och den demokratiska distributionen av högre utbildning, se Nikolaj Bucharin, ”Theory 
and Practice From the Standpoint of Dialectical Materialism” (1931), i Science at the Cross 
Roads, red. Nikolaj Bucharin et. al., 31. 
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ledstjärna.427 För Stalin var inte vetenskapen och teknologin bundna vid spe-
cifika kontexter. Med en övermänsklig kraftansträngning – kanaliserad via 
det omfattande arbetslägersystemet och till priset av ett oskattbart mänskligt 
lidande – kunde även orealistiska mål uppnås. Denna gigantomani, som ve-
tenskapshistorikern Loren R. Graham kallar den, resulterade i byggandet av 
artificiella kanaler och enorma vattenkraftverk. Graham betonar att dessa 
projekt genom sin imponerande dimension erbjöd en unik revolutionär sym-
bolik.428 De förkroppsligade den socialistiska konstruktionen. Arbetarna 
byggde inte i första hand ett samhälle för sig själva utan för de nya sovjet-
människorna. Den alternativa sovjetiska moderniteten hämtade precis som 
de västerländska förlagorna sina impulser från framtiden, vilken den samtid-
igt gav sken av att frambringa, med hjälp av stora språng. 

Denna idealistiska förståelse av vetenskap och teknologi, där symboliska 
mål lösgörs från dialektiken mellan teori och praktik, stod dock inte oemot-
sagd under den sovjetiska historien. Gorbačev var inte den förste som identi-
fierade de negativa konsekvenserna av en för hårt driven central planering 
och ett ignorerande av lokala omständigheter.429 

Vetenskapen skulle också – paradoxalt nog – medverka till att nedmonte-
ra den sovjetstat som den byggt upp. Den var nämligen en levande källa från 
vilken dissidentrörelsen, och sedermera Gorbačev,430 kunde hämta referenser 
under 1970- och 80-talen som legitimerade det skriande reformbehovet. 

Enligt Graham hade vetenskapen dessutom genom sin internationella ka-
raktär en förvästligande och anti-totalitär effekt som kunde motverka sovje-
tisk exceptionalism och ideologisk monism.431 

                               
427 Stalins teorisyn har dock leninistiska, och därmed voluntaristiska förutsättningar. I byg-
gandet av socialismen finns en initialt konstituerad idealism. Lenin var influerad av en idealis-
tisk handlingsmetafysik med rötter i 1800-talets ryska radikala tradition. Vid sidan av Marx 
spelade även Černyševskijs roman Vad bör göras? (1863) och radikalen Petr Tkačevs idé om 
ett revolutionärt avantgarde som kan gripa makten och börja bygga socialismen, en viktig roll 
i Lenins intellektuella utveckling. Orlando Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolu-
tion 1891–1924, London: Jonathan Cape, 1996, 145. Genom järnhård disciplin och hög med-
vetenhet kan en liten elit driva samhället i önskad riktning, långt utöver vad de ekonomiska 
förhållandena i sig skulle tillåta. 
428 Graham, The Ghost of the Executed Engineer, 74. 
429 Graham har skrivit en kort monografi om den inflytelserike, kontroversielle och tidigare 
tabubelagde sovjetiske ingenjören Petr Pal´činskij. Han var en nyckelfigur under Sovjetunio-
nens tidiga industrialisering men avrättades utan rättegång under Stalintiden. Pal´činskij 
exemplifierar en hel grupp forskare och ingenjörer som var beredd att stödja bolsjevikerna 
efter revolutionen, oberoende av eventuella privata anarkistiska eller liberala politiska åsikter 
i övrigt, eftersom de nya makthavarna betonade vetenskapens centrala roll och tilldelade 
medel till den planerade industrialiseringen. Graham vidhåller att det som Pal´činskij profe-
tiskt kritiserade, t.ex. den introverta centralismen, den politiska snarare än professionella 
ledningen av vetenskap och teknologi och partidogmernas universella status, bidrog till att 
underminera det sovjetiska systemet. Ibidem, xi, xiv, 33f, 47. 
430 Se t.ex. Žores Medvedev, Vetenskap i Sovjet; Sacharov et. al., ”Pis´mo rukovoditeljam 
partii i pravitel´stva”; Gorbačev, On My Country and the World, 176. 
431 Graham, What Have We Learned About Science and Technology from the Russian Experi-
ence?, 32, 51. Byggandet av socialismen hade under den sovjetiska historien till övervägande 
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I vad som framstår som en implicit polemik mot Brežnevs utvecklade 
socialism talar Gorbačev om att socialismen nu är ”under utveckling”.432 
Perestrojka handlar inte bara om en uppgörelse med en förgången tid av 
stagnation och konservatism och en korrigering av tidigare misstag. Det är 
bara socialismen i dess allra modernaste form som kan förvandla systemets 
begränsade och urartade manifestationer genom att beakta den aktuella ve-
tenskapliga, tekniska och intellektuella utvecklingen.433 Den förment utveck-
lade socialismen skall alltså övervinnas men målet verkar inte längre heller 
vara kommunismen. 

Symmetrin mellan perestrojka och den socialistiska konstruktionen beto-
nades framförallt i början av Gorbačev-eran. Genom att direkt relatera pe-
restrojka till stroitel´stvo kunde den förra (i relation till den senare) få en 
konnotation av korrespondens och samsyn, av smärre korrigering och för-
bättring, vilket gav vissa sovjetkritiker en förevändning att ta avstånd från 
perestrojka-politiken som sådan.434 

                                                                                                                             
del setts som någonting exceptionellt, även om en del ambivalenser gentemot omvärlden och 
det förflutna fanns inbyggda i projektet. Denna exceptionalism försökte Gorbačev göra upp 
med i ljuset av kärnvapenkapprustningen: ”Alla länder är nu mer ömsesidigt beroende av 
varandra än någonsin förr.” Gorbačev, Perestrojka, 6. 
432 Michail Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka: Revoljucija prodolžaetsja ” (2 november 1987), 
i Izbrannye reči i stat´i, vol. 5, Moskva: Politizdat, 1988, 410. I Sovjetunionen deklarerade 
man visserligen 1962 att kommunismen skulle uppnås 1980, men successivt avvecklade man 
denna förhoppning och började istället tala om ”utvecklad” eller ”mogen” socialism (razvitoj 
socializm). Under den utvecklade socialismen behövde man inte hasta vidare mot kommu-
nismen i samma utsträckning eftersom man ändå befann sig så nära. Detta blev ett sätt för 
Brežnev att legitimera den ekonomiska, politiska och sociala stagnation som var ett faktum 
under hans tid vid makten och det nya samhällskontraktet där en viss välfärdsökning garante-
rades på bekostnad av demokratiskt inflytande. Den utvecklade socialismen torde kunna ses 
som ett avancerat stadium i analogi med den ”utvecklade kapitalismen” (razvitoj kapitalizm) i 
de mest avancerade västländerna. Denna typ av socialism kom för att stanna länge och skrevs 
in i 1977 års författning. Under utarbetandet av konstitutionen presenterade Brežnev skälet till 
en ny författning i det faktum att socialismen nu var ”utvecklad”. De socialistiska grunder 
som ej var klara när man antog 1936 års författning skulle nu vara färdigutvecklade. Leonid 
Brežnev, ”O proekte konstitucii Sojuza sovetskich socialističeskich respublik” (24 maj 1977), 
i Voprosy razvitija političeskoj sistemy sovetskogo obščestva, Moskva: Politizdat, 1977, 417. 
Detta hade även Chruščev antytt men dragit slutsatsen att det var kommunismen som då stod 
på tur. Begreppet utvecklad socialism lanserades efter det att Chruščev petats bort från mak-
ten, strax efter den 23:e partikongressen i slutet av 1966, och började användas av Brežnev 
1967. E. Zubkova, Ot 60-ch k 70-m: Vlast´, obščestvo, čelovek, Ėlektronnaja biblioteka: 
http://www.rus-lib.ru/book/35/13/321-356.html (3 oktober 2005). I introduktionen till 1977 
års författning ges termen ett relativt konkret och utförligt innehåll. På det formella planet 
anges att man i Sovjetunionen har byggt ett ”samhälle av utvecklad socialism”: ”Det utveck-
lade socialistiska samhället är ett lagenligt stadium på vägen mot kommunismen.” Det utmär-
kande för detta stadium var att socialismen nu skulle gestaltas på basis av sin egen grund. I 
och med den utvecklade socialismen hamnade byggandet av kommunismen längre ned på 
dagordningen. Kommunismen behövde inte längre forceras fram. Chruščevs visionära kom-
munism, för vilken han av kretsen kring Brežnev kom att kritiseras för voluntarism och im-
provisation, ersattes av den utvecklade socialismens ”stabilitet” (stabil´nost’). 
433 Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 410. 
434 Vladimir Baburin, Prava čeloveka, 2002, Radio svoboda: 
http://www.svoboda.org/programs/HR/2002/HR.040302.asp (11 april 2005). 
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Konstruktionsaspekten fyllde en legitimerande funktion: ”Det är nämligen 
partiet som teoretiskt kan och måste belysa den socialistiska konstruktionens 
nya stadium teoretiskt med alla nyheter i beräknande som perestrojka för in i 
den.”435 Den socialistiska konstruktionen har dock i en viss mening miss-
lyckats, enligt Gorbačev, på grund av orsaker som vi skall se närmare på i 
nästa avsnitt. Perestrojka syftar till att realisera det av Lenin initierade byg-
get, under förutsättning att vissa tendenser etablerade under 30- och 70-talet 
för alltid förpassas till det förflutna.436 Men konstruktionens nya fas av om-
strukturering bryter också mot tidigare stadier. Enligt Lenin är det partiet 
som skall vara den ledande kraften i byggandet av socialismen. För 
Gorbačev framstår perestrojka efterhand som hela samhällets angelägenhet. 
Han talar återkommande om att ånyo sätta människan i centrum.437 Samtidigt 
betonar han hennes verksamhet som skapande för såväl individ som kollek-
tiv. Gorbačev tycks därmed ha mer gemensamt med den unge Marx och hans 
idé om mänskligt självförverkligande genom ett fritt arbete, än med Lenins 
partielitistiska organisationsteori. 

I sina senare arbeten framhåller Marx den planmässiga dimensionen i allt 
mänskligt arbete.438 Även det mest konkreta arbete måste föregås av en men-
tal projektion av dess ändamål. Den medvetna tekniska tillämpningen av 
vetenskapen som enligt Marx kännetecknar kapitalismen i förhållande till 
feodalismen, utgör en mer utvecklad och högtstående form av arbete. Samti-
digt svarar det på ett paradoxalt sätt mot ett mer ursprungligt och väsentligt 
förhållande. Det medvetna tekniska utnyttjandet överskrider ”slentrianmäs-
siga” och ”irrationella” ekonomiska metoder.439 På så vis kunde socialismen 
med sin planerade ekonomi,440 av efterkommande tänkare legitimeras som en 
högre form av rationalitet. 

                               
435 Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”, 63. 
436 Ibidem, 63. 
437 Officiella hänvisningar till ”den mänskliga faktorn” har gjorts tidigare i sovjetisk historia 
men talet om rationalism och humanism som universella ledstjärnor för mänsklighetens fort-
satta utveckling uttrycker något nytt. I den stalinistiska traditionen lämnades inget stort ut-
rymme åt människan annat än i form av vad Stalin 1931 kallade stora personligheter, vilket i 
praktiken syftade på den oinskränkta auktoritet han själv åtnjöt. Tucker, Stalin in Power, 540. 
Enligt det stalinistiska synsättet, vilket också var gängse för de andra ledarna, skulle en politik 
byggd på ”det mänskliga förnuftets principer” riskera att fastna i tomma drömmerier och 
utopiska illusioner. Istället skulle man utgå från ”det materiella livets konkreta villkor i sam-
hället” och utvecklingens ”reella” krav. VKP(b), VKP(b), Istorija vsesojuznoj 
kommunističeskoj partii (bolševikov): Kratkij kurs, Moskva: Izdatel´stvo CK VKP(b) ”Prav-
da” 1938, 110. 
438 Karl Marx, Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin: Första bandet: Kapitalets produk-
tionsprocess (1867), Leipzig: Bo Cavefors Bokförlag, 1974, 153f. 
439 Ibidem, 441. 
440 Planekonomi (planovaja ėkonomika/planovoe chozjajstvo) var ursprungligen ett översätt-
ningslån från tyskans Planwirtschaft, vilket hade kommit i svang under Weimarrepublikens 
första år efter första världskriget. Friedrich Lenz, ”Wirtschaftsplanung als eine Aufgabe der 
Wirtschaftspolitik”, i Gewerkschaftliche Monatshefte, nr 11, 1950 [elektronisk upplaga]: 
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Men under Gorbačev-eran började det ”irrationella” och ”slentrianmässi-
ga” mer och mer förknippas med socialismen istället för kapitalismen. Inom 
journalistiken blev det tydligt att det inte längre var den socialistiska kon-
struktionen som stod i fokus utan de inneboende problem och brister som 
sköt den i sank.441 Perestrojka institutionaliserade därmed en gäckande brist i 
den socialistiska konstruktionen. 

Föreställningen om socialismens produktiva karaktär, att något helt nytt 
skall åstadkommas med hjälp av ett planmässigt arbete, resulterade i det 
sovjetiska fallet i en aldrig sinande ström av nya 5-årsplaner. Idén har ett 
naturligt berättigande i de epistemologiska implikationerna av Marx teori om 
det mänskliga arbetet. För Marx ligger människans bearbetning av naturen 
till grund för allt historiskt skeende. Arbetet är i sig utvecklande på ett essen-
tiellt plan. När människan förändrar naturen utvecklar hon sin själsliga kapa-
citet, vilket innebär att modernitetens människa är en annan än forntidens.442 
På ett analogt sätt kommer kunskapen om det socialistiska samhället att ac-
kumuleras först i takt med att man verkligen börjat bygga det. Lenin presen-
terade heller ingen detaljerad karta över socialismen. Ordet socialism har 
visserligen en betydelse men samtidigt handlar det om något som skall upp-
finnas.443 

1919 meddelade Lenin att man ännu inte kunde definiera socialismen.444 
Även den mest formella bestämning förutsätter ett konkret material. Härmed 
menar inte Lenin att de ryska bolsjevikerna skulle ha tagit sig vatten över 
huvudet och genomfört ett maktövertagande på fel plats eller i fel tid. Det 
handlar om en implicit kritik av idealistiskt och utopiskt anstruken socialism 
som förutsätter att man kan tänka ut framtiden i förväg och definiera det 
goda samhället som en självständigt existerande idé. Lenin menar att framti-
den måste skapas. Socialismen är någonting helt nytt. Samtidigt finns en 
spänning mellan innovation och tradition, vilken också är relevant för förstå-
elsen av Gorbačevs perestrojka. Den socialistiska framtiden är inte bestämd 
utan måste byggas här och nu. Förankringen i nuet innebär också att det 
måste göras med en konkret koppling till det förflutna.445 På samma gång 
som man ville radera ut alla borgerliga institutioner och föresatte sig att ska-

                                                                                                                             
http://www.gmh.dgb.de/main/jahresin/1950/Texte_5011/1950_11_01-Lenz.html. Lenin hade, 
precis som andra ledare inom den socialistiska rörelsen, funnit inspiration i den tyska krigs-
ekonomin, ”krigssocialismen”, med dess uniforma massproduktion. Vladimir Lenin, ”Uderžat 
li bolševiki gosudarstvennuju vlast´?” (1917), i Polnoe sobranie sočinenie, vol. 34, Moskva: 
Politizdat, 1962, 309. 
441 Mcnair, Glasnost, Perestroika and the Soviet Media, 64. 
442 Marx, Kapitalet: Första bandet, 153. 
443 Detta ligger i linje med Marx vetenskapliga ambition att analysera utvecklingens rörelsela-
gar och inte skriva ut några recept för framtidens soppkök. Ibidem, 11. 
444 Boris Souvarine, ”Ideology of Soviet Communism”, i Dictionary of the History of Ideas: 
Studies of Selected Pivotal Ideas, vol. 2, red. Philip P. Wiener, New York: Charles Scribner’s 
Sons, 1973–1974, 561. 
445 Vladimir Lenin, ”Otčet central´nogo komiteta 18 marta” (1919), i Polnoe sobranie so-
činenij, vol. 38, Moskva: Politizdat, 1963, 142ff. 
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pa en ny proletärkultur, visade sig snart revolutionen vara i behov av olika 
kompromisser och tillbakablickande kanoniseringar.  

Före oktoberrevolutionen hade Lenin uttryckt en stark skepsis mot kano-
nisering, då detta skulle hota innehållet i de radikala idéerna.446 Men väl i 
maktställning och i ljuset av tidens realiteter förändrade Lenin sin syn på det 
förflutna. För att möta den utländska interventionens utmaning i det postre-
volutionära inbördeskriget tvingades Lenin kompromissa i synen på den 
gamla generationen ingenjörer och vetenskapsmän.447 Nu gick det inte längre 
att sätta tilliten enbart till framtiden. Den omedelbara kraftmätningen krävde 
taktiska ideologiska revideringar. Lenin hävdade därför att man inte kan 
klippa av banden till det förflutna. Det förefaller strida mot självaste histo-
riematerialismen. För att åstadkomma socialism och slutligen kommunism 
måste man alltså bygga vidare på kapitalismen. Genom att använda den be-
fintliga tekniska och vetenskapliga kompetensen hos de borgerligt utbildade 
ingenjörerna och vetenskapsmännen tror sig Lenin därför kunna kanalisera 
resterna av kapitalismens dynamiska energier i det nya samhällsbygget. Le-
nin kräver att man välkomnar dem som vill gå revolutionen till mötes trots 
att deras utbildning härrör från den gamla tiden. Detta går att uttrycka som 
att negationen måste ta sin utgångspunkt i den position som den negerar. 
Man skall nämligen bygga det socialistiska samhället dialektiskt, eller med 
Lenins ord, ”med sina fienders händer”.448 

Traditionens paradoxer innebär, vare sig vi vill det eller inte, att vi är en 
del av en historia samtidigt som vi ständigt måste omskapa (rekonstruera) 
den. Även om det är möjligt att uppfinna nya traditioner,449 kommer de alltid 
att göra anspråk på att vara den primära förutsättningen och referenspunkten. 
Traditionen är både nödvändighet och kontingens, begränsning och möjlig-
het. 

                               
446 Lenin, ”Gosudarstvo i revoljucija”, 5. Se även Vladimir Lenin, ”Pamjati Gercena” (1912), 
i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 21, Moskva: Politizdat, 1961. 
447 Om medvetenheten om att man inte skulle hinna utbilda ”röda ingenjörer” i likhet med 
arméns ”röda officerare”, utan tillfälligtvis behöva förlita sig på borgerliga specialister, se 
Bucharin och Preobraženskij, Kommunismens ABCD, vol. 2, 183. För mer om hur bolsjevi-
kerna omdefinierade sin syn på den borgerliga ordningens vetenskapsmän och ingenjörer, se 
Graham, The Ghost of the Executed Engineer, 26–31. Nu skulle man använda specialisterna 
som en teknisk och kulturell kraft för att göra ett vilt och okultiverat land till ett kultiverat och 
kommunistiskt. 
448 Lenin, ”Otčet central´nogo komiteta 18 marta”, 142. Detta synsätt överensstämmer också 
med Lenins kulturpolitik, som, utifrån en marxistisk ståndpunkt, skall bygga vidare på det 
bästa av det gamla och inte försöka skapa något absolut nytt på en grund av ett raserat förflu-
tet. Se Carmen Claudin-Urondo, Lenin and the Cultural Revolution, Sussex: Harvester Press, 
1977, 45. 
449 Enligt Eric Hobsbawm finns alltid en kontinuitet med det förflutna även om en tradition 
uppfunnits under ett kort ögonblick, för att vägleda nya erfarenheter och producera nya för-
väntningar. Uppfunna traditioner måste enligt honom skapas i opposition mot äldre traditio-
ner. Eric Hobsbawm, ”Introduction: Inventing Traditions”, i The Invention of Tradition, red. 
Eric Hobsbawm och Terence Ranger, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 1, 4, 8. 
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Det blev efter maktövertagandet i oktober 1917 viktigt för de annars tradi-
tionsföraktande bolsjevikerna att anknyta till såväl utländska som inhemska 
föregångare. I Alexandrovskijträdgården utanför Kreml avtäcktes 1918 en 
obelisk i grå finsk granit som helgar revolutionen. Den pryds av revolutionä-
ra tänkare. Obelisken restes ursprungligen för att fira Romanovdynastins 300 
år vid tronen (1613–1913). Bolsjevikerna ersatte den Romanovska regent-
längden med revolutionära tänkare och gav revolutionen en fyrahundraårig 
historia. Det monarkistiska blev socialistiskt och det ryska internationellt. 
Den ryska socialdemokratin, narodnikerna och Marx infogades i en tradition 
som sträcker sig tillbaka till Campanella och Thomas More. 

Det finns en spänning i monumentet. Samtidigt som stenen förmedlar 
uppmaningen att proletärer i alla länder skall förena sig, är det tydligt att 
namnen pekar fram mot det ryska exemplet. Längst ner har man ristat in 
”R.S.F.S.R” (Ryska socialistiska federativa sovjetrepubliken). De ryska tän-
karna är också överrepresenterade i denna socialistiska genealogi. Det är 
bara fransmännen som är fler. De ryska namnen avslutar också den kanonis-
ka uppräkningen och följer därmed inte den övriga kronologin. 

Traditionen skall sanktionera en riktning och utvecklingslinje. Det för-
flutnas bragder vittnar om potentialen för kommande stordåd. Trots att obe-
lisken inkluderar tänkare från 1500-talet och framåt men inte någon enda 
bolsjevik som skulle ha gett kronologin en självklar aktualitet, kan man inte 
ta miste på framtidsorienteringen. Av 19 tänkare är sju välkända utopister. 

Monumentet aktualiserar ett problem som är giltigt för Gorbačev-erans 
perestrojka-begrepp. Hur kan det förflutna ställas i framtidens tjänst? Var 
går gränsen mellan att förnya eller restaurera en tradition och att bygga en 
ny? På samma sätt som nybyggandet (i den tidiga sovjetstaten) förutsätter 
tillbakablickande då man i en mening alltid fullföljer eller ersätter någonting 
föregående, måste traditionen i någon utsträckning vara framtidsinriktad. I 
nästa avsnitt skall vi se på den negativa innebörden i perestrojka. Därefter 
skall vi återkomma till det problem som monumentet berör, nämligen ny-
byggandets retrospektiva betingelser. 

Perestrojka som dekonstruktion 
En vanlig uppfattning är att Gorbačev, förutom att han införde vissa fri- och 
rättigheter och fick slut på kalla kriget utan blodspillan, genom sin 
tveksamhet och brist på handlingskraft främst lämnade efter sig ett arv av 
ekonomiskt och institutionellt kaos. Gorbačev förstörde ett system utan att 
skapa ett alternativ.450 

Detta avsnitt handlar om den negativa innebörden av perestrojka. Hur 
kunde man göra anspråk på att skapa någonting om man samtidigt ämnade 
                               
450 Åslund, How Russia became a Market Economy, 28, 36. 
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riva ner en rad olika institutioner? Jag kommer också att jämföra perestrojka 
med Jacques Derrridas déconstruction. 

Nedmontering (demontaž) var någonting som Gorbačev anklagades för 
under sin tid vid makten. 1988 är inte bara reformpolitikens ”gyllene år”, 
utan markerar också slutet på konsensus kring perestrojka. Tills nu hade 
Gorbačev självsäkert hävdat att det inte fanns någon opposition mot pe-
restrojka.451 Men i takt med att året fortskred började människor i allt högre 
grad kritisera Lenin – statens grundare – offentligt. I den konservativa tid-
ningen Sovetskaja Rossija, publicerades ett allmänt känt läsarbrev skrivet av 
Nina Andreeva. Artikeln hade sannolikt sanktionerats av Egor Ligačev. I 
artikeln avfärdar hon den nya politiken som ett stort misstag. Allt som hon 
varit stolt över dras nu enligt henne i smutsen. Som vi sett tidigare var And-
reeva inte motståndare till perestrojka i sig, om bara partiets och arbetarklas-
sens ledande roll kunde garanteras. Felet ligger i en ogynnsam glasnost´-
politik samt en så kallad socialistisk pluralism som inte är socialistisk mer än 
till namnet: 

Under ledning av den moraliska och andliga ”reningens” egid urholkar förfat-
tarna till de opportuna hafsverken den vetenskapliga ideologins gränser och 
kriterier, genom att manipulera glasnost´ och försöka inpränta en utomsocia-
listisk pluralism, som objektivt hämmar perestrojka i det sociala medvetan-
det.452 

Vad som krävs är ett återupptäckande av det sovjetiska arvet, men inte i linje 
med partiledningens vändning mot det förebildliga 1920-talet. Det förflutna 
får inte heller jämställas med överträdelser och misstag, vilket görs av den 
”vänster-liberala socialismens” företrädare. Genom att citera Winston Chur-
chills heroiserande karakteristik över Stalin efter andra världskriget, föreslår 
hon att tiden är inne för att ge ett rättmätigt erkännande åt den tabubelagde 
ledaren. Det skulle vara förödande att förstöra det förflutna för att bygga 
framtiden. I den retrograda rörelsen förutser hon en tendens att försöka 
överskrida socialismen, vilken hon tillskriver ”neo-slavofila” traditionalister. 

Kritiken visar på den kontrafinala aspekten av reformpolitiken. Samtidigt 
som politikens destruktiva konsekvenser ventilerades mer än de konstruktiva 
möjligheterna fick den retrograda rörelse som Gorbačev satt igång oanade 
konsekvenser. När kretsen kring honom försökte lyfta fram den sene Lenins 
texter, som bland annat uttrycker en viss skepsis mot Stalin, ekonomisk 
kompromissvilja och ansatser till systemkritik, var andra ljusskygga krafter, 
som bidat sin tid i mer än 20 år, snart framme och talade sig varma för en 
motsvarande rehabilitering av Stalin. När Gorbačev fördömde Stalin kritise-
rade andra Lenin. 1990-talets ledare för det rysknationalistiska kommunist-

                               
451 Michail Gorbačev, ”Molodež´—tvorčeskaja sila revoljucionnogo obnovlenija” (16 april 
1987), i Izbrannye reči i stati, vol. 5, Moskva: Politizdat, 1988, 16. 
452 Andreeva, ”Ne mogu postupat´sja principami”. 
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partiet, Gennadij Zjuganov, som blev en besk kritiker av generalsekretera-
rens politik, avfärdade under Gorbačev-eran reformpolitiken i ett upprört 
tonläge: ”The word ’perestroika’ connotes ’building,’ not ’enflaming.’ Glas-
nost stands for the search of truth, not terrorism and outrages committed 
upon everything that is holy.”453 

Svaret på Andreevas artikel dröjde. Det indikerar att ledningen delvis blivit 
tagen på sängen, inte minst på grund av att någon från de egna leden hade 
gett artikeln sin välsignelse. Bland konservativa kritiker började perestrojka 
uppfattas som ”nedmontering” (demontaž). Den traditionalistiske författaren 
och framtida kuppideologen Jurij Bondarev efterlyser att den sanne patrioten 
måste se igenom perestrojka-politikens heliga fraser och bekämpa den nihi-
lism som tycks breda ut sig.454 

I takt med att samhällsproblemen ackumulerade blev det mer och mer 
ohållbart för Gorbačev att framhärda med ett linjärt framgångskoncept. På 
den 28:e partikongressen 1990 tog han kritikernas ord i sin egen mun. Pe-
restrojka situeras i en medierande förändringsprocess som karakteriseras av 
att man ännu inte hunnit nedmontera (demontaž) det gamla systemet och 
fortfarande inte byggt färdigt (stroitel´stvo) det nya.455 Vissa saker måste 
elimineras innan man kan komma på rätt köl. Men vad är det som skall mon-
teras ned? Det kan inte vara socialismen eller partiet och inte heller den sov-
jetiska staten. Gorbačev hade sedan tidigare försökt visa att den reellt existe-
rande socialismens manifestationer kommit att kännetecknas av vissa defor-
mationer (deformirovanie/deformacija). Det socialistiska systemet ställs mot 
”den socialistiska idén”, socialismens väsensyttringar mot dess subjektiva 
förvanskningar. Det är deformationerna som skall demonteras: ”Det är nöd-
vändigt att skilja socialismens väsentliga yttringar från dess deformationer, 
det som är betingat av objektiva orsaker, från det som alstrats av den subjek-
tiva faktorn.”456 Även Chruščev hade talat om deformationer med syftning på 
                               
453 Gennadij Zjuganov och Vadim Medish (red.), My Russia: The Political Autobiography of 
Gennady Zyuganov, Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1997, 30. I en strid om historiografins nya 
uppgift tog de konservativa debattörerna fasta på perestrojka-begreppets konstruktiva konno-
tationer och menade att de reviderande, kritiska och nedmonterande tendenserna stred mot 
reformpolitikens initiala utgångspunkter. En liberal historiker som Jurij Afanas´ev menade 
istället att konstruktion och dekonstruktion förutsätter varandra och att båda betydelserna 
omfattas av perestrojka-begreppet. Gail W. Lapidus och Andrej Mel´vill´ red., The Glasnost 
Papers, 79f. 
454 Bondarev, ”Bol´ i nadežda”. Den nihilism man ofta talar om i Ryssland är beroende av den 
definition Dostoevskij förutsätter i romaner som Anteckningar från källarhålet, Onda andar, 
Brott och straff och Bröderna Karamazov. Här kritiserade han explicit eller implicit nihilis-
mens politiska anhängare i det att de skulle leva sina liv i en moralisk avgrund av kosmisk 
isolering och existentiell meningslöshet, i en värld där allt blivit tillåtet (vse dozvoleno). Nihi-
lismen har här en moralisk bestämning som går bortom den manifesta politiska ideologin och 
inte heller relaterar sig till det kunskapsteoretiska och historiefilosofiska sammanhang som en 
tänkare som Friedrich Nietzsche placerar begreppet inom. 
455 Gorbačev, Političeskij otčet  XXVIII s´´ezdu 1990 g, 8. 
456 Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”, 65. 
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vissa stalinistiska praktiker. Gorbačev identifierade dock deformationerna 
med det sovjetiska systemet, i synnerhet dess kommandoekonomiska och 
centralistiska karaktär. Redan 1987 definierade Gorbačev perestrojka som 
”ett beslutsamt betvingande [preodolenie] av de stagnerade processerna”,457 
vilka kunde associeras med Brežnev-eran. Successivt blev han övertygad om 
att socialismen som ”idé” hade förvrängts av socialismen som reellt existe-
rande ”system”.458 

Men så fort dagordningen överskuggades av frågan om unionens fortlev-
nad istället för en socialistisk reformation var det andra metaforer som för-
nyelse och återställande som åter dominerade. Demonteringsmetaforen fun-
gerade bara när man börjat strida om den socialistiska ideologins innehåll, 
och endast så länge den kunde behålla sin status av absolut referenspunkt. 
När Gorbačev satte in all kraft på att rädda unionen med ett nytt fördrag me-
nade kritiker att socialismen över huvud taget aldrig ens införts i Sovjetunio-
nen. Egenskaper som exploatering och utsugning började attribueras till det 
sovjetiska systemet, varför det blev meningslöst att tala om deformeringar.459 
Demonteringsmetaforen blev således överflödig. 

Den negativa definitionen av perestrojka som nedmontering 1990 kan be-
traktas som en vändning. Vid tiden för publiceringen av svaret på Andreevas 
artikel 1988 karakteriserades reformpolitiken i helt andra termer. Det var 
Aleksandr Jakovlev, ansvarig för ideologiska frågor, som fått till uppgift att 
gå till motattack.460 I sitt svar, som till stora delar bygger på Gorbačevs tal 
”Revoljucionnoj perestrojke – ideologija obnovlenija” (Förnyelsens ideologi 
i tjänst hos en revolutionär perestrojka) från februari 1988, dementerar han 
kategoriskt att perestrojka skulle ha någonting med nedmontering och nihi-
lism att göra. Det finns enligt honom tre typer av felaktig förståelse av pe-
restrojka. 1) För vissa är det en i raden av kosmetiska underhållsreparationer 
(remont). 2) Andra ser i perestrojka en möjlighet till nedmontering 
(demontaž) av hela det socialistiska systemet, då hela vägen sedan oktober-
revolutionen skulle ha varit felaktig och alla dess värden otillräckliga. 3) 
Åter andra hänförs och behagas av den radikala fraseologin och förespeglar 
sig att kunna hoppa över de nödvändiga ansträngningarna och stadierna. 
Enligt Jakovlev är perestrojka lika mycket en kamp mot dogmatism och 
konservatism som mot nihilismens allting-är-tillåtet-attityd (vsejadnost´).461  

Den retrograda rörelsen misstänkliggjordes från flera håll. För tradi-
tionalister som Nina Andreeva och Jurij Bondarev fanns det en fara i att 

                               
457 Gorbačev, ”O perestrojke i kadrovoj politike partii”, 308. 
458 Gorbačev, Socialističeskaja ideja, 13; Gorbačev, Političeskij otčet XXVIII s´´ezdu 1990 g, 
38f. 
459 Maksimov et. al. red., Slovar´ perestrojki, 66. 
460 Artikeln har med all sannolikhet skrivits av Jakovlev. Gorbačev lär dock ha deltagit aktivt 
på utkaststadiet. Brown, The Gorbachev Factor, 174. Artikelns huvudlinjer är hämtade från 
Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”.   
461 ”Principy perestrojki: Revoljucionnost´ myšlenija i dejstvij”, i Pravda, 5 april 1988. 
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underminera kanon. För emigrerade sovjetkritiker var vändningen mot det 
förflutna som sådant ytterligare ett led i att konsolidera det sovjetiska arvet. 

Derrida i praktiken 
Även om man försökte avfärda anklagelser om revisionism och nihilism 
tvingades kretsen kring Gorbačev successivt att förlika sig med metaforen 
demontaž. Det fanns även andra möjliga negativa innebörder av perestrojka 
som diskuterades. En grupp filosofer vid den sovjetiska vetenskaps-
akademins filosofiska institut föreslog 1990 halvt på skämt att den franska 
ekvivalenten till ryskans perestrojka var déconstruction,462 så som begreppet 
präglats av Jacques Derrida. 

Derridas dekonstruktion står för ett speciellt sätt att analysera texter där 
inte texten i sig dekonstrueras utan snarare anspråket på att vissa innebörder 
tas för självklara och får dominera på bekostnad av andra. Dekonstruktionen 
visar hur texten, för att tala ett språk som ligger nära Derridas, skiljer sig 
från sig själv. 

Även om det inte fanns några teoretiska anspråk bakom de sovjetiska 
filosofernas jämförelse mellan perestrojka och déconstruction tog sig 
Derrida tid att våren 1990, under och efter sin Moskvavistelse, tematisera det 
möjliga sambandet mellan perestrojka och sin egen déconstruction. Derrida 
understryker att det förmenta behovet av perestrojka har växt fram ur 
antagandet om den socialistiska konstruktionens (stroitel´stvo) nederlag. 
Perestrojka kan också översättas med konstruktion, påtalar han, men då som 
en ”konstruktion på nytt” (stroitel´stvo zanovo), en ”rekonstruktion” (rekon-
strukcija). Derrida reserverar sig dock mot den översättning som de sovjetis-
ka värdarna föreslagit. Vi vet inte vad vi kan vänta av perestrojka och vilken 
typ av samhälle det är som håller på att skapas. Inte ens Gorbačev kan klar-
göra begreppets förborgade mening, antyder han.463 Men under samtalet med 
filosoferna i Moskva hävdade Derrida att ”det som äger rum i Sovjetunionen 
på sitt sätt är en dekonstruktion i praktiken”.464 Derrida framhåller att det inte 
finns en enhetlig dekonstruktion utan en variation av olika dekonstruktioner, 
beroende på tid, plats och situation. Han själv arbetar med västerländska, 
företrädesvis franska texter. Den sovjetiska eller ryska dekonstruktionen 
måste skapas utifrån sina egna förutsättningar. Även om dekonstruktionen 
har en negativ sida handlar det också om att rekonstruera möjligheter. Enligt 
                               
462 Jacques Derrida, ”Back from Moscow, in the USSR” (1990), i Žak Derrida v Moskve, red. 
Michail Ryklin, 51. Denna artikel är en översättning av en seminarietext skriven på franska 
och engelska med titeln ”Back from Moscow”, som diskuterades på University of California i 
Irvine i maj 1990. Seminarietexten var ett arbetsdokument med minnesanteckningar från 
Derridas Moskvavistelse samma år. Michail Ryklins översättning resulterade i textens första 
publicering.  
463 Ibidem, 51ff. 
464 Jacques Derrida et. al., ”Filosofija i literatura: Beseda s Žakom Derrida”, i Žak Derrida v 
Moskve, red. Michail Ryklin, 165ff. 
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Derrida tjänar den typ av dekonstruktion som är relevant i det sovjetiska 
sammanhanget, med hänsyn till dess specifika ideologiska, politiska och 
historiska förutsättningar, som en metod för att bland annat öppna ett ut-
rymme för nya konstformer. Rekonstruktionen av konstens tidigare förintade 
möjligheter är en del av den dekonstruktion som håller på att uppfinnas i det 
sovjetiska fallet. Han betonar också att dekonstruktionens objekt inte stannar 
vid texter och betydelser utan även inbegriper institutioner. 

Här visar sig likheter med Gorbačevs perestrojka. Reformprojektet syfta-
de till förändring inifrån genom en reflekterande kritik som är immanent 
konstituerad. På motsvarande sätt som Derrida önskar visa på det logocent-
riska, hierarkiserande och närvarometafysiska tänkandets inneboende motsä-
gelser,465 söker Gorbačev utifrån en intern uppgörelse med den egna traditio-
nen kritisera motsättningen mellan bolsjevism och socialdemokrati, socia-
lism och kapitalism, plan och marknad, öst och väst. Derridas dekonstruktion 
handlar också om att belysa inneboende konflikter. Också ur denna aspekt 
överensstämmer Gorbačevs perestrojka, då han med detta begrepp sökte 
aktualisera ett mer pluralistiskt samhälle och ingjuta nya dialektiska energier 
i den rådande ideologin.466 De konflikter som alltsedan Stalin hade slätats ut i 
propagandan och i de officiella estetiska programförklaringarna, skulle nu 
föras fram i ljuset. Häftiga debatter är enligt Gorbačev tecken på något nor-
malt,467 vars ryska motsvarighet, ”normal´nyj”, är laddad med idel positiva 
konnotationer. 

Redan 1987 öppnade Gorbačev för en möjlighet att se perestrojka som 
negation: ”Jag skulle vilja framhålla […] att perestrojka inte är negation, 
men om den även är negation, så är den dialektisk.”468 Året därpå, när Stalins 
brott rannsakades i offentligheten i större omfattning, definierades den nega-
tiva innebörden med större säkerhet: 

Perestrojka är på en och samma gång både ett resultat av hela vår föregående 
social-ekonomiska och andliga utveckling, och en särpräglad fas av ”negatio-
nens negation”, då vi befriar oss från allt det som förvandlats till en häms-
ko.469 

                               
465 Jacques Derrida, Of Grammatology (1967), Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1998, 12, 31. 
466 ”Massorna måste få känna livet i alla sina motsägelser och komplikationer.” Gorbačev, 
Perestrojka, 72. 
467 Ibidem, 79. 
468 Michail Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ” (15 juli 1987), i Izbran-
nye reči i stat´i, vol. 5, Moskva: Politizdat, 1988, 210. ”Dialektisk” syftar inte på motsättning-
ar i allmänhet utan skall förstås utifrån den hegelianska och marxistiska traditionen. I dialek-
tiken bär varje begrepp på sin egen motsats. När begreppet negeras sker en upp-hävning 
(Aufhebung) och det bevaras i ny form på en högre nivå. Det som negeras kommer alltså till 
viss del att finnas kvar. Negationens negation är en syntes som inkorporerar såväl det primära 
som det sekundära begreppet. Se t.ex. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ”Wissenschaft der 
Logik: Erster Band Die Objektive Logik” (1812–1813), i Gesammelte Werke, vol. 11, red. 
Friedrich Hogemann och Walter Jaeshke, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1978, 43f, 104. 
469 Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”, 66. 
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Det är möjligt att identifiera både likheter och skillnader mellan den franske 
filosofens sätt att läsa texter och Gorbačevs reformpolitik. Denna föregivna 
sammanstrålning har väckt intresse inom den ryska postmodernismen. Vissa 
av dess företrädare ger, som vi skall se i kapitel sju, kopplingen en delvis 
annan innebörd. Istället för att betrakta perestrojka-politikens dekonstruktion 
som en kritisk undersökning av motsättningar, en rekonstruktion, tar man 
snarare fasta på insikten om ideologisk meningslöshet och destruktionen av 
den socialistiska hegemonin. 

På motsvarande sätt som Derrida dekonstruerar textens totaliserande me-
ningsanspråk och rekonstruerar olika möjliga betydelser handlar inte pe-
restrojka om att montera ned systemet som sådant. Gorbačev söker med pe-
restrojka finna former för att artikulera meningsskiljaktigheter och använda 
dessa som en resurs för att reformera systemets premisser. Men Derridas 
ovilja att se begreppen déconstruction och perestrojka som ekvivalenta är 
ändå talande. Gorbačevs ”negationens negation” pekar hän mot ett Hegelskt 
blivande och övervinnande som är främmande för Derridas tankar kring hur 
vi alltid förblir inom ett och samma språk. 

Det sovjetiska projektet som sådant kännetecknades av en inbyggd dialektik 
mellan destruktion och konstruktion. Det är symptomatiskt att Gorbačev 
redan i ett tidigt skede underströk att revolutionen, som perestrojka aktuali-
serar, till sin natur både är demolering och uppbyggnad.470 

Även Gorbačevs intellektuelle förebild Bucharin hade inför den utdragna 
erfarenheten av våld och godtycke under 30-talet utvecklats i en riktning mot 
en typ av humanism som bland annat kan förknippas med den unge Marx.471 
Revolutionens negativa mening av destruktion av humanistiska värden var 
en taktisk nödvändighet, antydde Bucharin. På så sätt försökte han legitimera 
sin tidigare militanta och kompromisslösa hållning under krigskommunis-
men. Aleksandr Bloks, Maksim Gor´kijs och Bucharins egen tidiga litterära 
och politiska revolt mot humanismen var sedan länge överspelad. Det kon-
struktiva byggandet av socialismen skulle istället påkalla en humanistisk 
grundval som förenade den sovjetiska kommunismen med den europeiska 
socialismens demokratiska yttringar.472 

                               
470 Gorbačev, Perestrojka, 49. Detta synsätt utkristalliserades redan under sovjetstatens 
barndom: ”Innan arbetarklassen kom i besittning av makten bestod dess huvuduppgift i att 
förstöra den gamla ordningen. Nu är dess huvuduppgift att bygga upp den nya ordningen.” 
Bucharin och Preobraženskij, Kommunismens ABCD, vol. 2, 145. Observera att ”förstöra” 
och ”bygga upp” inte är skrivna med kursiv utan med spärrad stil i den svenska 
översättningen. 
471 Janet D. Zagoria och Seweryn Bialer, ”An Interview with Boris Nicolaevsky” (1964), i 
Power and the Soviet Elite: ”The Letter of an Old Bolshevik” and Other Essays by Boris I. 
Nicolaevsky, red. Janet D. Zagoria, New York: Frederick A. Praeger, Publishers, 1965, 17f. 
472 Ibidem, 17f. Mensjevikemigranten Boris Nikolaevskij, som skapade ett marxistiskt arkiv 
av imponerande omfattning, var personlig vän till Bucharin och träffade den senare vid upp-
repade tillfällen, inte minst under 1936. I denna intervju refererar han flera av deras samtal. 
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Ett liknande tema förekommer också hos den kände ryskamerikanske 
Harvardsociologen Pitirim Sorokin. Han menar bland annat med stöd av 
Alexis de Tocqueville att alla stora revolutioner måste åtföljas av perioder av 
fredlig rekonstruktion och återuppbyggnad, fjärran från den militanta de-
struktion som initialt kännetecknar revolutionära omvälvningar.473 Rekon-
struktionerna skulle därmed kunna ses som en nödvändig förlikning med det 
förflutna, en ”restauration” för att använda Antonio Gramscis ord. Sorokin 
påtalar att en revolution upphäver såväl de dekadenta som vitala institutio-
nerna inom den gamla ordningen. Men det är endast de förra som förpassas 
till historiens skräphög, menar han. Det är nämligen bara en tidsfråga innan 
de kreativa institutionerna återuppstår. De kreativa och vitala institutionerna 
behöver inte nödvändigtvis vara moraliskt exemplariska. De är bara mer 
seglivade eller naturliga. Med ett sådant perspektiv skulle man kunna hävda 
att dylika restaurationer varit nödvändiga med jämna intervaller under Sov-
jetunionens historia med start långt före Gorbačev. Penningsystemets, kyr-
kans, familjens och den ”borgerliga” vetenskapens återkomst under sovjet-
statens första decennier efter det initiala avskaffandet är exempel som Soro-
kin anför, vilka alla talar sitt tydliga språk.474 30-talets sexuella konservatism, 
andra världskrigets toleranta kyrkopolitik, återställandet av litteraturens klas-
siska kanon samt, kan man lägga till, historiografins russocentriska vändning 
under Stalin samt Chruščevs töväder, är alltså tecken på den återuppbyggnad 
och rekonstruktion som Sorokin talar om. Visserligen rymmer denna rekon-
struktionsprocess enligt Sorokin olika steg bakåt i form av Stalins 
ždanovščina (den tvångsmässiga likriktningen av litteraturen under Andrej 
Ždanov efter andra världskriget) och, skulle man kunna tillägga, Brežnevs 
stabil´nost´ (stabilitet). Man kan urskilja ett mönster av frekventa kompro-
misser med det förflutna som revolutionens ikonoklasm,475 terror, utopism 
och futurism syftat till att avskaffa. Det verkar rimligt att även se Gorbačevs 
perestrojka ur denna aspekt. Perestrojka handlar då om att rekonstruera och 
restaurera det man dittills negligerat eller inte fullföljt. Nu tycktes ackumula-

                               
473 Pitirim Sorokin, Russia and the United States (1944), 2 utg., London: Stevens & Sons 
Limited, 1950, 138. 
474 Ibidem, 145f, 154. 
475 I april 1918 skrev Lenin under ett dekret utfärdat av Folkkommissariernas råd om att riva 
ner den gamla regimens symboler och skapa nya monument som helgade revolutionen. Se 
Marxist-leninistiska institutet under ledning av kommunistpartiets centralkommitté, ”Daty 
žizni i dejatel´nosti V. I. Lenina (6 marta – 27 ijulja 1918)”, i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 
36, Moskva: Politizdat, 1962, 692. Man kan även lyfta fram de ryska futuristernas manifest 
från 1912, ”En örfil åt den allmänna smaken”: ”Det förgångna är trångt. Akademin och 
Puškin är mer obegriplig än hieroglyfer. Släng Puškin, Dostoevskij, Tolstoj med flera, med 
flera, från modernitetens ångfartyg.” David Burljuk et. al., ”Poščečina obščestvennomu vku-
su” (1912), i Literaturnye manifesty: Ot simvolizma k Oktjabrju, red. N. Brodskij et. al., Haag 
Paris: Mouton, 1969 (faksimil av 1929 års upplaga), 77. Även om detta skrevs nästan fem år 
före oktoberrevolutionen och primärt handlar om en estetisk attityd kan den unga sovjetsta-
tens proletärkulturella ambitioner sägas ha levt upp till manifestets motto, då man avsåg att 
drastiskt reducera klassikernas utrymme i kanon. 
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tionen av oförrätter och bortträngningar ha passerat bristningsgränsen, även 
för en klick inom eliten. Ett bra exempel är rehabiliteringen av Bucharin som 
inleddes redan under tövädret men som inte verkställdes fullt ut förrän 1988, 
bland annat efter långvarig påtryckning från hans änka. 

Perestrojka som restauration 
Detta avsnitt handlar om perestrojka-begreppets retrospektiva användningar. 
Vi har redan sett att Gorbačevs reformprojekt inte var obetingat framtidsin-
riktat. Frågan är då hur framtiden förhåller sig till det förflutna och hur de 
politiska erfarenheterna och förväntningarna organiseras i perestrojka-
begreppet. Vad fick den retrograda rörelse som frammanas av begreppet för 
politiska konsekvenser i Gorbačevs samtid? 

En av de mest frekventa metaforerna till perestrojka var obnovlenie, som 
betyder förnyelse. I sin verbform är det tydligt att innebörden inte uteslutan-
de behöver vara framåtriktad. Det kan mer perifert handla om att pröva eller 
prova ut någonting för första gången, beträda ett nytt fält eller ta itu med en 
ny sak (”pojti vpervye v delo”). Men också, och kanske framförallt, handlar 
det om att återuppta och återställa (vozobnovljat´/vosstanovljat´), att ”bringa 
något i sin förutvarande eller felfria form” (”privodit´ v prežnij ili ispravnyj 
vid”).476 Gorbačev talar också om att ”återställa” den sovjetiska eller lenins-
ka socialismen.477 Det handlar om att återföra (vernut´) det sovjetiska sam-
hället till den väg som Lenin föresatte sig att bereda för den socialistiska 
konstruktionen. Men det är inte bara en återgång till Lenin. Även det som 
gått förlorat på vägen skall återställas. Detta gör det i mina ögon befogat att 
tala om projektet som en typ av restauration.478 

För Lenin finns socialismen i framtiden. Kunskap om socialismen kan 
bara genereras när människor aktivt börjar konstruera den. För Gorbačev 
finns dock den socialism han eftersträvar till stora delar i det förflutna. 
Gorbačev kan härmed relateras till Pragvårens reformister. Han kritiserar 
den ”reellt existerande socialismen” utifrån en egentlig socialism, vilken får 
en mer utopisk prägel. Det handlar om att restaurera en bättre socialism än 
den förhandenvarande.479 Perestrojka ställer allting på sin rätta plats, bland 
annat genom att återställa socialismens principer. Centreringen kring den 

                               
476 Vladimir Dal´, Tolkovyj slovar´ živogo velikorusskago jazyka (1863–1866), vol. 2, 3 utg., 
S:t Petersburg: T-VA M. O. Vol´f, 1905, 1556. 
477 Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 411. 
478 Man kan också notera att ”perestrojka” i samband med ordets initiala lexikaliska etablering 
i ryskan associerades med just latinets ”restitutio” (”restituo”/”restauro”). Polikarpov-Orlov, 
Leksikon trejazyčnyj, 436, 517. 
479 Se Hobsbawm, Age of Extremes, 480; Gorbačev, Perestrojka, 33. 
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arbetande människan och maximen ”från var och en efter förmåga, åt var 
och en efter arbete”, anger Gorbačev som de viktigaste.480 

Det dialektiska förhållningssättet gentemot det förflutna motiveras som så 
ofta annars med hänvisningar till Lenin. Här handlar det om den sene Lenins 
synsätt att det väsentliga i en samhällsomvandling är kunskapen om varifrån 
och varthän man verkligen rör sig. 

Kritiken av det förflutna, som är ett viktigt moment i utvecklingen, ger möj-
lighet att dra ut lärdomar och slutsatser för nuet och framtiden, och hjälper 
det konstruktiva arbetet till ett trovärdigt val av medel och vägar för [vår] be-
fordran framåt.481 

I slutordet till sin internationellt utgivna bok 1987 säger Gorbačev att man 
under loppet av perestrojka fördjupar och förtydligar sina kunskaper om 
socialismens dåtid, samtid och framtid, ”Vi upptäcker oss själva på nytt”.482 

Man kan dra en parallell mellan Gorbačevs perestrojka och den luthe-
ranska reformationens förnyelseideologi. Båda rörelserna fokuserade framti-
den men rymde samtidigt en regressiv purism. För reformationen handlade 
det om att häva sig framåt och hinna bättra sig inför en hotande domedag, 
genom att i en viss mening gå tillbaka till ursprunget. Man antog att detta 
obefläckade ursprung undertrycktes av påvekyrkans institutionella apparat 
och dess monopol på världens framtid och slut som en väsentligen sakral 
angelägenhet. Rörelsen mot framtiden förutsätter här en idé om ett idealt 
förflutet som förvanskats. 

Glasnost´ och perestrojka satte sin prägel på epoken. Begreppet glasnost´ 
genererade i sig själv kulturella incitament till en vid diskussion känneteck-
nad av kritiska uppgörelser medan begreppet perestrojka organiserade sam-
talets gränser. Det är ingen tillfällighet att Solženicyn föreslog en obustrojst-
vo (strukturering) av en ny östslavisk union,483 att vissa liberaler hoppades på 
novostrojka (nybyggande),484 eller att nationalister gjorde sin egen tolkning 
av vad Gorbačev kallat för en ”andlig pånyttfödelse” (vozroždenie).485 Beho-
vet av att ta sig ur krisen, den apokalyptiska stämningen och de nostalgiska 
energierna, suggererades ytterligare av perestrojka-begreppets innebörd – en 
grundläggande förändring inlindad i ett prefix som är reviderande till sin 
karaktär. Det handlar om någonting man måste göra om från början. Begrep-
                               
480 Gorbačev, Perestrojka, 26; Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”, 66. 
481 Gorbačev, ”O perestrojke i kadrovoj politike partii ”, 308. 
482 Gorbačev, Perestrojka, 268. 
483 Aleksandr Solženicyn, Kak nam obustroit´ Rossiju?: Posil´nye soobraženija, Paris: 
YMCA-PRESS, 1990. 
484 Baburin, Prava čeloveka. 
485 Gorbačev, Političeskij otčet XXVIII s´´ezdu 1990 g, 32. Gorbačev syftade främst på socia-
lismens pånyttfödelse. Nationalisterna och sedermera augustikuppmakarna tolkade istället 
tidens tecken som att det var fäderneslandet som var i behov av en pånyttfödelse. 
Gosudarstvennyj komitet po chrezvychajnomu polozheniyu v SSSR, ”Obraščenie k sovets-
komu narodu”, i Pravda, 20 augusti 1991, 1. 
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pet tillhandahöll ett öppet raster som väl lät sig fyllas av olika projektioner 
av alternativa visioner. 

Gorbačevs perestrojka förutsätter en spänning mellan retrograd och pro-
gressiv rörelse. En ny dynamik måste ingjutas i revolutionens historiska 
impuls. ”Framåt” är den enda vägen men man får samtidigt inte rusa huvud-
stupa fram.486 I en viss mening är perestrojka konstruktion (stroitel´stvo), 
men för att kunna realisera den egentliga socialismen och bygga den av Le-
nin önskade socialismen, måste det förflutnas bragder återaktualiseras 
(mångfalden i NEP, entusiasmen i samband med den första 5-årsplanen – 
vilken i sig motsäger NEP – och andra världskrigets heroism), medan avar-
terna för alltid måste förpassas till det förflutna: 

Under de senaste drygt 70 åren har vårt parti och folk inspirerats av socialis-
mens idé och har konstruerat den [socialismen]. Men i kraft av externa och 
interna orsaker har vi inte fullt ut kunnat förverkliga Lenins principer för det 
nya samhällssystemet.487 

Här identifieras även interna orsaker. Man skyller inte längre uteslutande på 
utländsk intervention under inbördeskriget eller kapitalistisk militarism. 
Gorbačev anför det byråkratiska, dogmatiska, voluntaristiska och godtyckli-
ga kommandosystemet inom 1930-talets administration. Han ser också att 
systemet saknar former för att utveckla individuella initiativ, vilket orsakat 
1970-talets och det tidiga 1980-talets socioekonomiska stagnation. Elemen-
ten från dessa epoker är verksamma även i dagens sovjetiska samhälle men 
bör enligt Gorbačev ”oåterkalleligen förvisas till det förflutna”.488 De tenden-
ser i samhället som perestrojka vänder sig mot, kommandostyret och den 
byråkratiska administrationen, är framförallt ytterst förbundna med 1930-
talet. Därför måste detta decennium konfronteras och dess mörka innehåll bli 
föremål för offentlig kritik. 1930-talet uppenbarar sig mer än något annat 
sovjetiskt decennium som en tid av hänsynslöst hård upplysning. Socialis-
mens väsen ställs mot dess historiskt begränsade form. Det är livet självt som 
dikterar perestrojka. Detta betonas vid upprepade tillfällen. Istället för att 
bevara auktoritära, korrumperade och byråkratiska metoder skall man åter-
vända till Lenins principer vars kärna sägs vara demokrati, social rättvisa 
och individens värdighet. Nuet drar både bakåt och framåt: 

Vi strävar under nuvarande omständigheter efter att pånyttföda [vosrodit´] 
Lenins vision [oblik] om det nya systemet, efter att rengöra det från dess av-
lagringar [nasolenija] och deformationer, efter att befrias från allt det som 
fjättrar samhället och inte låter det fullt ut realisera socialismens potential.489 

                               
486 Gorbačev, Perestrojka, 47f. 
487 Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”, 63. 
488 Ibidem, 63f. 
489 Ibidem, 63 
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Perestrojka-begreppet länkar samman det förflutna och framtiden i nuet: 
”Steg för steg har vi kommit fram till en mer fullödig och allsidig insikt om 
vad det är vi har konstruerat [postroit´], vad vi [nu] rekonstruerar [perestrai-
vat´], och vilket samhälle vi är på väg mot.”490 Den dialektiska synen på rela-
tionen mellan förgångenhet och framtid har också taktiska grunder. 
Gorbačev spår att sammanstötningar mellan gammalt och nytt är oundvikli-
ga. Då måste man ta sig rätten att omdefiniera det gamla och det nya så att 
de inte längre hotar varandra.491 Detta kräver en balansakt. Samtidigt som 
ledningen hävdar att det ”förflutna är livsnödvändigt för nuet, för att lösa 
omstruktureringens uppgifter”,492 och att man inte har någon rätt att glömma 
historiens lärdomar,493 betonas att det historiska intresset ytterst står i framti-
dens tjänst. Bland fienderna till perestrojka urskiljs de som vill ”stanna 
kvar” (Brežnev-anhängarna) eller ännu värre ”återvända” bakåt till ett mörkt 
förflutet (nystalinisterna).494 Perestrojka skulle både framåt och bakåt men 
inte mot El´cins ”framåt” eller Nina Andreevas ”bakåt”. Det komplicerade 
förhållningssättet förklarades med en hänvisning till Engels. Livet är dialek-
tiskt. Engels har enligt Jakovlev visat att ingenting för alltid kan vara fast, 
heligt och ovillkorligt inom dialektiken. Tvärtom måste tänkandet, samhället 
och naturen ständigt renoveras. Det är denna princip perestrojka tar fasta på, 
menar artikelförfattaren. Konfrontationen med det förflutna uppstår ur för-
ändringsbehovet: ”Och om vi idag ser på vår historia med en kritisk blick, är 
det bara för att vi bättre och fullödigare vill kunna föreställa oss vägen till 
framtiden.”495 

Under Gorbačev-eran försökte man utveckla en ny form av socialism. In-
nehållet var oftast inte preciserat. I vaga termer talade man om att den nya 
socialismen skulle vara mer dynamisk än den traditionella reellt existerande 
socialismen som byggt på auktoritär kommandoekonomisk centralism. Den 
skulle också vara mer lyhörd inför alternativa socialistiska rörelser och tradi-
tioner.496 Någonstans på vägen hade den ädla föresatsen deformerats. Det 
gällde därför att identifiera avvikelserna och förvisa dem bort från kanon. 
Det måste också göras med trovärdighet, i gammal god bolsjevikisk självkri-
tikanda, eftersom själva essensen inte fick befläckas. Kretsen kring 
Gorbačev betraktade fortfarande socialismen som en del av lösningen, inte 
problemet. 

Den retrograda logiken var dock inte oomstridd. 1995 lanserade de natio-
nella ryska kommunisterna en valslogan som kan ses i implicit polemik mot 

                               
490 Gorbačev, Socialističeskaja ideja, 3. 
491 Gorbačev, Perestrojka, 49. 
492 ”Principy perestrojki”. Se även Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”, 65, från vilket 
citatet parafraserats. 
493 Gorbačev, ”Molodež´”, 15. 
494 ”Principy perestrojki”. 
495 Ibidem. 
496 Gorbačev, Socialističeskaja ideja, 6, 8f. 
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Gorbačevs användning av perestrojka-begreppet: ”framåt mot socialismen, 
inte bakåt mot socialismen”.497 Därför talade också flera sovjetiska emigran-
ter hellre om novostrojka, vilket vi strax skall se närmare på. 

Beroende på den politiska händelseutvecklingen kom objektet för förny-
elsen eller återställandet att skifta. Från början fokuserades samhället och 
socialismen, men slutligen, i samband med republikernas krav på självstän-
dighet, unionen själv. Detta var inte bara en taktisk nödvändighet. Det be-
kräftar också den universella karaktären hos politikens grundbegrepp. När 
Gorbačev tvingades tala om ett nytt unionsfördrag i termer av förnyelse och 
perestrojka,498 var det som om begreppen hela tiden skulle ha syftat på just 
detta. Perestrojka användes ända in i slutskedet för att omfatta nuets alla 
motstridiga tendenser.499 En faktor som man bör ta hänsyn till är att förnyel-
sen av socialismen mer eller mindre överspelades i samband med den ryska 
suveränitetsförklaringen. Från och med sommaren 1990 hade Sovjetunionen 
i viss mening bristande jurisdiktion på sitt eget territorium, i kontrast mot 
sina visserligen försvagade men likväl effektiva befogenheter på den utri-
kespolitiska arenan. Projektet att reformera socialismen sköts över mot att 
rädda unionen. Reformpolitiken som sådan torde därför ha framträtt helt 
olika för utländska och inhemska medborgare, antingen som intakt potentia-
litet eller förbrukad möjlighet. 

Essensen i perestrojka ligger enligt Gorbačev i att den förenar socialism 
och demokrati och både teoretiskt och praktiskt ”återställer den leninska 
socialistiska konstruktionen [stroitel´stvo]”. Han talar också om en ”vänd-
ning” (obraščenie) mot Lenin.500 I Gorbačevs nydeklarerade byggande av 
socialismen finns en puristisk och regressiv implikation, nämligen att förso-
nas med ursprunget. Gorbačevs tal om att återställa Lenin kan jämföras med 
Lenins föresats i Staten och revolutionen (1918). Syftet var där ett ”återstäl-
lande [vosstanovlenie] av Marx sanna lära om staten” som skulle ha för-
vanskats av efterföljarna.501 Lenins återupprättande är en modell för 

                               
497 Återges efter Šachnazarov i Gorbačev-Fond, Perestrojka: desjat´ let spustja (aprel´ 1985–
aprel´ 1995), red. V. Tolstych, Moskva: Aprel´-85, 1995, 167. 
498 Se unionsutkastet från den 23 juli 1991 i Gorbačev-Fond, Sojuz možno bylo sochranit´: 
Belaja kniga: Dokumenty i fakty o politike M. S. Gorbačeva po reformirovaniju i sochraneni-
ju mnogonacional´nogo gosudarstva, red. A. Veber et. al., Moskva: Aprel´-85, 1995, 186. Se 
även Gorbačevs marsreferendum från 1991 som återges i Sakwa, The Rise and Fall of the 
Soviet Union, 473. 
499 ”The Last Party Program [utdrag från utkastet till SUKP:s sista partiprogram]” (8 augusti 
1991), i A Documentary History of Communism in Russia: From Lenin to Gorbachev, red. 
Robert V. Daniels, Hanover: University Press of New England, 1993, 379: ”Our country has 
entered the 1990s under the sign of deep changes. Perestroika has opened up the space for a 
long ripening democratic reformation of all aspects of life. This process is developing in a 
contradictory and complex way. Establishment of the new is accomplished by social-political 
and nationality tension, economic crisis, and great shifts in social consciousness. The Com-
munist Party as well is going through a critical phase of its development.” 
500 Gorbačev, Perestrojka, 20, 31. 
501 Lenin, ”Gosudarstvo i revoljucija”, 6. 
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Gorbačevs. Gorbačevs tillbaka till Lenin-retorik kan alltså ses i analogi med 
Lenins tillbaka till Marx-dito. Det är symptomatiskt att den förre talar om 
”leninsk” istället för ”leninistisk” då Lenin hellre åberopar ”Marx” än 
”marxister”, ett ord som han för övrigt skriver inom citationstecken.502 

Julian Cooper har visat att den retrograda rörelse som Gorbačev här satte 
igång successivt överskred sitt eget ramverk. Först skulle Lenin separeras 
från Stalin, sedan Marx från Lenin, sedan de socialistiska utopisterna från 
Marx.503 Steget är alltså inte långt till att även transcendera socialismen. Fa-
ran ligger i att bakåtrörelsen kan rehabilitera fel idéer. Ett ökänt exempel är 
den offentliga ventileringen av Brežnev-tidens önskan att återvända till Sta-
lin och återupprätta hans namn som oförtjänt skulle ha dragits i smutsen.504 

Även långt efter Sovjetunionens fall har Gorbačev fortsatt att uttrycka 
höga tankar om Lenin – ”a man of tremendous intellect”.505 Men redan under 
sin tid vid makten var ”neo-bolsjevism” ett skällsord som han använde om 
vissa av sina motståndare. Som Archie Brown noterat blev det positiva för-
hållningssättet gentemot Lenin en belastning, i synnerhet under Gorbačev-
erans två sista år. För Brown kan detta förklaras med svårigheten för 
Gorbačev att i egenskap av kommunistpartiets försteman våga tänka kätters-
ka tankar om statens grundare.506 Man måste dock komma ihåg att Gorbačev 
nästan uteslutande hänvisar till den sene, mer moderate och kompromissvil-
lige Lenin. Redan från första början, vilket Brown betonar, gjorde Gorbačev 
upp med vad som allmänt förstås med ”leninism”, nämligen vad man kan se 
som elitismen, fanatismen, hänsynslösheten och den principiella fientlighe-
ten mot allt vad koalitioner och kompromisser heter. 

Det är symptomatiskt att flera anti-sovjetiska emigranter inte välkomnade 
perestrojka då de inte kunde förlika sig med det sovjetiska projektets pre-
misser. Perestrojka-begreppet förutsätter samtycke, vilket dock inte hindrar 
att man av taktiska skäl kan stödja perestrojka-politiken utan att skriva under 
på dess semantiska implikationer. 

                               
502 Ibidem, 5. 
503 Julian Cooper, ”Construction...reconstruction...deconstruction”, i Perestroika, red. 
Catherine Merridale och Chris Ward, 162. Även om Cooper delvis har rätt får man beakta att 
han 1991 inte hade full överblick över utvecklingen. Den utopiska renässans han förutspådde 
uteblev i stora delar, även om vissa ville tala om en ”reutopisering” av ideologin. Snarare var 
det antiutopismen som dominerade. De utopiska socialisterna omnämndes egentligen bara 
tillsammans med andra socialistiska strömningar som ett led i att skapa nya kontaktytor i en 
reformerad sovjetisk ideologi. Däremot har Cooper rätt i sin antydan om att den bakåtrörelse 
som sattes igång skenade iväg och överskred sina ursprungliga intentioner. 
504 Se t.ex. Andreeva, ”Ne mogu postupat´sja principami”. 
505 Gorbačev, On My Country and the World, 17. 
506 Brown, The Gorbachev Factor, 121. 
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Filosofisk exkurs 
Ett gemensamt tema för många kritiker och författare som associeras med 
den ryska postmodernismen, som vi närmare kommer att undersöka i kapitel 
sex, sju och åtta, är att försöka överskrida det sovjetiska utan att låsa fast sig 
i en antagonistisk position. Michail Kuraev, som ibland benämns som en 
postmodernistisk författare,507 har pekat på den risk som den anti-sovjetiska 
agitationen medför: 

In the ”Cologne Address” of the Russian émigrés (March 1988), it is cate-
gorically declared: ”There is no perestroika [reconstruction]—only building 
anew”. A paradoxical demand. While the émigrés who have signed this ”ad-
dress” have a critical, even negative attitude toward the socialist revolution, 
they adapt what is in my view one of its most destructive slogans. For those 
who are obsessed with ”building anew” have wasted countless human energy 
[…]”508 

Emigranternas kritik av den sovjetiska ideologin riskerar enligt Kuraev att 
omedvetet anamma den sovjetiska diskursen av binära oppositioner, genom 
att aktivera slagord som ”förintande” (annihilation) och ”nybyggande” (bu-
ilding anew). Enligt Kuraev reproducerar de därigenom just det som bör 
överskridas eller överges. För honom förespråkar sovjetkritikerna novostroj-
ka (nybyggande) och motsätter sig perestrojka (ombyggande), i analogi med 
de tidiga bolsjevikerna.509  

                               
507 Ėpštejn och Genis, ”Who’s Who in Russian Postmodernism”, 485. Kuraev framträdde som 
en av den s.k. nya vågens författare under Gorbačev-eran. Han själv förhöll sig positiv till 
litteraturkritikernas identifikation av honom med nya vågen, vilken senare integrerades i det 
man började kalla för postmodernism. Michail Kuraev, ”Perestroika: The Restructuring of the 
Past or the Invention of the Future?”, i The South Atlantic Quarterly: Perestroika: Perspec-
tives on Modernization, vol. 90, nr 2, 1991, 232. Kuraev slog igenom med romanen Kapitan 
Dikštejn: Fantastičeskoe povestvovanie (1987), Leningrad: Sovetskij pisatel´, 1988 (Captain 
Dikshtein). 
508 Kuraev, ”Perestroika”, 234. Observera att hakparanteserna är en del av citatet. Många 
emigranter var dessutom genomgående skeptiska mot glasnost´ och perestrojka och skrev 
dem därför inom citattecken. Laqueur, The Long Road to Freedom, 236. Under sin tid vid 
makten möjliggjorde Gorbačev att de emigranter som berövats sitt sovjetiska medborgarskap 
under Brežnev kunde få detta restaurerat. Den ukrainskfödde litteraturvetaren Lev Kopelev, 
som emigrerat till Köln i Västtyskland under tidigt 80-tal, avböjde och deklarerade i slutet av 
Gorbačev-eran sin grundmurade antisovjetiska hållning i en radiointervju: ”Ni förstår, efter 
Tjernobyl gjorde den annalkande krisen det möjligt att hoppas att vad som verkligen skulle 
ske inte var perestrojka, utan novostrojka, att det inte skulle bli några reformer utan en fredlig 
revolution.” Den transkriberade intervjun återges efter Baburin, Prava čeloveka. ”Novostroi-
ka” användes även av sovjetiska liberaler och nyliberaler. Kretsen kring Gorbačev motsatte 
sig detta begrepp. En av de viktigaste partiideologerna, Vadim Medvedev, förkunnade under 
Gorbačev-eran att det var perestrojka det handlade om och inte novostrojka. Sergej Marke-
donov, Pervyj i poslednyj: Ko dnju roždenija M. S. Gorbačeva, 2004, 2 mars 2004, Russkij 
žurnal: http://www.russ.ru/politics/news/20040301-marked.html (11 mars 2004). 
509 Kuraev, ”Perestroika”, 234. Den postmodernistiske kritikern Aleksandr Genis skriver: 
”While the old generation remains tied to the old aesthetic, the younger generation has freed 
itself from the eschatological anticipations that communism imposed on both Soviet and anti-
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Det är alltid svårt att identifiera ett original om man inte först går omvägen 
via en kopia eller en upprepning. Ursprunget har i det avseendet en sekundär 
karaktär. Enligt den franske filosofen Gilles Deleuze är det vi benämner 
”ursprunget” det som orienterar vårt tänkande och handlande samtidigt som 
detta alltid måste omskapas retrospektivt, här och nu. Produktion förutsätter 
alltid reproduktion, och födelse pånyttfödelse.510 Med detta i beaktande före-
faller såväl Lenins som de ovan refererade emigranternas dröm om att bygga 
nytt som i en mening bedräglig. För att parafrasera det av Kuraev återgivna 
emigrantcitatet skulle man kunna säga att en förutsättningslös novostrojka 
(konstruktion) inte är möjlig, endast perestrojka (rekonstruktion). Ursprung-
et är nämligen alltid kontingent och kontextualiserat, och har inte någon 
absolut existens. 

Perestrojka relateras explicit till den konstruktionsideologi som bolsjevi-
kerna lanserade 1917. Gorbačevs projekt tycks därmed i en mening bryta 
mot grumligheten och ogenomskinligheten i bolsjevikernas ursprungliga 
föresats att bygga framtiden utan dialog med det förflutna. Bolsjevikernas 
stroitel´stvo och emigranternas novostrojka förefaller därför sakna den re-
flexivitet som Gorbačevs perestrojka besitter. Man får dock inte glömma att 
pånyttfödelsen för Deleuze är ett existentiellt villkor. Det är bara möjligt att 
börja om och man är alltid separerad från sitt mytologiska ursprung. Denna 
separation syftade perestrojka-begreppet i Gorbačevs användning till att 
överbrygga. Perestrojka kan därför i en mening ses som regression. Den 
vilar på en förmäten tro att allt kan ställas i ordning i sin ursprungliga form. 
Tillbaka till Leninretoriken har också ett ängsligt drag över sig. Ju mer tid 
som förflyter mellan oktoberrevolutionen och nuet, desto mindre legitimitet 
får landet som ”revolutionär” stat. Därför måste man ständigt återaktivera 
det förflutna. 

Även om Gorbačev talade om att omstrukturering eller rekonstruktion var 
en förutsättning för att konstruera nya former för individ och kollektiv och 
hitta helt nya lösningar för samtidens akuta problem,511 har han inte gått till 
historien för sina innovationer. Som vi sett består hans insats i annat än att 

                                                                                                                             
Soviet literature […]” Genis, ”Postmodernism and Sots-Realism”, 198. Men om Kuraev på 
sätt och vis tar perestrojka i försvar har inte Genis samma positiva syn på detta begrepp och 
den politik det står för, även om Genis kan sägas stämma in i Kuraevs kritik mot den typ av 
antisovjetisk agitation som drabbade Gorbačev. Generalsekreteraren tycks både vara alltför 
futuristisk och, i överförd betydelse, alltför reaktionär, på en och samma gång: ”Everyone 
wanted to speed up time—from Mayakovsky, promising to ’ride to death the old mare of 
history,’ to Gorbachev, who began perestroika with a call for ’acceleration.’”; ”But the reme-
dial action of perestroika—the reclamation and revelation of the forgotten and repressed 
past—is not a sufficient condition for the future development of Russian culture.” Genis, 
”Onions and Cabbages”, 418; Genis, ”Perestroika as a Shift in Literary Paradigm”, 95. 
510 Gilles Deleuze, ”Causes et raisons des îles désertes” (1950-talet), i L´île déserte et autres 
textes: Textes et entretiens 1953-1974, Paris: Les ėditions de minuit, 2002, 16f. 
511 Michail  Gorbačev, ”O pjatiletnem plane ėkonomičeskogo i social´nogo razvitija SSSR na 
1986–1990 gody i zadačach partijnych organizacij po ego realizacii” (16 juni 1986), i Iz-
brannye reči i stat´i, vol. 3, Moskva: Politizdat, 1987, 420; Gorbačev, ”Molodež´”, 16. 
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skapa nya institutioner. Det är restaureringsmomentet i perestrojka som är 
originellt för sovjetiska förhållanden. I föresatsen att omstrukturera det för-
gångna frestas man även att identifiera ett postmodernt drag. 

Tidigare har framgått att Lenin också försökte bygga vidare på äldre 
(icke-socialistiska) traditioner, även om propagandan sa något annat. Här 
finns en likhet med Gorbačev. Det bör dock understrykas att Lenins projekt 
var taktiskt och Gorbačevs snarare strategiskt. Det förflutna skulle inte bara 
generera legitimitet utan också fungera som konstruktiv modell. 

Perestrojka som reform 
Under Gorbačev-eran frågade sig många västerländska sovjetologer i vilken 
mening de politiska omdaningarna kunde betraktas som reformism. Handla-
de perestrojka om ett närmande mot en mer reformvänlig europeisk socialis-
tisk tradition eller var projektet fastlåst i en auktoritär eller totalitär ordning, 
som väsentligen inte kunde förändras? Är reformkommunism ett menings-
fullt begrepp eller ett självmotsägande oxymoron? I detta avsnitt skall jag se 
på hur Gorbačev använder reformbegreppet och vilken typ av reformistisk 
tradition som perestrojka kan skriva in sig i. Jag är inte huvudsakligen in-
tresserad av om perestrojka kvalificerar sig som reformism i och för sig. 
Fokus ligger på upprinnelsen till varför man talade om perestrojka som re-
form. Vilken plats intar reformbegreppet i den sovjetiska moderniteten? Vad 
fick begreppsbruket för konsekvenser och vilka förväntningar kunde det 
öppna i det sensovjetiska samhället? 

I början av 1900-talet utkristalliserades en karakteristisk skillnad mellan 
socialdemokrati och kommunism. Bolsjevikerna, också de tidigare under 
namnet ”socialdemokrater”,512 förhöll sig kompromisslöst till den feodala 
och borgerliga ordningen. I egenskap av revolutionärer distanserade de sig 
från den reformistiska tendens som fanns inom först fransk, men kanske 
framförallt tysk, samt efterhand också inom rysk socialdemokrati. En upp-
rinnelse till splittringen inom den andra internationalen var bland annat att de 
tyska socialdemokraterna i större utsträckning började tolerera den borgerli-
ga ordningen – vilket accentuerades när de röstade för krigskrediter till den 
sittande regeringen i samband med första världskrigets utbrott. 

Reformen är den arbetsmetod som den marxistiska revisionismen före-
skriver. I denna tradition följer historien en evolutionär logik (av ut-
veckling). Med Hegels ord skulle man kunna säga att reformisten endast 
försöker göra det implicita explicit. I en grundläggande mening finns allting 
redan där. Det gäller bara att veckla ut den immanenta potentialen och leda 

                               
512 I samband med antagandet av det andra partiprogrammet på den åttonde partikongressen 
1919 försvann den sista referensen till bolsjevikerna som ”socialdemokrater” då de bytte 
namn till ”Ryska kommunistpartiet (av bolsjeviker)”. 



 146 

historien på rätt väg. Evolutionen drivs av inre krafter. Då rörelsen, i Eduard 
Bernsteins ögon, är allt och målet intet, blir elitrevolutionärernas konspira-
tion för att iscensätta plötsliga och våldsamma omvälvningar överflödiga och 
kontraproduktiva. Den socialdemokratiska reformismen har tiden på sin sida 
och kan därför förlika sig med den borgerliga staten och dess rättsordning 
för att på sikt förbättra villkoren för arbetarklassen. Man bygger socialismen 
med fredliga medel inom ramen för den nuvarande ordningen. Partilednin-
gen får inte ignorera rörelsen då denna är historiens verkliga subjekt.513 Den 
kan inte förlita sig på sin egen intellektuella förträfflighet, hårdhudade disci-
plin eller ideologiska renlärighet, i egenskap av det arbetande folkets för-
trupp. Reformismen ser verkligheten som en mognadsprocess. Det handlar 
inte som hos Marx om att upphäva sakernas rådande tillstånd.514 Mognads-
processen skall inte bryta sönder det förhärskande erfarenhetsrummet. 

Skiljelinjen mellan reform och revolution har i många sammanhang 
kommit att fungera som ett demarkationskriterium mellan kommunism och 
socialdemokrati. ”Reform” kan inte bara associeras med socialdemokratin 
utan även, och kanske framförallt, med borgerliga ideologier. Därmed förstår 
man varför reformbegreppet intagit en relativt undanskymd plats i den sovje-
tiska retoriken.515 Visserligen användes det av andra sovjetiska ledare före 
Gorbačev. Men det är symptomatiskt att det dröjde ett tag in på Gor-
bačeveran innan Gorbačev kände sig bekväm med att använda det.516   Ännu 

                               
513 ”Detta mål, vad det än är, är för mig ingenting, rörelsen är allt.” Eduard Bernstein, ”Der 
Kampf der Sozialdemokratie und die Revolution der Gesellschaft”, i Die Neue Zeit, nr 16, 
1897–98, 556. För Bernstein handlar det om att göra de sociala reformerna, sedda som klass-
kampens instrument, till socialdemokratins mål. Rörelsen definieras som samhällets allmänna 
utveckling mot ett socialt framsteg, vilket kan främjas av politisk och ekonomisk agitation 
och organisation. För en med Bernstein samtida kritik av uppfattningen om rörelsen som ett 
mål i sig, se Rosa Luxemburg, ”Speeches to the Stuttgart Congress (1898)” (4 oktober 1898), 
i Selected Political Writings of Rosa Luxemburg, red. Dick Howard, New York: Monthly 
Review Press, 1971. Även den unge Marx och Engels hade definierat ”kommunismen”, som 
vid den tiden närmast var att betrakta som en synonym till ”socialismen”, inte som ett tillstånd 
eller ett ideal man kunde rätta verkligheten efter utan som en ”verklig rörelse” (wirkliche 
Bewegung), med revolutionära mål. Karl Marx och Friedrich Engels, ”Die Deutsche Ideolo-
gie” (1845–46, tryckt 1932), i Karl Marx Friedrich Engels: Werke, vol. 3, Berlin: Dietz Ver-
lag, 1958, 35. 
514 Marx och Engels, ”Die Deutsche Ideologie”, 35. 
515 Under Stalintiden lärde man ut att det är revolutionären och inte reformisten som kan nå 
politiska framgångar. Det socialistiska samhället byggs genom kvalitativa omgestaltningar 
vilket inte låter sig göras på reformistens väg av långsamma förändringar. VKP(b), Kratkij 
kurs,105. 
516 Så vitt jag kan bedöma använder Gorbačev ordet ”reform” om den egna politiken första 
gången på den 27:e partikongressen i månadsskiftet februari/mars 1986. Då har han alltså 
undvikit att använda det under sitt första år som generalsekreterare. På partikongresen talar 
han om en ”radikal reform” vilken inbegriper många av de större ekonomiska förändringar 
han ämnar gå till verket med. Samtidigt passar han på att bifoga ett Lenincitat (som så ofta 
från dennes senare författarskap) som innehåller uttrycket ”radikala reformer”, vilket också 
kan ses som ett sätt att göra introduktionen mindre kontroversiell. Michail Gorbačev, ”Polit-
českij doklad central´nogo komiteta KPSS XXVII s’ezdu kommunističeskoj  partii  Sovetsko- 
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en bit in på 1987 är han noga med att påpeka att perestrojka inte innebär 
några ”timida” eller ”räddhågsna” reformer. En ”evolutionär” attityd är di-
rekt opassande, säger han, och talar istället paradoxalt om revolutionära 
reformer,517 vilket ytterligare blir ett sätt att legitimera reformbegreppet. 
Däremot återupprättades det evolutionära förhållningssättet när förän-
dringarna blev för snabba och utvecklingen alltför radikal. I ljuset av de na-
tionella suveränitetsförklaringarna och i takt med att kraven på ett marknad-
sorienterat och decentraliserat systemskifte blev mer högljudda förespråkade 
Gorbačev förändringar som visserligen skulle vara revolutionära till sitt 
väsen men evolutionära i tempo och uttryckssätt.518 

Gorbačev talade tidigt om radikala ekonomiska reformer. Men det var inte 
förrän han lanserade politiska reformer i början av 1987, som ordet reform 
fick en verkligt radikal innebörd. Nu handlade perestrojka om att inleda 
reformer för en omfattande demokratisering av såväl staten, samhället och 
partiet. Även enkandidatssystemets dagar, åtminstone i dess gängse rigida 
form, var räknade.519 Reformerna skulle vara irreversibla och hela folket 
engageras i perestrojka.520 

Precis som i fallet med accelerationsbegreppet, som ersattes av andra be-
grepp när de politiska förändringarna ökade i tempo utan att man kunde reg-
istrera några ekonomiska framsteg, kom fokus efterhand att riktas mot de 
politiska reformerna istället för de ekonomiska. 

Gorbačevs reservationer när han använder reformbegreppet är sympto-
matiska för att begreppet i mångt och mycket hade varit tabu sedan slutet av 
60-talet. ”Några är rent av rädda för termen ’reform’[,]” säger Gorbačev och 
hänvisar till en Leninpassage där denne manar bolsjevikerna att bli mer re-
formistiska under postrevolutionära förhållanden.521 ”Reform” kunde, som 
Archie Brown påtalar, associeras med de misslyckade ekonomiska reform-
försök som initierades av Aleksej Kosygin 1965, eller, ännu värre, med den 
radikala politiska och ekonomiska reformism som slogs ner av sovjetiska 
trupper i Prag 1968. Reformistiska ambitioner inom den politiska eliten hade 
sedan dess i stora delar översatts till att handla om att förbättra och förverk-
liga den befintliga strukturen. Även om Gorbačev enligt Brown bröt ny mark 
när han på partikongressen började tala om ekonomiska reformer, kunde han 
inte använda reformbegreppet som ett strukturerande slagord. Här blir det 
istället begripligt, understryker Brown, varför perestrojka passar in i bilden. 

                                                                                                                             
go Sojuza” (25 februari 1986), i Izbrannye reči i stat´i, vol. 3, Moskva: Politizdat, 1987, 212, 
214. 
517 Gorbačev, Perestrojka, 49. 
518 Brown, The Gorbachev Factor, 128. Detta är ett synsätt som Gorbačev fortsatt vidhålla i 
efterhand. Han har bl.a. sagt att chockterapin som följde i fotspåren av Sovjetunionens fall var 
felaktig. De ackumulerade problemen skulle ha undvikits om utvecklingen istället varit evolu-
tionär. Gorbačev-Fond, Perestrojka, 16. 
519 Gorbačev, ”O perestrojke i kadrovoj politike partii ”, 321, 323. 
520 Brown, The Gorbachev Factor, 123. 
521 Gorbačev, Perestrojka, 49. 
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Dess vaghet, mångtydighet och avsaknad av negativa konnotationer gjorde 
att politiken inledningsvis kunde bejakas av såväl konservativa som 
reformistiska grupper, och därmed underlätta reformprocessen. Vissa kunde 
betrakta politiken som ”a mild tinkering with the ’superstructure’”, medan 
andra valde att se det som en rekonstruktion av hela systemet, där man ånyo 
skulle bygga upp det från början.522 Detta motsvarar väl innebörden hos 
perestrojka av relativ och grundläggande förändring. Perestrojka kan både 
syfta på att bygga till, bygga om och bygga på nytt. Som Brown påtalar 
placerade sig Gorbačev inledningsvis mellan den konservativa och radikala 
gruppen.523 Det var tack vare termens vaghet och dubbeltydighet som den 
motsägelsefulla utvecklingen kunde omfattas av en lingvistisk kontinuitet. 
De innovativa, reformistiska, radikala, stagnerade, konservativa, och kanske 
rent av reaktionära processerna, kunde alla sanktioneras av begreppet pe-
restrojka. Termens neutrala karaktär möjliggjorde det nya förändrings-
arbetet. 

Perestrojka passar väl ihop med reformbegreppet. I egenskap av arkitek-
tonisk metafor kan perestrojka handla om att bygga vidare på någonting som 
andra redan byggt. När perestrojka används i musikaliska sammanhang 
handlar det om att stämma om ett instrument tills samklangen suddar ut dis-
sonansen. Den välklingande tonen är hela tiden möjlig, det gäller bara att 
hitta den för harmonin passande strängvibrationen. Richard Sakwas karakte-
risering av Gorbačevs reformer svarar mot perestrojka-begreppets konnota-
tion av relativ korrigering av en bestämd struktur: 

Gorbachev’s reforms were not designed to overthrow the old but to tap the 
potential of the existing system and to make it work better. Hence the process 
was indeed a reform, but whose radicalism excuses the use of the term revo-
lutionary reformism.524 

Sakwa tar här ställning i den diskussion som ägde rum under Gorbačev-eran 
om huruvida perestrojka skulle karakteriseras som revolution eller reform. 
Även om flera kommentatorer, jämte Gorbačev själv, karakteriserar omda-
ningarna som en revolution, skall de enligt Sakwa ses som en serie reformer. 
Kontinuiteten med det förflutna kan inte negligeras. Framförallt menar dock 
Sakwa att politiken också stod för ett närmande gentemot den europeiska 
reformismen. Här handlade det inte bara om att Gorbačev tidigt identifierade 
sig med det italienska kommunistpartiet som hade en tydlig reformistisk 
profil.525 Jakovlev ställde vid ett tillfälle under Gorbačev-eran en desillusio-
nerad fråga till Gorbačev, enligt egen utsago sedan han själv rejält börjat 
tvivla på socialismen. Frågan gällde huruvida generalsekreteraren kunde 

                               
522 Brown, The Gorbachev Factor, 124. 
523 Ibidem, 124. 
524 Sakwa, Gorbachev and His Reforms, xii. 
525 Hobsbawm, Age of Extremes, 480. 
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peka ut ett exempel på autentisk socialism någonstans i världen. Gorbačev 
skall då ha svarat ”Sverige”.526 

1989 talade Gorbačev om att den sovjetiska utvecklingen måste bestäm-
mas utifrån den internationella socialistiska erfarenheten. Denna begränsade 
sig inte bara till de ”socialistiska länderna” utan skulle även inkludera ”olik-
artade strömningar av socialistiskt tänkande i övriga delar av världen och 
sociala rörelser med annan sammansättning och motivation”.527 Mycket rik-
tigt började man i enlighet med denna nya linje diskutera inte bara 1800-
talets utopiska socialister utan också Bernstein.528 Den senare kan ses som en 
symbol för den typ av (revisionistisk och reformistisk) socialism som Sov-
jetunionen på ett initialt och konstitutivt stadium för alltid tycktes ha valt 
bort. I efterhand har Gorbačev sagt att han blev socialdemokratiskt oriente-
rad någon gång under 1988 eller 1989.529 Enligt Archie Brown skulle dock 
Gorbačev i många avseenden ha blivit socialdemokrat 1987, redan innan han 
var medveten om det. 

Rehabiliteringen av reformbegreppet medförde att det sovjetiska projektet 
föreföll otillräckligt. Svaren måste sökas utanför den sovjetiska traditionen. 
De inhemska reformistiska referenserna var för få till antalet och i vissa fall 
belagda med tabu. Genom att dra in utländska förebilder i schemat började 
den sovjetiska exceptionalismen att krackelera och med denna de premisser 
som perestrojka-begreppet syftat till att modifiera utifrån interna kriterier. 

Perestrojka som revolution 
Även om reformbegreppet har en kontroversiell status i ett sovjetiskt sam-
manhang, blev det än mer problematiskt när Gorbačev associerade pe-
restrojka med revolution och försökte låna legitimitet från detta begrepp. 
Även här genererades kontraproduktiva konsekvenser. I detta avsnitt avser 
jag redogöra för en rad olika komplexa anknytningar mellan perestrojka-
begreppet och revolutionsbegreppet och den dialektiska logik som Gorbačev 
satte i spel. I vilken mening är perestrojka en revolution? Vad fick associa-
tionen för konsekvenser för händelseutvecklingen? Återigen kommer jag in 
på frågan om det förflutnas relation till framtiden. 

                               
526 Jakovlev, ”[Framförande 18 mars 2003]”. Sovjetiska media fokuserade under denna tid 
europeiska medelvägspartier, så även den svenska modellen, som fick representera socialde-
mokratins positiva sidor. Peregudov, ”Faktor Gorbačeva”, 132. Som exempel på intresset för 
den svenska modellen, se A. Volkov, Švecija: Social´no-ėkonomičeskaja model´, Moskva: 
Mysl´, 1991. För Gorbačevs syn på Sverige, se Gorbačev, Perestrojka, 216f. 
527 Gorbačev, Socialističeskaja ideja, 8f. Se även Gorbačev, Političeskij otčet XXVIII s´´ezdu 
1990 g, 46, där kontakter med bland annat socialdemokrater och ”andra strömningar av det 
moderna politiska och vetenskapliga tänkandet” öppet förespråkas. 
528 Aleksandr Cipko, ”Choroši li naši principy?”, i Novyj Mir, nr 4, 1990, 194, 198. 
529 Brown, The Gorbachev Factor, 121. 
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Gorbačev-erans reformpolitik jämfördes inte sällan med 1860-talets stora 
reformer. Men till skillnad från de senare, som i sin samtid kanske mer fram-
ställdes i termer av process,530 lanserades den förra i stor utsträckning som en 
revolution. Perestrojka – ”ett rymligt ord” – har enligt Gorbačev ”många 
synonymer”, varav revolution är den han väljer att betona.531 

Jag skulle sätta likhetstecken mellan orden perestrojka och revolution. Våra 
omvandlingar och reformer som förebådades i besluten hos centralkommit-
téns aprilplenum och partiets tjugosjunde kongress är en äkta revolution i 
hela systemet av samhälleliga relationer, i människors förnuft och hjärtan, i 
förståelsen av och psykologin hos moderniteten [sovremennyj period] […]532 

Det var under sommaren 1986 som revolutionsmetaforen började användas. 
Detta sammanföll ungefärligt med att perestrojka-begreppet fick en mer 
allmän betydelse, successivt på väg att ersätta acceleration som det domine-
rande begreppet. Revolutionsbegreppet användes dock på två olika sätt. För 
det första är perestrojka, vad jag skulle vilja kalla en konsolideringsrevolu-
tion. Jag menar då en revolution som konsoliderar en annan revolution. För 
det andra används revolutionsbegreppet i överförd betydelse. Med metafo-
rens hjälp försöker man förmedla de emotivt laddade attityder som den fak-
tiska händelse som så ofta åsyftas med termen kan framkalla i ett sovjetiskt 
sammanhang, och ingjuta dessa i den rådande politiken. Perestrojka upp-
muntrar enligt Gorbačev ett ”revolutionärt” handlande som stämmer överens 
med en i nuet föregivet ”revolutionär” atmosfär. Analogier görs med stäm-
ningen under oktoberrevolutionen och återuppbyggnaden efter andra världs-
kriget.533 Perestrojka kan enligt Gorbačev vara det största steget mot en soci-
alistisk demokrati som tagits sedan oktoberrevolutionen.534 Genom samman-
kopplingen med revolutionen kan han styrka att han menar allvar med sin 
politik. Men vid sidan av det metaforiska talet om händelseutvecklingens 
revolutionära karaktär menar Gorbačev samtidigt att perestrojka är en revo-
lution i egen rätt. 

Med konsolideringsrevolution skall man inte förstå en förändring i paritet 
med en permanent revolution i jakobinsk, allmänmarxistisk eller trotskistisk 
mening. Det handlar snarare om en utdragen serie reformer, som kan liknas 
vid det som Gramsci kallar för passiv revolution, vilket vi strax skall åter-

                               
530 Zacharova, ”1861: Reforma i reformatory: Iz istorii otmeny krepostnogo prava v Rossii”, i 
Nedelja, 30 januari–5 februari 1989, 9. 
531 Gorbačev, Perestrojka, 46. 
532 Michail Gorbačev, ”Perestrojka neotložna, ona kasaetsja vsech i vo vsem” (31 juli 1986), i 
Izbrannye reči i stat´i, vol. 4, Moskva: Politizdat, 1987, 37. 
533 Gorbačev, Perestrojka, 48, 65. 
534 Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 411. 
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komma till. Perestrojka är, som Gorbačev låter antyda, en revolution inuti en 

revolution (oktoberrevolutionen).535 

Sedan 1789 har revolutionsbegreppet lösgjort sig från det förflutna. Den 

okända men efterlängtade eller fruktade framtiden kan ögonblickligt dras in i 

nuet utan några reservationer. En reform har däremot kommit att syfta på 

stegvisa förbättringar. Här är rörelsen subjekt i en process av aktiv föränd-

ring. Revolution och reform var synonyma under 1700-talet, då båda kunde 

appliceras på såväl fredliga som våldsamma förändringar. I och med ameri-

kanska och franska revolutionen gjordes nya erfarenheter och reform blev ett 

motbegrepp mot revolution.536 Det förra omfattade moderata, fredliga, be-

gränsade och gradvisa positiva förändringar av samhällets politiska, ekono-

miska och sociala förhållanden. 

Revolution syftade ursprungligen på ett naturligt kretslopp. Termen hade 

sin hemvist inom astronomin och astrologin men lånades in till politiken för 

att beskriva olika konstitutionella omvälvningar.537 Dessa uppfattades dock 

som upprepningar i en cirkelgång. I samband med franska revolutionen för-

lorade begreppet sin cykliska naturkaraktär och man började åsyfta en av 

människan initierad absolut förändring. I dess kölvatten skulle det vara möj-

ligt att introducera en helt ny konstitution. Begreppet hade därmed färdats 

från vetenskapshistorien till den politiska historien. När begreppet sedan 

återuppstod inom den vetenskapliga historiografin bar den med sig den nya 

erfarenhetens irreversibla karaktär. 

Den typ av social rekonstruktion eller omstrukturering som perestrojka 

kan syfta på, innebär att man någonstans samtycker till premisserna för den 

befintliga samhällsordningen. Först efter en revolution kan man börja rekon-

struera dess resultat. I kapitel två såg vi att det tsarryska samhället för bol-

sjevikerna i egentlig mening inte kunde rekonstrueras eller reformeras då det 

byggde på en oförsonlig klassantagonism. I rekonstruktionen samtycker man 

till förändringens betingelser. Perestrojka kan alltså förutsätta en revolution, 

det vill säga ett postrevolutionärt samhälle, och syfta till att korrigera dess 

följdverkningar. Perestrojka kan dock inte överskrida den grund som revolu-

tionen redan instiftat. Oktoberrevolutionens närvaro och betydelse för Gor-

bačevs perestrojka-begrepp är avgörande.538  

Revolutionsmetaforen är dock omstridd. Ett symptom på detta är att den 

måste lindas in i olika reservationer. ”Självklart jämställer vi inte perestrojka 

                               
535 ”Revolution inuti en revolution” kan jämföras med uttrycket ”revolution inifrån” som 
föreslagits som karakterisering av perestrojka av John Gooding: John Gooding, ”Perestroika 
as Revolution from Within: An Interpretation”, i The Russian Review, vol. 51, nr 1, 1992. 
536 Erik Wolgast, ”Reform, Reformation”, i Geschichtliche Grundbegriffe, vol. 5, red. Brun-
ner et. al., 341f. 
537 Reinhart Koselleck et. al., ”Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg”, i  Geschicht-
liche Grundbegriffe, vol. 5, red. Brunner et. al., 714, 721–725. 
538 Perestrojka-begreppets innebörd av relativ förändring svarar mot att det här just handlar 
om en revolution inom en revolution, då perestrojka i en avgörande mening inte kan göra 
anspråk på att infria någonting absolut nytt. 
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med Oktober […]”, säger Gorbačev, men ställer samtidigt den retoriska frå-
gan varför vi ändå måste tala om en ny revolution.539 För en historiker som 
Il´ja Zemcov riskerar Gorbačevs revolutionsretorik nämligen lätt att få kont-
rarevolutionära konnotationer.540 I en sovjetisk kontext finns det bara utrym-
me för en revolution med versal (”Oktjabr´skaja revoljucija”). Zemcov talar 
också om en passiv disposition hos Gorbačev, att främst reagera på andra 
aktörers handlingskraft. Detta kom till uttryck då han tvingades kryssa mel-
lan olika konservativa och radikala falanger för att söka stöd för en medel-
vägspolitik som egentligen aldrig blev av. John Gooding har visat på ett 
kanske mer intressant defensivt eller reaktionärt moment i Gorbačevs revolu-
tion ”inifrån”, som han kallar den. Istället för att projektera den mot en 
kommunistisk framtid, predicerades den till större delen ”upon social and 
cultural changes that had already taken place”.541 

Gorbačev själv försöker motivera valet av metafor med en hänvisning till 
Lenin och ett antal historiska analogier. Kontentan av denna referens är att 
det för borgerliga revolutioner verkar gälla att de måste upprepas eller åter-
upptas för att den progressiva klassen skall kunna befästa sin makt och det 
historiska syftet kunna blottläggas. Och om socialismen är ämnad att gå 
ännu längre än kapitalismen i att uppnå ekonomiska, sociala, politiska och 
intellektuella framsteg, varför skulle inte den förra tillryggalägga flera revo-
lutionära platåer, frågar Gorbačev retoriskt. 

Lenin anmärkte på sin tid att i den klassiska borgerliga revolutionens land, 
Frankrike, efter den Stora revolutionen (1789–1794), så krävdes det ytterliga-
re tre revolutioner (1830, 1848 och 1871) för att slutföra det som man hade 
inlett. Det samma kan man säga om England där den ”ärorika revolutionen” 
1688-89 följde på Cromwells 1649, och efteråt visade sig 1832 års reform 
nödvändig för att den nya klassen, bourgeoisien, slutligen skulle befästa sin 
makt.542 

Gorbačev fortsätter att exemplifiera med de ”borgerligt-demokratiska revo-
lutionerna” i Tyskland 1848 och 1918 och med Bismarcks reformer inskjut-

                               
539 Gorbačev, Perestrojka 47. Gorbačev talade också explicit om ”revolutionär perestrojka”. 
Gorbačev, Socialističeskaja ideja i revoljucionnaja perestrojka. Även om uttrycket inled-
ningsvis skulle ha varit problematiskt är Gorbačev inte den förste att använda det. Brežnev 
hade i ett annat sammanhang använt uttrycket 1967: ”Men vi kan aldrig glömma att den mis-
sion som ålagts kommunisterna, är en grandios och komplicerad mission av revolutionär 
perestrojka av hela det samhälleliga livet.” Leonid Brežnev, ”Pjatdesjat let velikich pobed 
socializma” (3–4 november 1967), i KPSS v borbe za edinstvo vsech revoljucionnych i mirol-
jubivych sil, Moskva: Mysl´, 1979, 55. Även om detta skulle kunna indikera en brist på dis-
kursiv innovation hos Gorbačev så handlar Brežnevs uttalande om utvecklingen i den socialis-
tiska och kapitalistiska världen i stort, om ”[…] mänsklighetens transition från kapitalism till 
socialism […]”. Det handlar alltså inte om att kritisera det rådande tillståndet i landet genom 
en antydan om att oktoberrevolutionens andemening ännu inte konkretiserats. 
540 Zemcov, Krach ėpochi, vol. 2, 7. 
541 Gooding, ”Perestroika as Revolution from Within”, 42. 
542 Gorbačev, Perestrojka, 47. 
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na däremellan. Det väsentliga är dock inte vad de olika fallen i sig represen-
terar. Genom analogin kan perestrojka kvalificera sig som en revolution i 
meningen att just konsolidera oktoberrevolutionen. På så sätt kan han mildra 
kritiken från dem som är skeptiska inför att tala om perestrojka och revolu-
tion i samma kontext. Samtidigt legitimeras de förestående reformernas re-
volutionära spännvidd. 

Det är värt att ytterligare dröja något vid hur man såg på kopplingen mel-
lan vad Gorbačev kallar ”ryska” och ”franska” revolutionen.543 Oktoberrevo-
lutionen var den form inom vilken man med hjälp av perestrojka skulle 
komma till rätta med alla ackumulerade deformationer. Som I. Bernard Co-
hen visat förstärktes en av revolutionsbegreppets innebörder efter oktoberre-
volutionen, eller ryska revolutionen som han säger, nämligen revolution som 
inte bara projekt utan också som epok. Idén att börja mäta tiden som x antal 
år av revolution och inte uteslutande datera den via en kronologisk sekvens 
av begivenheter efter revolutionen, skulle enligt Cohen ha möjliggjort ett 
mer extensivt revolutionsbegrepp inom vetenskapshistorien.544 Den veten-
skapliga revolutionen kunde spänna över flera sekler av disciplinära konsoli-
deringar och differentieringar och identifierades inte uteslutande med singu-
lära händelser i form av avgörande experiment. En dylik expanderande form 
konstituerade sovjetmedborgarnas erfarenhetsrum. Min uppfattning är att 
man skulle kunna använda sig av det av Gramsci präglade begreppsparet 
revolution-restauration.545 Gramsci använder detta för att fånga hur det poli-
                               
543 Anledningen till att jag här talar om ”ryska revolutionen” är dels att denna representation 
ingår i självkarakteristiken i källorna och dels att den ”ryska” erfarenheten i sammanhanget 
kontrasteras mot en ”fransk”. Gorbačev uttalar sig ibland svepande om ”revolutionen” i 
”Ryssland” och inkluderar i uttrycket både februarirevolutionen och oktoberrevolutionen. 
Ibidem, 12. Att beteckna bolsjevikernas maktövertagande som ”ryska revolutionen” var också 
kutym i väst under sovjeteran men är numer sällsynt, i ljuset av nya kunskaper och reviderade 
ideologiska förutsättningar. För Michail Ėpštejn, med en allmän sovjetkritisk hållning, är ”den 
kommunistiska revolutionen” ett symptom på ”Rysslands” revolutionära karaktär, som kvali-
ficerar den postsovjetiska kulturen som jämförbar med den västerländska postmodernismen, i 
och med att de delar ett revolutionärt förflutet. Michail Ėpštejn, ”’Giper’ v kul´ture 20-go 
veka: Dialektika perechoda ot modernizma k postmodernizmu” (1994), i Postmodern v Rossii, 
14f. 
544 I. Bernard Cohen, ”The Eighteenth-Century Origins of the Concept of Scientific Revolu-
tion”, i Journal of the History of Ideas, vol. 37, nr 2, 1976, n. 259. Cohen har rätt om hur den 
sovjetiska politiska händelseutvecklingen påverkade vetenskapshistoriografin men innovatio-
nen att se revolutionen som en permanent begivenhet är ytterst en produkt av franska revolu-
tionenen. Koselleck, Vergangene Zukunft, 341. 
545 Antonio Gramsci har präglat, om än inte skapat, begreppsparet revolution-restauration och 
det närbesläktade begreppet passiv revolution. Med hjälp av det senare begreppet, som han 
övertagit från Vincenzo Cuoco, försöker han förklara vad som kan hända i tider av komplexa 
historiska uppbrott. Under en passiv revolution ställs samhället inför en förändring som initie-
ras av en extern rörelse. Denna kraft åtnjuter visserligen internt stöd men är samtidigt inte 
tillräckligt stark för att övervinna alla oppositionella rörelser. Denna typ av revolution riskerar 
därför att bli notoriskt långvarig. Revolution-restauration är en av de former som denna för-
dröjda utveckling kan ta sig. Med Gramscis ord kännetecknas denna ambivalenta situation av 
att staten lyckas leda grupper som egentligen själva skulle ha varit ledande. Under restaura-
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tiska språnget i de flesta fall måste följas av en kompromiss med det förflut-
na. När de nya makthavarna inte kan omfatta drivkrafterna i den historiska 
utvecklingen kan de sträva efter att uppnå ett tillstånd av aktivt samtycke 
från tidigare dominerande grupper. När det folkliga stödet från basen är 
svagt måste makthavarna förlika sig med de forna eliternas överbyggnad. Ett 
inhemskt exempel på denna logik är det svenska folkhemsprojektet i vilket 
en socialdemokratisk hegemoni knappast kunde ha konsoliderats utan hjälp 
av liberalt och konservativt tankegods. Folkhemmet som framåtblickande 
reformism och traditionsföraktande social ingenjörskonst måste redan i ett 
tidigt stadium samsas med folkhemmet som, med idéhistorikern Tomas 
Jonssons ord, ”en svensk tradition som har ett långt förflutet”.546 Den svens-
ka socialdemokratins sökande efter äldre historiska referenser verkar ha till-
tagit när den kom i maktställning. Detta är något som också kännetecknar 
bolsjevikerna efter oktoberrevolutionen. 

Gramscis teoretiska insikt kan vara till hjälp när vi vill förstå mekanis-
merna bakom legitimeringen av perestrojka med hjälp av oktoberrevolutio-
nen. Perspektivet kan även bidra till att förklara oktoberrevolutionens genea-
logiska självbild och perestrojka-politikens retrospektiva förankring. Även 
om bolsjevikerna delvis tonade ned analogierna med 1789 då referensen 
varit central under den borgerliga februarirevolutionen kunde man inte frigö-
ra sig från den. Före februarirevolutionen hade även bolsjevikerna jämte 
andra revolutionärer lyft fram de franska erfarenheterna mellan 1789 och 
1871,547 för att ladda sina strävanden med en förebildlig kraft. Efter makt-
övertagandet fokuserades olika centrala moment och gestalter förknippade 
med händelserna kring 1789 beroende på de politiska konjunkturerna och de 
ställningstaganden man för tillfället behövde göra. Här handlade det om att 
bekämpa kontrarevolutionärer, slå in på en kurs av bolsjevikisk terror, mili-
tarisera socialismen och framställa de vita under inbördeskriget som histori-
ens förlorare, som ett eko av de franska reaktionärer som velat restaurera 
monarkin. Marat kunde legitimera en hårdare hållning medan Danton asso-
cierades med mer moderata attityder.548 

Den konsolideringsretorik som Gorbačev använder ter sig dock vansklig. 
Samtidigt som perestrojka kan förlänas positiva associationer riskerar okto-

                                                                                                                             
tionen skapas ett elastiskt ramverk som gör att den härskande klassen kan behålla makten 
under relativt fredliga former. Men restaurationens moment i dialektiken revolution-
restauration handlar inte om att återvända bakåt, då historien alltid rör sig framåt, utan om nya 
legeringar, kompromisser och kombinationer, som snarare förenar, förkroppsligar och omfat-
tar det gamla och det nya. Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio 
Gramsci [elektronisk upplaga] (1971, skriven 1929–1933, tryckt 1947), Quintin Hoare och 
Geoffrey Nowell Smith, London: Electric Book Co, 2001, 287, 289, 291, 301f, 464. 
546 Tomas Jonsson, ”Att anpassa sig efter det möjliga”: Utsugningsbegreppet i SAP:s ideolo-
giska förändringar 1911–1944, Göteborg: Arachne, 2000, 339. 
547 Katerina Clark, ”Changing Historical Paradigms in Soviet Culture”, i Late Soviet Culture: 
From Perestroika to Novostroika, red. Thomas Lahusen, Durham, NC: Duke University 
Press, 1993, 294. 
548 Ibidem, 294f. 
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berrevolutionen, den källa som allting annat emanerar ur, att tömmas på de 
värden denna förknippas med. Denna devalvering kan i sin tur indirekt drab-
ba perestrojka. Med Gramscis ord skulle man snarare kunna beskriva serien 
av revolutioner (oktoberrevolutionen och perestrojka) som ett uttryck för 
den ”passiva” revolutionens logik, istället för en entydigt progressiv om-
välvning. I den passiva, utdragna revolutionen, skrivs den politiska historien 
i en viss mening i förväg medan den materiella basen hamnar på efterkälken, 
då det inte finns ett tillräckligt stöd för den politik som ledningen vill föra. 
På så vis sanktionerar Gorbačevs bildspråk oavsiktligt den devalvering av 
oktoberrevolutionen som faktiskt skedde. Ett av den passiva revolutionens 
attribut är just en permanent konsolidering, där vissa förändringar kommer 
till stånd medan flera traditionella hierarkier konserveras. Då tesen inte är 
tillräckligt stark för att besegra antitesen måste den absorbera den.549 Mycket 
riktigt saknade även oktoberrevolutionen det massdeltagande som enligt 
Gramsci är frånvarande i den passiva revolutionen. Om oktoberrevolutionen 
är ofullständig (och passiv) innebär det också att den i en viss mening är 
ofullkomlig. Är det då meningsfullt att framföra sin kritik av den stalinistis-
ka socialismens avarter och deformationer utifrån en delvis ihålig grund? Är 
det inte bättre att söka efter alternativ bortom de sovjetiska referensramarna? 
Även om inte de heller är fullkomliga har de i alla fall inte fört med sig ett 
totalitärt förtryck, verkade man alltmer resonera.550 

Revolution uppifrån 
Gorbačev säger att perestrojka delvis kan beskrivas som en ”revolution upp-
ifrån”. Detta uttryck brukar användas om ett antal vittomfattande politiska 
förändringar i rysk historia från Peter den store och framåt.551 Uttrycket an-
vändes bland annat av Engels för att kommentera utvecklingen i Frankrike 
och Tyskland efter Louis Bonapartes kupp 1851,552 vilket även kan kopplas 
                               
549 Gramsci, Prison Notebooks, 294, 308. 
550 Se t.ex. Lapidus och Mel´vill´ red., The Glasnost Papers, 113f. 
551 Från slutet av 1988 publicerades en serie artiklar i tidskriften Nauka i žizn´ av Natan 
Ėjdel´man om revolutioner ”uppifrån” i rysk historia, ett tema vars aktualitet han motiverade 
med att hänvisa till Gorbačevs karakterisering av perestrojka som en revolution uppifrån. 
Ėjdel´man väljer att sätta in revolutionerna eller reformerna i ett socialt, politiskt och ekono-
miskt sammanhang för att visa att händelserna inte var några skapelser ur intet. I den första 
artikeln är det de stora reformerna under Alexander II som primärt associeras med författarens 
samtid men Ėjdel´man lyfter också fram en mängd händelser under hela den ryska historiens 
gång och begränsar sig alltså inte till tiden från Peter den store och framåt. Natan Ėjdel´man, 
”’Revoljucija sverchu’ v Rossii (zametki istorika)”, i Nauka i žizn´, nr 10, 1988. För en kritisk 
analys av de ryska uppifrånrevolutionernas motsägelser och deras kontrafinala konsekvenser, 
se T. H. Rigby, The Changing Soviet System: Mono-organisational Socialism from its Origins 
to Gorbachev’s Restructuring, Aldershot: Edward Elgar, 1990, 187f, 210, 225. 
552 Engels talar bland annat om revolution uppifrån i sin introduktion till Marx’ Klasskampen 
i Frankrike. Emilio Albamonte och Manolo Romano, Trotsky and Gramsci: A Posthumous 
Dialogue, nr 19, 2003, Estrategia Internacional [elektronisk upplaga]: 
http://www.ft.org.ar/estrategia/ei19/ei19inglestrotskygramsci.htm (4 maj 2006). Redan Kant 
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till det som inom marxismen kallas för bonapartism.553 Begreppet syftar på 
när kontrarevolutionärer med militär anknytning griper makten och genom-
för ömsom populistiska, ömsom diktatoriska åtgärder, i syfte att neutralisera 
klassmotsättningarna. Men kanske är det Stalin som tydligast präglat be-
greppet uppifrånrevolution genom sin på eget initiativ genomförda tvångs-
kollektivisering, och därmed inledningen på, vad Stephen F. Cohen kallar, 
Sovjetunionens ”leap into economic modernity”.554 Även om framgången i 
en sådan revolution enligt Stalin är avhängig dess respons underifrån har 
begreppet en auktoritär konnotation. Det är därför märkligt att Gorbačev 
övertar detta begrepp. Det är just den stalinistiska epoken han i många avse-
enden vill konfrontera. 

Jag skulle vilja karakterisera revolution uppifrån som en asymmetriskt 
initierad moderniseringsprocess där folket reduceras till ett passivt objekt 
och pådyvlas radikalt främmande institutioner och tänkesätt. 

Bolsjevikernas maktövertagande i oktober 1917 fick revolutionära följd-
verkningar inom såväl det politiska, ekonomiska som ideologiska och kultu-
rella området. Den tillsynes ändlösa ideologiska revolutionen genomfördes 
med hjälp av nya utbildningsdoktriner, kampanjer mot analfabetism, om-
skolning av lägerfångar och en ny allomfattande metafysik (dialektisk mate-
rialism). Men till skillnad från den politiska och ekonomiska revolutionen 
lyckades man inte förverkliga den ideologiska. Visserligen kunde man stolt-
sera med en signifikant ökning av befolkningens läs- och skrivkunnighet. 
Men förespråkarna av en ny proletär antiklassicistisk kultur och en kulturell 
omvälvning som grund för ekonomiska förändringar fick ge vika, gentemot 
den icke-aktivistiska falang som ledsagades av den allsmäktiga nödvändig-
heten. Den nya sovjetmänniskan (sovetskij čelovek), drillad i marxism-
leninismens ideologi och efterhand medlem av en ny historisk gemenskap, 
det övernationella sovjetiska ”folket” (sovetskij narod), föreföll heller inte 
synas till annat än i propagandan. Sovjetmänniskan har kanske mest fram-
gångsrikt ringats in pejorativt med dissidentbegreppet homo sovjeticus. De 

                                                                                                                             
hade i det nya erfarenhetsrum som instiftats med franska revolutionen gjort en distinktion 
mellan revolution nerifrån och uppifrån, mellan en blodig och en fredlig avveckling av den 
gamla ständerstaten. Koselleck, Vergangene Zukunft, 78. 
553 För diskussionen mellan Marx och Engels om bonapartismen i förhållande till klasskam-
pen, se Friedrich Engels, ”Engels an Marx in London” (Manchester, 11 december 1851), i 
Werke, vol. 27. 
554 Begreppet var även känt på ryska sedan tidigare. Lenin citerade ett brev från Engels till 
Kautsky från 1891 där han kommenterar centraliseringen av Tyskland under Bismarck. Lenin, 
”Gosudarstvo i revoljucija”, 72. Bucharinbiografen Stephen F. Cohens bestämning av Stalins 
”revolution uppifrån” täcker in mer än kollektiviseringen: ”In all its dimensions, it lasted a 
decade, from the onset of forcible collectivization in 1929 to the ebbing of Stalin’s blood 
purge in 1939. […] it was a truly momentous process that radically transformed not only the 
economic and social foundations of Soviet society but the nature of the political system as 
well. It was during this process of the 1930’s that present-day Soviet Union, with its great 
military-industrial power, took shape, and that Stalinism, a new political phenomenon, was 
established.” Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, 337f. 
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blodiga etniska konflikterna som såg dagens ljus i slutet av 80-talet (Nagor-
no-Karabach) gäckade den universalistiska självbilden. Det snabba genom-
slaget för Friedmans och Hayeks nyliberala idéer under det tidiga 90-talet,555 
i en rysk offentlighet som i mer än 70 år dominerats av kollektivistiska atti-
tyder, tycktes ytterligare bekräfta att den ideologiska omskolningen inte 
trängt in under ytan. 

Det var istället den ekonomiska revolutionen som fick de mest synbara 
konsekvenserna. Det är också den som kan betecknas som en revolution 
uppifrån. Efter nästan ett decennium av (småborgerlig) NEP-kompromiss, 
klassificerades tvångskollektiviseringen i den stalinistiska terminologin som 
en andra revolution.556 Oktoberrevolutionen tycktes nämligen bara delvis ha 
infriat löftet om en dialektisk förändring, då bara industrikapitalisterna ex-
proprierats. Nu utvidgades detta till att även inkludera en expropriation av 
kulakerna, den egendomsägande bondeklassen. Till skillnad från oktoberre-
volutionen där produktionsmedlen hamnat i statens händer kunde de i detta 
fall enligt de stalinistiska partihistoriograferna överföras direkt till småbön-
derna, inom ramen för nyupprättade kolchozer. I den av Stalin sanktionerade 
Kort kurs i kommunistpartiets historia (1938) meddelas följande: 

Detta var en revolution i djupaste mening, ett språng från ett gammalt kvalita-
tivt tillstånd hos samhället till ett nytt kvalitativt tillstånd, liktydig i sina kon-
sekvenser med oktoberrevolutionen 1917. 

Egenheten hos denna revolution bestod i att den utfördes uppifrån, på ini-
tiativ av statsmakten, under direkt stöd nerifrån från miljontaliga bondemas-
sor, som kämpade mot beroendet av kulakerna för ett fritt liv i kolchozerna.557 

För Stalin representerade kulakerna ”bålverket” för en potentiell kapitalistisk 
restauration. Kollektiviseringspolitiken skulle likvidera kulakerna som klass, 
och därmed förinta de sista källorna till kapitalismens pånyttfödelse. Fram-
förallt hade kollektiviseringen gett den nya sovjetmakten en socialistisk 
”bas” av nya ekonomiska relationer, väsentlig för den socialistiska konstruk-
tionens fortskridande. Gorbačevs ”revolution uppifrån” handlade istället om 

                               
555 Charchordin, The Collective and the Individual in Russia, 1. 
556 Följande referat baseras på CK VKP(b), Kratkij kurs, 291f. ”Kratkij kurs”, Kort kurs i 
kommunistpartiets historia, blev snabbt en kanonisk text för sovjetiska universitetsstudenter 
och utkom i flera hundra upplagor fram till Stalins död. Verket anger ingen författare annat än 
att den redigerats av en kommission på uppdrag av centralkommittén. Stalin lär dock åtmin-
stone ha spelat en aktiv roll i redigeringen, som han i andra sammanhang också är känd för att 
ha gjort. Strax efter publiceringen 1938 kom författaren bakom det filosofiska avsnittet i 
kapitel fyra om historiematerialism och dialektisk materialism att identifieras med Stalin. 
Efter andra världskriget tog Stalin på sig den exklusiva författarrollen för hela verket. Även 
om andra personer hållit i pennan motsvarar innehållet de perspektiv som Stalin framförde i 
andra sammanhang, vilket gör texten till en representativ källa för ”Stalins” syn på diverse 
historiografiska, ideologiska och, som Robert C. Tucker visat, självbiografiska frågor. För 
mer om verkets tillkomst, se Tucker, Stalin in Power, 531. 
557 CK VKP(b), Kratkij kurs, 291f. Observera att ”uppifrån” och ”nerifrån” är fetstilta i origi-
nalet. 
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att återupprätta detta bålverk av icke-kollektiviserade ekonomiska relationer 
och därmed förändra samhällets bas för att bättre anpassa den socialistiska 
konstruktionen till den moderna tidens krav. 

Under 1800-talets första hälft kom man inom autokratins toppskikt till in-
sikt om att det skulle vara bättre att avskaffa livegenskapen uppifrån istället 
för att invänta förändringar nerifrån. På så sätt skulle man förekomma en 
sannolik konjunktur av social turbulens och våldsamma uppror. Alexander II 
gjorde bruk av insikten 1861 och förlänades därav med epitetet ”befriaren” 
av Gercen. Detta epitet gör också Stalin anspråk på. Nu (1929) som då 
(1861) skulle den nya politiken befria miljontals bönder från den livegens-
kap (kabala) de levde under. Alexander II var också någon som flera ville se 
Gorbačev som en arvtagare till. 

”Inom historievetenskapen finns det ett särskilt uttryck, ja även inom det 
politiska fältet […]”, säger Gorbačev, och detta är ”revolution uppifrån”.558 I 
hans definition framträder dock inte mycket nytt om vi jämför med Stalins 
utläggning om uppifrånrevolutionen i samband med kollektiviseringen: 
”Detta innebär djupgående, väsentligen revolutionära omvandlingar, som 
kommer till stånd på initiativ av statsmakten men som blivit nödvändiga till 
följd av objektiva förändringar av situationen och stämningarna i samhäl-
let.”559 I detta sammanhang kommer också glasnost´ in i bilden. Man måste 
släppa in samvetet i politiken, säger Gorbačev. Att tala sanning är nödvän-
digt då glasnost´ är ett av socialismens attribut.560 Även detta ligger i linje 
med 30-talets bekännelsekultur. Men när Gorbačev säger att alla måste ”om-
strukturera sig” inkluderar han inte bara centralkommittén eller de andra 
medlemmarna i politbyrån utan även sig själv. Åtminstone talar den efterföl-
jande utvecklingen för att detta inte bara var en läpparnas bekännelse. 
Gorbačev tvingades omförhandla sin politik åtskilliga gånger och, åtminsto-
ne fram till januari 1991 (dödskjutningarna i Vilnius), utan att i större ut-
sträckning tillgripa gängse auktoritära metoder.561 

Men Gorbačev känner sig också obekväm med metaforen. Reservationer-
na, och de är enligt honom ”väsentliga”, för ”revolution uppifrån”, är mer 
ostensiva än de för ”revolution”. Han pekar nämligen inte bara ut vad som 
inte menas med uppifrånrevolution. Gorbačev framställer heller aldrig ut-
trycket som en fullvärdig synonym till perestrojka.562 Även om perestrojka 
är en styrd process och skall gå från pyramidens topp hela vägen ned till dess 
bas, är den helt omöjlig om den inte överensstämmer med attityderna hos de 
breda folklagren. 

                               
558 Gorbačev, Perestrojka, 52. 
559 Ibidem, 52. 
560 Ibidem, 53. 
561 Demonstranter dödades också tidigare. I Centralasien var utvecklingen turbulent 1990 och 
redan 1989 sköts flera demonstranter ihjäl i Tbilisi. 
562 Gorbačev, Perestrojka, 52f. Man kan notera att rubriken till delkapitlet inbegriper uttrycket 
revolution uppifrån både inom citattecken och följt av ett frågetecken. 
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En stor skillnad mellan tidigare revolutioner uppifrån i rysk historia och 
den Gorbačevska varianten är att den, till skillnad från de förra, inte ackom-
panjerades av centralisering och auktoritär maktutövning. Tvärtom oriente-
rade den sig bort från en dylik kursriktning.563 Men det är inte bara innehållet 
som skiljer sig i Stalins och Gorbačevs uppifrånrevolutioner.564 För den sena-
re handlade det om att sätta igång en process där andra förutsattes ta vid. 
Man ger så att säga signalen uppifrån genom att upphäva ett antal förbud. 
För Stalin handlade det dock om idel nya påbud, vars uppfyllande skulle 
övervakas i alla led. 

Den stalinistiske ledaren har ett närmast messianskt drag över sig då han i 
ett och samma andetag kan förlösa de objektiva konjunkturerna och frälsa de 
omedvetna massorna. Fattigbönderna sluter upp bakom politiken först när 
ledaren uppenbarat sakernas tillstånd och stakat ut vägen för dem. Gorbačev 
talar istället om att hans politik vuxit fram under tryck från en allmänhet som 
är lika engagerad i den sak han själv ämnar skrida till verket med. 

Som vi sett överskrider det moderna revolutionsbegreppets lexikaliska in-
nebörd begreppets inre form. Dess betydelse av cyklisk upprepning tycks till 
större delen i och med 1789 ha förpassats till de (vetenskaps-)historiska ar-
kiven. I sammanhanget kan man notera att Gorbačev definierar sin revolu-
tionära politik som ett återställande av något som gått förlorat, nämligen 
vissa av de gamla bolsjevikernas idéer om en mer moderat, humanistisk och 
kompromissvillig socialism. Detta tillbakablickande, i en mening nästan 
cykliska drag, var något som vissa kritiker kunde ta till intäkt för att politi-
ken saknade det progressiva innehåll som den gjorde anspråk på. 

Tusen år på en dag: Perestrojka som acceleration 
Detta avsnitt tar fasta på några aspekter hos det sovjetiska accelerationsbe-
greppet (uskorenie) så som det kommit till uttryck från oktoberrevolutionen 
fram till och med Gorbačev-eran. Nedslag görs både i rysk och i väster-
ländsk idéhistoria. Jag skall även försöka göra en positionsbestämning av 
begreppet inom ramen för moderniteten. 

Den sovjetiska propagandan förkunnade att kolgruvearbetaren Aleksej 
Stachanov i Donbass den 31 augusti 1935 av egen kraft hämtat upp 102 ton 
                               
563 Rigby, The Changing Soviet System, 225. Rigby menar att den anti-auktoritära karaktären 
hos Gorbačevs revolution uppifrån troligtvis bidrog till att den misslyckades. 
564 Fram till 1990 var Gorbačev förvissad om att partiet genom att föreslå den radikala refor-
mens koncept (koncepcija), ”uppfyller sin mission som samhällets ledande kraft”. Gorbačev, 
”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 214. Men han understryker att partiet bara har 
”inlett” perestrojka och ”föreslagit” politiska förändringar. Alla tidigare kända revolutioner 
uppifrån lider enligt Gorbačev av en brist, då de inte lyckats övergå i en revolution ”under-
ifrån”. Men nu skall detta ske genom att massorna ”där nere”: ”skall få alla sina demokratiska 
rättigheter och börja utöva dem på ett invant, kompetent och ansvarsfullt sätt”. Gorbačev, 
Perestrojka, 54, 56. 
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kol under ett enda skift. Därmed skulle han ha överskridit dagskvoten 14 
gånger om. Även om uppgiften sannolikt är fabricerad markerade händelsen 
startskottet på en ny våg av ändlösa uppfostringskampanjer. Exemplet pas-
sade in i en kult av hastighet och kvantitet som ledsagades av ett imperativ 
om att på kortast möjliga tid industrialisera landet och hinna ikapp västvärl-
dens nivå. Men hastighetskulten gjordes inte bara ekvivalent med en socia-
listisk hjältesaga utan kunde också legitimeras med hjälp av filosofiska ar-
gument från den historiematerialistiska teorin. Den sovjetiska accelerations-
retoriken hade såväl aktivistiska som deterministiska resonanser. 

Perestrojka proklamerades initialt i kölvattnet av en storstilad accelera-
tion.565 Den senare termen intog en central plats i retoriken, om inte den 
överordnade,566 men kom successivt att hamna i skymundan allteftersom de 
ekonomiska resultaten uteblev. 

Även om acceleration är ett modernt begrepp förutsätter den politiska ac-
celerationen en teologisk analogi. Andra Petrusbrevet i Nya testamentet, 
tredje kapitlet, åttonde versen, påminner om att tusen år för människan är 
som en enda dag för Gud. Det moderna accelerationstänkandet har enligt 
Koselleck sin förlaga i Luthers föreställning om att Gud kan förkorta tiden 
till förmån för frälsningen. Kosellecks poäng är att människan sedan upplys-
ningen även började drömma om att förkorta den sekulära historien, delvis 
på basis av reformatorns idé om att ett helt århundrade kan rymmas inom ett 
enda decennium. Nu ersattes den apokalyptiska profetian, som accelererar 
tiden genom att förstöra den, med den rationella prognosen, som accelererar 
tiden genom att producera ny tid. I analogi med den religiösa tankefiguren 
handlar den sekulära accelerationen om ett historiskt kall att snabba på ut-
vecklingen och därmed förkorta avståndet till den gyllene framtiden. Detta 
möjliggörs av den nya framstegstanken.567 

Inom den sovjetiska traditionen är accelerationen däremot explicit kopp-
lad till historiematerialismen och kan motiveras med olika teoretiska argu-
ment som utvecklats inom denna riktning. Genom den historiska accelera-
tionen trodde man, i enlighet med Engels idé om dialektiska språng, att 
kvantiteten (de socialistiska ansträngningarna) kan övergå i kvalitet (kom-

                               
565 I sitt viktiga tal i december 1984 nämnde Gorbačev glasnost´, perestrojka, demokratizacija 
(demokratisering) och uskorenie (acceleration) tillsammans. Gorbačev, ”Živoe tvorčestvo 
naroda”, 77, 92, 95. 
566 En strategi för acceleration föreslogs på centralkommitténs aprilplenum 1985 och antogs i 
en resolution på partikongressen i mars 1986: ”Kurs mot acceleration av den socioekonomis-
ka utvecklingen […]”. En förutsättning för denna kursinriktning är en perestrojka av tänkan-
det och den ekonomiska mekanismen. Perestrojka är alltså en väsentlig del av programmet 
men fyller funktionen av ett medel. Michail  Gorbačev, ”O sozyve očerednogo XXVII s´´ezda 
KPSS i zadačach, svjazannych s ego podgotovkoj i provedeniem” (23 april 1985), i Izbrannye 
reči i stat´i, vol. 2, Moskva: Politizdat, 1987, 154f; ”Rezoljucija XXVII s´´ezda 
kommunističeskoj partii sovetskogo sojuza po političeskomu dokladu central´nogo komiteta 
KPSS”, i Kommunist, nr 4, 1986, 85f. 
567 Koselleck, Vergangene Zukunft, 21f, 29f, 368. 
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munism). Gorbačev talade ofta, precis som sina föregångare, om kvalitativa 
förändringar. 

Det finns dock skillnader mellan den bild Koselleck tecknar av upplys-
ningsfilosofernas och de franska revolutionärernas föreställning om tempo-
höjning, vilken kan ses som ett symptom på modernitetens expanderande 
förväntanshorisont, och den som uttrycks i den sovjetiska traditionen. Under 
upplysningen placeras människan i ett världshistoriskt skeende som avance-
rar och accelererar. Individen och kollektivet befinner sig i den absoluta 
aktualitetens närvaro men häver sig ständigt framåt genom att lösa de pro-
blem som det förflutna genererat. Även om den sekulariserade acceleratio-
nen konstituerar en deterministisk form inom vilken individen orienterar sig, 
kan det förhöjda tempot på väg mot frihet och lycka infrias med politiska 
medel.568 

Samtidigt som utvecklingen följer nödvändiga historiska lagar pekar även 
den sovjetiska accelerationen på såväl individens som kollektivets roll i det 
dialektiska historieförloppet. Den bygger på en aktivistisk tolkning som ofta 
får voluntaristiska övertoner. Även om accelerationen är någonting givet, i 
meningen att de kvalitativa övergångarna sker snabbare och snabbare i den 
moderna tiden, är den historiska tempohöjningen till påfallande stor del en 
fråga om individens vilja att överträffa kvoterna och ledarens förmåga att 
initiera grandiosa ingenjörsprojekt. Den gemensamma nämnaren för de indi-
viduella och kollektiva ansträngningarna är att de genererar poäng i produk-
tionstabellen. Det är dock ofta osagt huruvida kvoterna till syvende och sidst 
uppfylls av sig själva eller är en funktion av individens medvetna flit. Men 
det handlar här inte om samma typ av individualism som i en kalvinistisk 
eller luthersk förståelse av det historiska skeendet. Individen tilltalas alltid 
som en del av ett kollektiv, som ett subjektivt förhållningssätt till en objektiv 
nödvändighet. Den sovjetiska accelerationen är inte bara en form eller ett 
imperativ utan också en föregivet vetenskaplig metod. 

I svaret på Andreevas regimkritiska artikel talas om att perestrojka inte 
bara är för utan också mot någonting. Negationen riktas mot allt det som 
hindrar oss från att ”röra oss framåt fortare”.569 I Gorbačevs internationellt 
uppmärksammade bok från 1987 finns närmast judisk-kristna implikationer 
                               
568 Ibidem, 21, 34, 368f. För Koselleck framstår accelerationen (die Beschleunigung) både 
som ett källbegrepp, vilket artikuleras som ett projekt i samband med framstegstankens ge-
nomslag under upplysningen, och som en transcendental, kognitiv struktur som bestämmer 
vår upplevelse av tidens gång. Denna betingas i sin tur av det moderna förhållandet mellan 
erfarenhet och förväntan. När den historiska kontinuiteten bryts, t.ex. i samband med de mo-
derna revolutionerna, vidgas klyftan mellan det förflutna och framtiden, respektive mellan 
våra erfarenheter och förväntningar. Framtiden lösgör sig från det förflutna och börjar expan-
dera. Acceleration blir då en omistlig del av vår förväntanshorisont. För att vi skall kunna 
orientera oss i världen måste dock klyftan mellan erfarenhet och förväntan minska. Och 
mycket riktigt blir också accelerationen en del av vårt erfarenhetsrum i takt med 1800-talets 
teknologiska innovationer och politiska kriser, med konkret vittnesbörd om tidens oåterkalle-
lighet. 
569 ”Principy perestrojki”. 
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om bot och bättring som sätts i samband med den tempoökning som efterly-
ses. Det som står på spel är socialismens förverkligande. 

 […] vi har ingen tid att förlora. Det är av yttersta vikt att inte ”dröja kvar” på 
startlinjen, att övervinna eftersläpningen [otstavanie], att slita sig loss ur kon-
servatismens gungfly, att bryta ned stagnationens tröghet [inercija] [---] Vi 
kan inte, och har helt enkelt ingen rätt att slappna av ens för en dag. Tvärtom 
måste vi dag för dag öka i arbete och stegra tempot och intensiteten. [---] Vi 
får inte stå och trampa på samma fläck. Vi har ingen rätt att åter köra fast. 
Därför – framåt och endast framåt!570 

Acceleration ställs här mot ”trögheten”. Kanske är det heller inte konstigt, 
givet att den politiska accelerationen bygger på en religiöst präglad tankefi-
gur, att Gorbačev bland annat identifierar det potentiella motståndet mot den 
föregivet revolutionära perestrojka-politiken med ”likgiltigheten” och ”lätt-
jan”,571 vad som traditionellt förståtts som den kristna dödssynden acedia. 
Upplysningsfilosofins framstegsidé hade redan initialt laddats med fräls-
ningshistoriska energier.572 

Tiden hastar och den nuvarande situationen kräver därför nya, djärva för-
hållningssätt som snarast bör framförhandlas inom ramen för en bred diskus-
sion, påtalar Gorbačev. 573 

Under hela 1987 fram till sommaren 1988 hade nästan varje nummer av 
partiorganet Kommunist en separat sektion, oftast placerad som den första i 
ordningen, betitlad ”Acceleration och perestrojka: teori och praktik”. Be-
greppen var intimt förknippade med varandra.574 Det är dock symptomatiskt 
att accelerationsretoriken successivt avvecklades i takt med en ökad med-
vetenhet och offentlig diskussion om de ekonomiska problemen. Det var då 
snarare glasnost´-politiken som kunde visa på faktiska framsteg, i form av 
öppnandet av ett semidemokratiskt parlament, det rejäla uppsvinget för tid-

                               
570 Gorbačev, Perestrojka, 48. 
571 Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”, 49. 
572 Koselleck, Vergangene Zukunft, 33. 
573 Gorbačev, Perestrojka, 8. 
574 Den acceleration man talade om skulle enligt kongressresolutionen i ett långt perspektiv 
gälla fram till år 2000 och i ett kort perspektiv under femårsplanen 1986–1990. ”Rezoljucija 
XXVII s´´ezda”, 81. Men redan under sommaren 1988 började ”uskorenie” avta i frekvens. 
Enligt Anders Åslund blev den sovjetiska ledningen på allvar medveten om den ekonomiska 
krisen under sommaren 1989. Men redan under hösten 1988 erkände ledningen existensen av 
ett budgetunderskott som mellan 1987 och 1988 ökat markant. Åslund, How Russia became a 
Market Economy, 36, 47f. Det är betecknande att den första sektionen i Kommunist bytte 
namn till ”Perestrojka: teori och erfarenhet” under sommaren 1988. Detta innebär alltså ett 
brott mot kongressresolutionen. Man kan notera att perestrojka överhuvudtaget inte fanns 
med i motsvarande sektion mellan mars 1986 och januari 1987, då huvudsektionen enkom 
betitlades ”Accelerationens strategi: teori och praktik”. Som Archie Brown har registrerat 
förpassades accelerationsbegreppet från retoriken i samma stund som man började röra sig 
bortom horisonten för alla tidigare sovjetiska reformförsök, Brown, The Gorbachev Factor, 
122, vilket även kan jämföras med hur revolutionsbegreppet delvis tonades ner till förmån för 
evolutionsbegreppet i takt med en alltmer okontrollerad utveckling. 
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skriftsupplagorna,575 effektiva rehabiliteringar och i slutfasen nystiftade libe-
rala presslagar. Perestrojka-politiken, så som den applicerades på det eko-
nomiska området, lyckades däremot inte generera en mätbar tempohöjning. 
Den ekonomiska statistiken visade tvärtom på nedgång från 1987 och fram-
åt, först närmast omärkligt, sedan – under 1990 och 1991– lavinartat. 

Att det hårda accelerationsbegreppet – i en reformpolitik till stor del kän-
netecknad av mjuk upplysning – hamnade i skymundan kan tyda på att ter-
men ursprungligen valdes också på taktiska grunder,576 eller åtminstone ärvts 
vidare från en föråldrad Andropovpolitik. Men inledningsvis tycks det ha 
fungerat väl att legitimera perestrojka-politiken med att den ytterst handlade 
om den typ av påskyndande av historien som det talats så mycket om i den 
sovjetiska traditionen. Om man kan övertyga den politiska eliten att pe-
restrojka är en nödvändig förutsättning för ett snabbare infriande av det 

                               
575 Enligt samhälls- och kulturmagasinet Ogoneks dåvarande redaktör ökade magasinet sina 
prenumeranter mellan 1986 och 1989 från 300 000 till ca 4 miljoner. Till hans stora förtret 
kunde inte myndigheterna tillgodose magasinets växande behov av papper. 1984 mottog 
Ogonek enligt redaktören 20 läsarbrev om dagen. 1989 hade den siffran höjts till mellan 500 
och 800: ”People write about everything openly and they want the continuation of a dialo-
gue.” Vitalij Korotič, Crucible of Change: The Media in the USSR, 3 november 1989: 
http://www.google.com/search?q=cache:CvhpcKXcjlsJ:www.annistonstar.com/showcase/200
2/as-ayerslectures-0731-0-2g31n5147.htm+ayers+lectures+crucible+korotich&hl=sv (14 
september 2005). 
576 I ett framförande 2003 påstod Aleksandr Jakovlev, som alltså var en av arkitekterna bakom 
reformpolitiken, att termen ”acceleration” och talet om att ”förnya” (enligt honom hans egen 
term) socialismen, till stor del valdes för att dupera politbyrån. Det var en förevändning för att 
implementera effektiva, men kontroversiella reformer inom ekonomin och utrikespolitiken. 
Termerna i sig skulle ha varit relativt ihåliga och godtyckliga – med Jakovlevs ord ett bedrä-
geri (obman) – men inledningsvis fungerat väl som kamouflage. Jakovlev, ”[Framförande 18 
mars 2003]”. Det ligger förmodligen något i påståendet, men man bör inte tolka uttalandet 
bokstavligt. Ett och ett halvt decennium har förflutit sedan Sovjetunionens fall och även om 
Jakovlev åtnjöt hög trovärdighet som rehabiliteringsnestor finns det också ett moment av 
konkurrens i hans bilder av den aktuella tiden, då även han, vid sidan av andra – inte minst 
Gorbačev – försökte göra anspråk på att vara den viktigare arkitekten bakom perestrojka och 
den egentlige upphovsmannen till glasnost´-begreppet. Man kan i detta sammanhang även 
ställa frågan om de dominerande begreppens ontologiska status. Är de meningsfulla begrepp 
eller kontruerade illusoriska klichéer? Gerner och Hedlund frågar sig om inte glasnost´ och 
perestrojka kan beskrivas med George Orwells term ”newspeak”, vilken den senare kallar den 
praktik i vilken nyuppfunna uttryck får till uppgift att dölja sanningen bakom regimens poli-
tik, ofta genom att använda ord med motsatt lexikalisk betydelse. Gerner och Hedlund visar 
hur newspeak kan appliceras på sovjetiska förhållanden genom att hänvisa till 1930-talets 
tvångskollektivisering och svält samt utrensning av kulakerna, som beskrevs med att livet 
blev lyckligare. Författarna menar dock att ”newspeak” inte är en bra term i förhållande till 
Gorbačevs glasnost´ och perestrojka eftersom begreppen inte var nya. Dessutom, menar 
författarna, motsvarade det traditionsbundna begreppsbruket en brist på ett substantiellt nytt 
politiskt innehåll. Gerner och Hedlund, Ideology and Rationality in the Soviet Model, 352. 
Newspeak-tolkningen skulle dock kunna vara gångbar på Gorbačev och Jakovlev fast då i en 
mer subversiv mening i förhållande till de gängse strukturerna. Innovationer maskerades av 
traditionellt vedertagna termer. De retrospektiva konnotationerna kunde maskera ambitionen 
att lansera nya reformer. Glasnost´-begreppets betydelse av öppenhet legitimerade viljan att 
rensa ut konservativa byråkrater och orkestrera den nya politik som generalsekreteraren och 
politbyråns reformsinnade medlemmar ville föra. 
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kommunistiska slutmålet, som det sovjetiska projektet har som sin yttersta 
bestämning, är mycket vunnet. Samtidigt kan den sovjetiska modernitetens 
förväntanshorisont konsolideras. Framtidslöftet accentueras och förhopp-
ningen om ett bättre liv får skarpare konturer.  

Modernitetens återförtrollning 
Den accelerationsideologi som kopplades till perestrojka-begreppet har av 
kritiker tolkats som ett symptom på en specifikt socialistisk mentalitet som 
skulle vara särskilt revolutionär, otålig och maximalistisk.577 Nikolaj Berdja-
jev gick vidare och härledde kommunismens maximalism till ålderdomliga 
ryskortodoxa föreställningar om utkorelse, messianism, världsförnekelse, 
renhet, apokalyptik och längtan efter det absoluta, förmedlade via den ryska 
1800-talsnihilismens traditionsförakt, aktivistiska negationspolitik samt vilja 
att på en och samma gång avsluta och förnya historien.578  

Men kanske kan man knyta accelerationen till en mer allmän process, som 
varken är specifikt rysk eller ens socialistisk. Sven-Eric Liedman talar om 
modernitetens trolldomsglans. Det han kallar för Wiederverzauberung (åter-
förtrollning) bör ses i relation till den diskussion som emanerat från Max 
Webers teori om Entzauberung (avförtrollning). Med det senare begreppet 
åsyftar Weber den moderna rationaliseringsprocessens avmystifierade verk-
lighet i vilken individens sociala handlande legitimeras mer utifrån dess kal-
kylerbara konsekvenser än med hänvisning till skrock och vidskepelse.579 
Liedman håller med Weber om att avmystifieringen aldrig kan bli absolut, 

                               
577 S. Kulešov et. al., Naše otečestvo: Opyt političeskoj istorii, vol. 2, Moskva: Terra, 1991, 
559. 
578 Berdjaev, Istoki i smysl russkogo kommunizma, 9f, 18f, 37f, 94f. För Berdjaev har maxi-
malismen sin förutsättning i den ryska själens religiösa strävan efter helhet och försoning med 
det absoluta. För en med Berdjaev samtida initierad kritik mot uppfattningen att den ryska 
intelligentsians maximalism skulle ha ett religiöst ursprung, se Petr Struve, ”The Intelligentsia 
and Revolution” (1919), i Vekhi: Landmarks: A Collection of Articles about the Russian 
Intelligentsia, red. Marshall S. Shatz och Judith E. Zimmerman, Armonk, NY: M. E. Sharpe, 
1994, 119. Upprinnelsen till den ryska messianismen brukar knytas till munken Filofejs profe-
tia från början av 1500-talet om Moskva som det tredje Rom. Tretalet har i den västerländska 
traditionen länge haft en mening av fullkomlighet. Ordningstalet i uttrycket ”det tredje Rom” 
betecknar således inte bara ordningsföljd utan också fullkomnande. Västrom har fallit för 
kättarna, Östrom för turkarna och kvar finns Moskva, den rätta trons eviga försvarare. Även 
om profetian ofta använts för att förklara rysk imperialistisk utrikespolitik från Ivan den för-
skräcklige fram till Stalin bör man komma ihåg att den initialt handlade om kyrkan. Den var 
från början inte laddad med politiska konnotationer. Det var först under 1800-talet som polska 
och västeuropeiska historiker (de senare i samband med Krimkriget) laborerade med den 
ryska ”messianismen” som förklarande faktor för förtryck och erövringskrig. Panslavistiska 
tongångar i Ryssland och på Balkan 1914 samt det sovjetiska inflytandet i Östeuropa efter 
1945 tycktes dock ytterligare bekräfta den politiska innebörden i tanken om ett tredje Rom. Se 
Malia, Russia under Western Eyes, 412f. För en idéhistorisk kontextualisering av Filofejs 
profetia, se Robert Lee Wolff, ”The Three Romes: The Migration of an Ideology and the 
Making of an Autocrat”, i Daedalus, vol. 88, nr 2, 1959. 
579 Liedman, I skuggan av framtiden, 456-460. 
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men att begreppet ändå uttrycker något signifikant om den tid vi lever i. Men 
samtidigt, skriver Liedman, bär modernitetens människa på en disposition att 
låta sig förtrollas av förändringarnas snabbhet och de löften om fantastiska 
och banbrytande innovationer som utvecklingen ger. Sovjetkommunismen är 
ur detta perspektiv inte bara en variation på ett ryskortodoxt eskatologiskt 
tema, enligt vilket den tsaristiska imperialismen lyckats generalisera sin by-
santinska messianism till ett internationellt proletariat, och på vilket det rys-
ka folkets maximalistiska otålighet projicerats. Den moderna prognosen som 
sådan, betingas av ett hänsynstagande till en obekant men förväntad, gynn-
sam utveckling, vars funktion är att rättfärdiga olika tendenser i nuet. Ny 
provisorisk teknik utvecklas med hänvisning till vad som komma skall. Fan-
tasivärderingarna av de börsnoterade IT-företagen i Sverige kring millennie-
skiftet motiverades främst utifrån en hypotes om en fantastisk utveckling i 
framtiden. Sedan upplysningen behöver vi inte längre, kan man tillägga, 
hämta kraft och legitimitet från svunna guldåldrar. 

En konsekvens av den moderna förtrollningen är dock att tekniska inno-
vationer efter kort tid framstår som daterade, godtyckliga, och även, som 
Liedman påpekar i fallet med datortekniken, rent löjeväckande. Tidigare 
hade de haft en aura av komprimerad aktualitet, skaparkraft och obeveklig-
het som förmådde dem att ge nuet en riktning och omdefiniera gränserna för 
det politiskt relevanta. 

Det kommunistiska projektet sätter sin tillit till framtiden. Framtidsorien-
teringen i det sovjetiska fallet har sin förutsättning i att kommunismen i en 
avgörande mening inte finns i verkligheten. Enligt Koselleck hör kommu-
nismen till en kategori begrepp som inte bär på någon faktisk referens annat 
än i ett föregripande av sitt virtuella slutmål.580 Det sovjetiska projektets 
legitimitet kan därför sägas stå och falla med accelerationen. Framtiden mås-
te dras in i nuet för att rättfärdiga sakernas tillstånd som ännu inte kommit 
till sin fulla rätt. Det är bara i den socialistiskt realistiska konsten som fram-
tiden redan är här. Den socialistiska realismen måste i enlighet med sin folk-
uppfostrande uppgift förmedla de samhälleliga ideal som omfattas av syste-
met, snarare än att uteslutande fokusera faktiska tillkortakommanden.581 

                               
580 Koselleck, Vergangene Zukunft, 340, 345, 373. De moderna politiska ismerna föregriper 
framtiden och undflyr nuet som hämmas av det förflutna. I den meningen är de föregripanden 
(Vorgriffe). De gängse begreppen (Begriffe) griper efter något konkret och är empiriska till sin 
karaktär. 
581 Om detta, se bland annat Herbert Marcuse, Soviet Marxism: A Critical Analysis, London: 
Routledge & Kegan Paul, 1958, 129. Enligt Marcuse accepterar den socialistiska realismen 
den rådande sociala verkligheten som det konstnärliga innehållets yttersta ramverk. Även om 
man kritiserar vissa brister och misslyckanden, och därmed, i en viss mening, delvis överens-
stämmer med den klassiska realismens påvisande av ”the ideal of human freedom in its actual 
negation and betrayal”, framställs idealet som immanent i, utan att vara identiskt med syste-
met. Individens och kollektivets förverkligande hänförs till den kommunistiska framtiden, 
”but the latter is presented as evolving from the present without ’exploding’ the existing 
contradictions”. 
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Genom att påskynda processen kan framtidens strålglans smitta av sig på 
nuets faktiska umbäranden. Om frälsningen kommer snart gäller det att hålla 
ut. Med revolutionen drogs domedagen in i nuet. Sedan dess måste man 
mönstra ut vilka individer som anstränger sig för att uppfylla kvoterna. 

Man får dock inte dra för stora växlar på dessa förväntningar. Den veten-
skapliga kommunismens framåtorienterade blick får inte skymmas av uto-
piska drömmerier. Det är slående hur pass mer konkreta och utförliga sovjet-
ideologerna var när de beskrev socialismen till skillnad från kommunis-
men.582 

Perestrojka-begreppet omfattar såväl inre som yttre förändringar. 
Gorbačev manar alla medborgare, inklusive politbyråns medlemmar, att 
assimilera nya idéer och ta ett aktivt ansvar för landets utveckling: ”alla av 
oss måste omdanas [perestraivat´sja], alla”, och man kan bara börja med sig 
själv.583 Det är nämligen inte möjligt att leva på det sätt som man har gjort 
hittills. Nu skulle man budgetanpassa kostnadsberäkningarna, instifta nya 
konkurrensmekanismer och effektivisera den befintliga produktionsproces-
sen. Förändringarna skulle genomföras i ljuset av en kontinuerlig reflexion 
över de ideologiska grundsatserna. Perestrojka var i den första fasen en för-
utsättning för uskorenie (accelerationen). Tiden fram till målet skulle förkor-
tas genom en mental reformation (psichologičeskaja perestrojka) som antogs 
göra människan mer lyhörd inför sitt eget samvete och upphäva trögheten 
(inercija) inom organisationerna och produktionen. 

För att vidmakthålla modernitetens trolldomsglans krävs dock vittnesbörd 
om gynnsamma konjunkturer. Systemets legitimitet blir därför avhängigt en 
snabb och positiv utveckling. Det är därför inte konstigt att accelerationste-
mat tonades ned i takt med en ökad medvetenhet om budgetunderskott och 
minskad produktivitet. Ledningen var därför tvungen att söka en ny legitimi-
tetsgrund, vilken man fann i förväntningarna om en demokratisk utveckling i 
ljuset av glasnost´. Jag skall återkomma till detta i nästa kapitel. 

Det är symptomatiskt att det inte bara är en kristen dödssynd som utmålas 
som accelerationens fiende. Tempohöjningen placeras också in i ett univer-
sellt drama. I ett relativt tidigt tal där Gorbačev försöker entusiasmera åhö-
rarna om vikten av acceleration och samtidigt övertyga om Sovjetunionens 
fredspolitiska åtaganden, åkallas Historien som den slutgiltigt dömande in-
stansen: ”Historien kommer att bedöma [rassudit´] vilket socialt system som 
är mest effektivt, rättvist och livskraftigt.”584 Här blir historien ett överordnat 
subjekt. Denna hegelianska föreställning om historien som världens absoluta 
domstol, artikulerades med jämna mellanrum under den sovjetiska histori-

                               
582 ”Programma kommunističeskoj partii”, 104f, 113. 
583 Michail Gorbačev, ”Nastojčigo dvigat´sja vpered” (17 maj 1985), i Izbrannye reči i stat´i, 
vol. 2, Moskva: Politizdat, 1987, 212; Gorbačev, Perestrojka, 53. 
584 Michail Gorbačev, ”Uskorenie tempov razvitija: Zabota obščaja ” (16 april 1985), i Izb-
rannye reči i stat´i, vol. 2, Moskva: Politizdat, 1987, 150. 
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en.585 Ackumuleringen av socialistiska bragder kommer en dag att ställas mot 
kapitalismens landvinningar inför en objektivt rättvis överindividuell kompe-
tens som ytterst har att ta ställning till vilket ideologiskt system som är över-
lägset det andra. Ett kvitto på det ideologiska valets förträfflighet kan man 
alltså bara få i efterhand. Enligt Gorbačev har nämligen ingen enskild aktör 
”ensamrätt på den slutgiltiga sanningen [istina]”.586 Men kärnvapenkapprust-
ningen tycks göra det allt mer vanskligt att invänta detta ”efterhand”. Innan 
dom fallit bör man dock göra sitt yttersta och fullhjärtat lyda sitt samvete. 
För Gorbačev är det en viktigare fråga hur man skall få socialismen att fram-
stå i sin bästa dager, och realisera dess potential som ett humanistiskt sy-
stem, än på vilket sätt man kan ta reda på vilket system som är det bästa i 
absolut mening. Vi har gjort vårt val, menar Gorbačev, och västvärldens 
linje må vara aldrig så bra, men tiden tryter och kräver ett nytt tänkande bor-
tom det antagonistiska tänkandets binaritet.587 Gorbačevs syn på det sovjetis-
ka folket kan ses i analogi med den kalvinistiska predestinationslärans utval-
da skara. Gud kan visserligen ha utkorat de andra men det utgör ingen ursäkt 
för att inte själv anstränga sig helhjärtat, och agera som om man är predesti-
nerad till frälsning. Kalvinismen lär nämligen att bara den som lever som 
god kristen överhuvudtaget kan vara predestinerad. Nåden kan inte tillkom-
ma den som lever klandervärt. Men den som beter sig exemplariskt måste 
inta en ödmjuk hållning då koden till den gudomliga försynen inte kan 
knäckas av människans begränsade intellekt. 

                               
585 Friedrich Schiller myntade 1784 uttrycket ”Världshistorien är världens domstol”. Begrep-
pet fick en snabb spridning och har kanske tydligast präglats av Hegel. Koselleck, Vergange-
ne Zukunft, 60. Även i andra tal och texter av Gorbačev får Historien spela motsvarande roll. 
Frågan om vilket samhällssystem människor bör välja samt om tyska folket skall återförenas 
ställs under historiens jurisdiktion: ”Låt var och en välja, men historien kommer att ställa allt 
på sin rätta plats.” Ett annat exempel är: ”Det historien har skapat bör överlämnas åt histori-
en.” Gorbačev, Perestrojka, 33, 209. Det var även inför världshistoriens domstol som Bucha-
rin 1938 retoriskt placerade inte bara sin egen gärning utan också implicit den rättegång som 
arrangerades mot honom och därmed Stalins handlingar. Tucker, Stalin in Power, 499. Jfr Roj 
Medvedevs uppgörelse med stalinismen: Roj Medvedev, K sudu istorii: Genezis i posledstvija 
stalinizma (1969), 2 utg., New York: Knopf, 1974 (Let History Judge: The Origins and Con-
sequenses of Stalinism, 1971). De mer manifest hegelianska uppfattningarna inom den bolsje-
vikiska rörelsen fick dock allt svårare att komma till uttryck sedan Stalin tagit kontroll över 
filosofin i början av 1930-talet. Om Gorbačevs kunskap om och intresse för hegeliansk filoso-
fi är svårt att få en närmare inblick i. En kuriös sak man dock vet, via hans tjeckiske 
rumskamrat från studenttiden, Zdeněk Mlynář, som kom att spela en aktiv roll under Pragvå-
ren, är att Gorbačev under universitetsåren var mycket förtjust i att citera Hegel om att san-
ningen alltid är konkret, närhelst en lärare lovtalade olika principer utan att bedöma dem 
utifrån verkligheten. Brown, The Gorbachev Factor, 31. 
586 Gorbačev, Perestrojka, 76. 
587 Ibidem, 155, 202, 209; Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 411. 
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Att rubba det orubbliga 
Visserligen var talet om en ”acceleration av den socioekonomiska utveck-
lingen” en produkt av den tidiga Gorbačev-erans försök att övervinna 
Brežnev-tidens stagnation,588 men uttrycket går inte bara tillbaka på politiska 
kampanjer om att tävla sig i kapp och förbi amerikansk GDP,589 eller uppfyl-
la femårsplanen på fyra år, eller till och med tre eller två år.590 Redan i ett 
relativt tidigt skede utvecklade man mer teoretiska argument som motiverade 
försök att ”accelerera” (uskorit´) utvecklingen, med hänvisningar till olika 
Engels- och Marxcitat. Engels hade hävdat att om staten reagerar på rätt sätt 
gentemot den ekonomiska processen och rör sig i samma riktning, kan ut-
vecklingen accelereras.591 Accelerationen möjliggörs alltså när överbyggna-
den ställs i basens tjänst.592 Man tänkte sig att man med hjälp av progressiva 

                               
588 Den forne premiärministern Nikolaj Ryžkov, som tillhörde Gorbačevs supportrar i politby-
rån, hävdar att accelerationsbegreppet föddes i centralkommittén under Černenkos tid vid 
makten samt i en kommission under ledning av Nikolaj Tichonov, då man gick igenom för-
slag till 1986 års femårsplan. Han beklagar att policyn om ”accelerationen av det vetenskapli-
ga och tekniska framsteget”, och dess eventuella möjlighet att smitta av sig på en ekonomisk 
acceleration, inte kunde implementeras då Gorbačevs allt starkare prioritering av den ”politis-
ka” accelerationen ute i samhället raserade grunden för detta. Ryžkov, Perestrojka, 71f. Om 
detta, se även, Brown, The Gorbachev Factor, 122. Initialt hade man enligt Ryžkov talat om 
en social acceleration då de allra flesta var införstådda med ekonomins prekära tillstånd, och 
vad en forcerad acceleration av denna skulle kunna medföra för förödande konsekvenser. Men 
i förespråkandet av en välfärdspolitisk upprustning visade sig en ökad produktivitet vara 
oumbärlig för att ekvationen skulle gå ihop. Snart började man därför också tala om accelera-
tion i en mer allmän mening. Lösningen blev att förorda en acceleration av det vetenskapliga 
och tekniska framsteget vilket enligt Ryžkov på sikt även tycktes kunna stimulera en fram-
gångsrik ekonomisk acceleration. Accelerationspolitiken kan också ses som en förlängning av 
Andropovs försök att disciplinera arbetsinsatserna, effektivisera byråkratin och premiera 
ackordsättning i arbetet.  
589 Ett slagord intimt förknippat med sovjetstaten ända sedan dess tillblivelse är: ”Att hinna i 
kapp och förbi [dognat´ i peregnat´] de kapitalistiska länderna”. Under Chruščev användes 
uttrycket frekvent men förändrades i mer antagonistisk riktning då USA pekades ut exklusivt 
och explicit: ”Dognat´ i peregnat´ Ameriku”. Som politisk kampanj lanserades kapptävlingen 
redan på kommunistpartiets 15:e kongress 1921. Här åberopade man ett Leninuttalande strax 
före oktoberrevolutionen där han lovat att man skulle kunna komma i kapp och förbi de mest 
avancerade länderna om man bara kunde inrätta proletariatets diktatur. Lenin verkar då ha den 
”demokratiska centralismens”, statskapitalismens och planens möjligheter i åtanke att mobili-
sera, rationalisera och synkronisera produktivkrafterna. Central´nyj komitet, XV c´´ezd VKP 
(b) 2–19 december 1921: Političeskij otčet central´nogo komiteta, 3 december 1921: 
http://stalin1.boom.ru/10-13.htm (25 juli 2005). Acceleration (uskorenie) har nästan en lika 
lång historia. 1922 utlovade Lenin en acceleration i en enorm omfattning när väl den taktiska 
NEP-kompromissens tid var slut, vilket blev ett sätt att legitimera den senare. Stalin, 
”Političeskij otčet central´nogo komiteta xvi c´´ezdu VKP(b)”307f. Stalin använde sig av 
referensen när han hävdade att en sådan acceleration sedan andra hälften av 1929 nu blivit 
möjlig sedan det taktiska tillbakasteget spelat ut sin roll. Tiden hade kommit för att strypa de 
privata initiativen och genomföra en snabb kollektivisering av jordbruket. 
590 Om att accelerera 5-årsplanen, se Iosif Stalin, ”Političeskij otčet central´nogo komiteta xvi 
c´´ezdu VKP(b)” (27 juli 1930), i Sočinenija, vol. 12, Moskva: Politizdat, 1949, 285, 290. 
591 Marcuse, Soviet Marxism, 121. 
592 Iosif Stalin, Marxismen och språkvetenskapens frågor (1952), Stockholm: Oktoberförla-
get, 1978, 6f. 
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teorier som överensstämmer med den verklighet som gett upphov till dem 
kunde mobilisera människor och organisera dem så att den lagbundna ut-
vecklingen underlättades. Grundläggande är att historien utvecklas teleolo-
giskt och att man i accelerationen hjälper den på traven. 

Den leninistiska uppfattningen om en acceleration på elitistisk och akti-
vistisk grund förutsätter det marxistiska antagandet att progressiva idéer kan 
ha en roll att spela i utvecklingen. Enligt det stalinistiska synsättet opererar 
marxism-leninismen på basis av en sådan progressiv teori, historiemateria-
lismen, som lyfter upp den förra på en nivå som kan omvandla och accelere-
ra det samhälleliga skeendet. 

Alltså, för att kunna ha möjlighet att handla utifrån samhällslivets materiella 
villkor och accelerera deras utveckling och accelerera deras förbättring, mås-
te proletariatets parti stödja sig på en sådan samhällelig teori, en sådan sam-
hällelig idé, som rätt uttrycker kraven hos det materiella samhällslivets ut-
veckling och med hänsyn till detta dugligt föra in de breda folkliga massorna 
i rörelsen, och dugligt mobilisera och organisera dem till en det proletära par-
tiets stora armé, redo att krossa de reaktionära krafterna och bereda vägen för 
samhällets progressiva krafter.593 

Enligt den sovjetiska ideologin är det klasskampen som driver fram utveck-
lingens epokgörande förändringar. Men beroende på olika villkor i samtiden, 
så som eftersläpning, hungersnöd, interventionskrig eller allmän rivalitet 
med de kapitalistiska länderna, kan det vara motiverat med en acceleration 
av det historiska skeendet som syftar till att dra in möjligheterna till kvalita-
tiva förändringar i en snarare framtid. Accelerationsprivilegiet tillkommer 
dock bara den som rätt förstår sig på den marxistiska synen på förhållandet 
mellan teori och praktik. Teorin kan nämligen bli en materiell kraft om den 
ställs i massornas tjänst. Detta innebär att accelerationen blir en möjlighet 
för dem som i Lenins efterföljd inte står vid sidan av och passivt inväntar 
klasskampen (de så kallade ekonomisterna). För Stalin är det den store leda-
ren som aktivt kan känna av tidens krav och förlösa de objektiva konjunktu-
rerna.594 Marx har visserligen lärt att det samhälleliga varat bestämmer män-

                               
593 CK VKP(b), Kratkij kurs, 112. 
594 Även om Stalin gick i hård polemik mot hegelianskt motiverad aktivism (Deborin) och 
betonade utvecklingens objektiva och överindividuella karaktär, motsägs detta av hans prak-
tiska gärning. Det var Stalin som sanktionerade personkulten av Lenin och sig själv. Han 
samlade mer makt i sina egna händer än kanske någon annan härskare före honom. Tucker har 
dessutom lyft fram en intervju från 1931 där Stalin tydligt förespråkar en aktivistisk ledarroll 
för utvalda individer. Tucker, Stalin in Power, 540. Här visar han hur Stalin kanske gick 
längre än någon tidigare i marxismens historia när det gäller att betona personlighetens roll i 
det historiska dramat. Enligt Stalin kan man förändra de rådande omständigheterna givet att 
man verkligen förstår sig på dem, något som förunnas ”stora personligheter”. Tucker visar 
också hur Stalin åtminstione indirekt här är beroende av Plechanovs utläggning om Individens 
roll i historien (1898). En begåvad individ kan vara mer lämpad än andra att accelerera den 
riktning historien ändå skulle ta, givet att denne ger uttryck för epokens sociala behov och att 
den rådande sociala ordningen tillåter att denna individ får utvecklas. Pamfletten skrevs i 
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niskornas medvetande, men det finns också nya, progressiva teorier och idé-
er som kan tjäna samhällets progressiva krafter. Man underlättar utveckling-
en av historiens goda sidor på bekostnad av de dåliga. Den orubbliga utveck-
lingen ställer samhället inför nya uppgifter som kräver radikala lösningar. 
Häri uppstår de nya teorierna. De progressiva idéerna hjälper samhället att 
övervinna dekadenta och reaktionära tendenser. De organiserar och mobili-
serar massorna. 

I den sovjetiska traditionen är acceleration en metod för att få kvantiteten 
att slå över i kvalitet. Med tillräcklig fysisk ansträngning avsatt för byggan-
det av socialismen är det ytterst en tidsfråga innan samhällsbygget omvand-
las till en kvalitativt högre nivå av kommunism. Här kan man stödja sig på 
Marx, som hänvisar till kemins molykelarteori, via Hegels logik. Lagen in-
nebär att ”rent kvantitativa förändringar på en viss punkt slår om i kvalitativa 
olikheter.”595 Samtidigt är det också en deterministisk formel för det historis-
ka skeendet, som de vetenskapligt insatta politikerna har att uttolka och till-
lämpa. 

Gerner och Hedlund har påpekat hur västerländska observatörer identifierade 
en inneboende motsägelse i det samtidiga artikulerandet av både perestrojka 
och acceleration.596 De hänvisar även till en sovjetisk marknadsförespråkare, 
Nikolaj Šmelev. 1988 påtalade han att man inte samtidigt kan accelerera och 
rekonstruera. En ökad tillväxt (maximering av effekten i befintliga system) 
står i motsättning till en rekonstruktion (som implicerar tillfällig nedmonte-
ring), det vill säga den politiska och ekonomiska omorientering (pereorien-
tacija) Gorbačev talade om.597 Fler och fler började vid tiden för accelera-
tionsbegreppets försvinnande från den politiska vokabulären under våren 
1988 inse att en tempohöjning av produktionen i det korta perspektivet 
knappast var möjlig. 

Då nya marknadsmekanismer skulle introduceras måste gamla komman-
doekonomiska institutioner avvecklas. Detta skulle kunna leda till en tillfäl-
lig tillbakagång. Det verkar också rimligt att en ekonomisk acceleration för-
utsätter en väl fungerande centralstyrning och kommandoekonomi. Den kan 
inte på samma sätt förverkligas med politiska beslut i en tid av trevande 
marknadsanpassning och oförfaren demokratisering. 

Relationen mellan acceleration och perestrojka är också mångtydig och 
motsägelsefull. 1985 påpekade Gorbačev att perestrojka är ett förstadium i 
accelerationen – den initiala fas som möjliggör tempostegring överhuvudta-

                                                                                                                             
polemik mot de narodniker som menade att historien skapas av hjältar som lyckas influera de 
stora utarmade folkmassorna, vilka inte kan föra sin egen talan. 
595 Marx, Kapitalet: Första bandet, 267. 
596 Gerner och Hedlund, Ideology and Rationality in the Soviet Model, 358. 
597 Gorbačev, Političeskij otčet XXVIII s´´ezdu 1990 g, 11, 14. Även om accelerationsbegrep-
pet användes mindre frekvent vid tiden för detta anförande, talar Gorbačev i sammanhanget 
både om ekonomisk omorientering och ekonomisk acceleration.   
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get.598 Under partikongressen 1986 bestämdes perestrojka som en av accele-
rationens beståndsdelar.599 När accelerationen successivt hamnade i bakgrun-
den blev relationen däremot den omvända. Perestrojka och acceleration är i 
andra sammanhang två parallella processer. Dels måste man lägga manken 
till för att öka i tempo, produktivitet och effektivitet, så att partikongressens 
resolution kan förverkligas. Dels vore det på sin plats med en vittomfattande 
perestrojka som både inbegriper individen och det offentliga livet.600 Därut-
över skulle man kunna säga att Gorbačev rent av hänför accelerationen till 
att handla om accelererad perestrojka: ”Vi måste omstrukturera oss [pere-
straivat´sja] snabbare […]”.601 

Om acceleration framförallt kan begripas i kvantitativa termer (som för-
höjd produktivitet) kan perestrojka bättre förstås som någonting kvalitativt. 
Det senare berör främst tänkandet och de övergripande former som socialis-
men överhuvudtaget kan ta sig. 

Sammanfattningsvis kan man säga att accelerationen kan belysas utifrån 
ett vitt spektrum av olika kontexter: lutherska domedagsprofetior (kärnva-
penkapprustningen), kalvinistisk predestinationslära (den överindividuella 
domstolen), östkristen maximalism, västeuropeiskt upplysningstänkande 
(aktivism och framstegstro), västerländsk modernitetsförtrollning, det mo-
derna förhållandet mellan en krympande erfarenhet och expanderande för-
väntan, historiematerialistiska prediktioner samt leninistisk partidisciplin och 
vurm för planering. Det gemensamma för associationerna, förutom den öst-
kristna referensen, är att de utgör omisskänneliga delar av moderniteten. Det 
handlar då om en modernitet som delar flera kännetecken med en väster-
ländsk förlaga men som också uppvisar distinkta drag. 

Under Gorbačev fick accelerationen apokalyptiska associationer, inte 
minst i ljuset av en möjlig kapprustning i rymden och utplaceringen av kärn-
vapenbärande medeldistansmissiler (Pershing 1A) i Europas mitt.602 Sådana 
konnotationer hade accelerationsbegreppet inte tidigare haft i traditionella 
sovjetiska användningar som förknippats med en horisont av självsäkra och 
självgoda förväntningar. Den gängse sovjetiska accelerationen vilade på 
föreställningen om den hårda upplysningens prioritet. Den socioekonomiska 
utvecklingen skulle drivas fram med vetenskapliga och tekniska framsteg. 
                               
598 Michail Gorbačev, ”Korennoj vopros ėkonomičeskoj politiki partii” (11 juni 1985), i Izb-
rannye reči i stat´i, vol. 2, Moskva: Politizdat, 1987, 256. 
599 Gorbačev, ”Politčeskij doklad central´nogo komiteta KPSS XXVII s´´ezdu kommunističe-
skoj partii Sovetskogo Sojuza”, 199. 
600 I takt med att perestrojka blev det ledande begreppet applicerades det på allt fler områden. 
Intressant nog hade accelerationsbegreppet tidigare gjort anspråk på denna breda extension. 
På 1986 års partikongress kopplar Gorbačev ihop accelerationen, som enligt honom inte 
begränsar sig till förändringar inom den ekonomiska sfären, med ett samhälleligt framsteg i 
vilket en utveckling av välfärden, demokratin och ideologin är viktiga beståndsdelar. Ibidem, 
200. 
601 Gorbačev, ”Bystree perestraivat´sja”, 331. 
602 Gorbačev, Perestrojka, 6f: ”Vi är alla passagerare på samma skepp, jorden, och vi får inte 
låta det förlisa. Någon andra Noas ark kommer inte.” 
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Enligt Lenin skulle socialismens planerade karaktär ge ett väldigt uppsving 
åt produktivkraftsutvecklingen. För Gorbačev handlar det dock om att vända 
på denna logik. Accelerationen kan inte komma till stånd utan demokratise-
ring.603 De ekonomiska problemen fokuseras, men samtidigt bestäms politi-
ken som det viktigaste elementet i perestrojka.604 Relationerna mellan det 
ekonomiska och det politiska kommer vi att undersöka närmare i nästa kapi-
tel om glasnost´. Men först skall vi gå till ett med acceleration besläktat 
tema. Det handlar om en metafor som användes av Gorbačev för att förklara 
perestrojka i historiematerialistiska termer. Begreppet är transition och för-
knippas vanligtvis med den övergångsperiod som inleddes med kommunis-
mens fall. 

Perestrojka som transition 
I samband med Berlinmurens och Sovjetunionens fall lanserades en underdi-
sciplin eller protovetenskap som brukar kallas transitionsforskning, transito-
logi eller transitionologi.605 Den östeuropeiska transitologi det här är fråga 
om, skapades i stor utsträckning av forna sovjetologer och öststatskännare 
tillsammans med statsvetare och ekonomer tidigare inte sysselsatta med Öst-
europa. De förra hade dittills haft sin försörjning tryggad genom att väster-
ländska statsintressen efterfrågat information om den slutna kommunistiska 
världen. Efter systemskiftet hamnade man i en valsituation. Ett alternativ var 
att skola om sig och börja samla in ny empiri för att studera kvarvarande 
kommunistiska länder som Kina eller Kuba. En annan lösning var att försöka 
vidmakthålla den gängse positionen men byta ut den teoretiska överbyggna-
den av kremlologisk deschiffreringshermeneutik, mot samhällsvetenskapliga 
modeller som tillämpats på Sydamerika och Sydeuropa 15 år tidigare. För att 
stå sig i konkurrensen med östeuropeiska forskare med en annan typ av 
kompetens kunde man då framhålla det västerländska perspektivets privile-
gierade  ställning i kraft av  den långa traditionen  av fri ekonomisk och poli- 

                               
603 Gorbačev, ”Politčeskij doklad central´nogo komiteta KPSS XXVII s´´ezdu kommunističe-
skoj partii Sovetskogo Sojuza”, 200. 
604 Gorbačev, Perestrojka, 23, 51. 
605 Teorier om regimskiften har en lång historia. De kanske mest kända har formulerats av 
Aristoteles och Machiavelli. Philippe C. Schmitter och Terry Lynn Karl framhåller den senare 
som transitologins andlige fader då denne teoretiserat den osäkerhetsfaktor som kännetecknar 
det nya systemet och påvisat förändringens artefaktiska och intentionella karaktär. Philippe C. 
Schmitter och Terry Lynn Karl, ”The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidolo-
gists: How Far to the East Should They Attempt to Go?”, i Contemporary Russian Politics, 
red. Archie Brown, 459f. Den moderna transitologins födelse kan dock dateras till början av 
1970-talet. Schmitter och Karl pekar ut Dankwart Rustow som en högljudd förespråkare för 
den tidiga transitologin. Teoribildningen kom relativt snart att kompletteras med olika fallstu-
dier i takt med att flera av de auktoritära latinska (och grekiska) regimerna började falla, från 
1974 och framåt. 
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tisk forskning.606 Tillämpningen av transitionsbegreppet som strukturerande i 
forskningen förutsätter nämligen ett antagande om att den västerländske 
forskaren vet hur processen skall gå till. De inhemska forskarna må empi-
riskt veta mycket om den nuvarande situationen, men den västerländske 
forskaren besitter sofistikerad kunskap om målet, då han eller hon under 
längre tid förfinat sina teoretiska modeller och underkastat dem en kritisk 
prövning.607 

Transitionsbegreppet har normativa och, som vi skall se, även teleologis-
ka implikationer. 

Detta avsnitt berör dock främst ett annat transitionsbegrepp,608 som var i 
bruk fram till och med Sovjetunionens fall. Det är värt att dröja vid 
Gorbačev-erans transitionsbegrepp, även om ”transition” (perechod) inte 
                               
606 Transitologin har dock inte bara byggts upp av forna öststatskännare utan även direkt av 
forskare tidigare sysselsatta med Sydamerika och Sydeuropa, som breddat sitt område. Se 
t.ex. Juan J. Linz och Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: 
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore: The John Hopkins 
University Press, 1996, xv, som har ägnat sig åt denna problematik sedan 1970-talet. I det 
ryska fallet kom systemskiftet även att provocera fram en paradigmkonflikt mellan äldre och 
yngre forskare. Här hemma i Sverige underkände forskare som Kristian Gerner och Stefan 
Hedlund möjligheten till snabba förändringar med en västerländsk kursinriktning då Ryssland 
skulle följa en utveckling som radikalt skiljer sig från Västeuropas. Sovjetunionens fall hade 
ingen väsentlig inverkan på Rysslands Sonderweg – gamla teorier var alltjämt gångbara, 
menade de. Nya forskare, som t.ex. Anders Åslund, understödde däremot den transitologiska 
teorins gångbarhet, då de tvärtom hävdade att Ryssland och andra östeuropeiska länder på 
nolltid skulle kunna uppnå resultat jämförbara med västerländska landvinningar. I Sverige 
rasade debatten i olika medier mellan Åslund och Hedlund under 1990-talet. 
607 Programmet att testa privilegierade västerländska samhällsvetenskapliga teorier på den 
postkommunistiska verkligheten implementerades framgångsrikt i Ryssland under 1990-talet. 
Brown skriver: ”A significant body of work by Western political scientists is now being read 
in Russia, among it comparative analyses that are found relevant by Russian scholars with a 
primary interest in understanding the vagaries of their own transition from Communism to 
what is thus far a hybrid polity and economy. Sometimes these Western political scientists 
have thrown light indirectly on post-Communist transitions and, in other instances, have 
written on them directly and illuminatingly, even though in notable cases they are not them-
selves specialists on the former Soviet Union, East Europe, or Communism.” Archie Brown, 
”Introduction (till sektion 11: The Russian Transition in Comparative Perspectice)”, i Con-
temporary Russian Politics, red. Archie Brown, 457. 
608 Jag väljer här att relativt konsekvent översätta ryskans perechod med ”transition” och inte 
”övergång” som kanske vore ett mer naturligt val då perechod betyder just över-gång. ”Tran-
sition” är visserligen inget etablerat ord i svenskan men inom ekonomisk och politisk forsk-
ning talar man om ”transition” avseende det som utspelar sig eller har utspelat sig i den post-
kommunistiska delen av världen. Här är valet av ”transition” naturligt då det svarar mot pro-
todisciplinen ”transitologi”. I ryskan översätter man engelskans transition med perechod 
(numer använder man ibland också transit). Jag har dock valt att generellt tala om transition 
vare sig det gäller historiematerialistiska ”transitioner” mellan olika stadier, om vilka vi kan 
läsa i de sovjetiska källorna, eller om ”transitionen” från planekonomi till marknadsekonomi. 
Då ryskan inte gör någon språklig skillnad mellan dessa övergångar väljer även jag att 
benämna övergångarna med ett och samma ord. Det finns beröringspunkter mellan förutsätt-
ningarna för den sovjetiska och den postsovjetiska användningen. De olika begreppsbruken 
för även med sig likartade konsekvenser, som ett enhetligt ordval kan bidra till att indikera. 
Detta betyder att jag framöver även översätter Hegels ”Uebergang” med ”transition” och inte 
”övergång”. 
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intar en central ställning i retoriken. Det sovjetiska projektet som sådant 
definierades nämligen i termer av transition. Socialismen var i sig själv en 
transition från kapitalism till kommunism och den sovjetiska staten en 
”övergående stat” (perechodnoe gosudarstvo),609 vilket skall ses i polemik 
mot bourgeoisiens uppfattning om den kapitalistiska samhällsordningen som 
naturlig och evig.610 

Efter en redogörelse för denna allmänsovjetiska samt Lenins specifika 
användning av transitionsbegreppet kommer jag att se närmare på hur be-
greppet kan relateras till perestrojka-begreppet. Därefter följer en kortare 
utflykt i transitionsbegreppets filosofiska härstamning. Men först vill jag 
ytterligare dröja vid den akademiska specialiteten transitologi, då denna inte 
bara kan kasta ljus över Gorbačev-eran utan även låter sig belysas av den 
sensovjetiska utvecklingen. 

I en rad västländer har nya mångvetenskapliga centrumbildningar etablerats 
för utbildning och forskning inriktad på Ryssland och östra Europa, utifrån 
en mer eller mindre uttalad transitionstematik.611 Den vetenskapliga infra-
strukturen har motiverats utifrån ett kunskapsbehov om situationen i våra 
nya öppna grannländer, vilka utgör aktuella eller potentiella aktörer i ett 
samarbete kring alltifrån handelsvillkor, investeringsklimat, institutionsupp-
byggnad och kulturöverföring, till försvarspolitik, miljöproblem och epide-
mologiprevention. 

Inom transitologin, som främst konstitueras av nationalekonomiska, stats-
vetenskapliga och företagsekonomiska,612 men också sociologiska och etno-

                               
609 Lenin, ”Gosudarstvo i revoljucija”, 90. 
610 Bucharin och Preobraženskij, Kommunismens ABCD, vol. 2, 83. 
611 Av de svenska nyinrättningarna kan nämnas Centrum för studier av Ryssland och östra 
Europa (CREES) vid Göteborgs Universitet, Baltic and East European Graduate School (BE-
EGS), numer inom ramen för Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), vid 
Södertörns högskola, och Stockholm Institute of Transition Economics vid Stockholms Han-
delshögskola. Härtill kan även nämnas Institutionen för östeuropastudier (före detta Avdel-
ningen för öststatsforskning) vid Uppsala universitet, vars historia går tillbaka till 1970-talet. 
Även om viss forskning i det senare fallet fortfarande är präglad av kremlologiskt inspirerade 
perspektiv, är denna institution ett gott exempel på en traditionell kunskapsproducent som 
integrerat en ny transitologisk överbyggnad. På hemsian kan man läsa: ”Mycket av dagens 
intresse fokuseras på den stora omvandlingen av det gamla Östblocket. Vi följer uppmärksamt 
hur en gammal verklighet präglad av järnridå, Berlinmur och centralstyrda enpartistater är på 
väg att förvandlas till en framtid som – förhoppningsvis – kommer att domineras av demokra-
tiska och marknadsekonomiska system, vilande på rättsstatens trygga grund.”  
SITE: http://www.east.uu.se/om_inst.html (28 juni 2005). 
612 Nationalekonomerna är de som mest framgångsrikt etablerat en uppfattning om den uni-
versella transitionens i grunden ekonomiska karaktär. För den inflytelserike ekonomen Andrei 
Shleifer handlar framgången i en transition (till en marknadsekonomi) lika mycket om den 
hastighet med vilken man lyckas genomföra ekonomiska reformer som en ”transition of 
government from a communist state to an institution supporting a market economy”. Andrei 
Shleifer, ”Joseph Schumpeter Lecture: Government in transition”, i European Economic 
Review, nr 41, 1997, 385. För en rent ekonomisk tolkning och definition av det sociala, se 
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logiska studier,613 används transitionsbegreppet som ett verktyg för att dels 
beskriva, dels vägleda,614 en särskild målstyrd process i en viss typ av länder 
som traditionellt inte följt den västerländska moderniseringsvägen. Dessa 
förknippas med kommandoekonomi, centralism, auktoritärt styre, rättsosä-
kerhet, informationsbrist, ekonomiska regleringar och statligt ägande, men i 
senare utvecklingsfaser ofta också med social misär, folkliga missnöjesytt-
ringar, korruption, inflation, finansiellt underskott samt en ansvarslös valuta-
politik. Transitionsbegreppet kan dock bara framgångsrikt appliceras på de 
länder där det samtidigt finns mandat att modernisera landet i västerländsk 
riktning mot en avreglerad marknadsekonomi och pluralistisk demokrati. 
Transitionen tenderar alltså att definieras utifrån det mål som skall förverkli-
gas. Om den ena polen representerar ett uppfyllande av ett visst antal forma-
liserade och kvantifierade kriterier, får den motsatta polen, från vilken man 
startar, stå för frånvaron av dessa kriterier. 

Genom att producera empiri i det specifika fallet kan man tämligen exakt 
bestämma på vilken nivå landet befinner sig samt jämföra dess ekonomiska 
prestation och politiska utveckling med andra länder som antas röra sig längs 
samma axel.615 Kommunismens fall innebar en resurs av komparativa möj-
ligheter utan like. Vad som tidigare varit mer eller mindre lösa antaganden 
och abstrakta modeller hos nationalekonomins klassiker kunde nu prövas 
direkt mot en erfarenhet som rullades upp inför transitologernas ögon. 

Transitologin har dock fått kritik för att inte tillräckligt ta hänsyn till olika 
förutsättningar och nonchalera det historiskt givna i de olika fallen.616 Det 
finns en risk för tendens då den söker abstrahera fram ett konformistiskt mål. 
Kapitalflykten, plundringen av naturresurserna och den nepotistiska utlokali-
seringen av statlig egendom i Ryssland under första hälften av 90-talet, som 

                                                                                                                             
Anders Bornefalk, Essays on Social Conflict and Reform, Stockholm: Stockholm School of 
Economics, 2000, 1. 
613 Slawomira Zbierski-Salameh, ”Polish Peasants in the ’Valley of Transition’: Responses to 
Postsocialist Reforms”, i Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist 
World, red. Michael Burawoy och Katherine Verdery, Lanham: Rowan & Littlefield Publish-
ers, Inc., 1999. 
614 Transition Report: Economic Transition in Eastern Europe and the Former Soviet Union: 
Ten Years of Transition, London: European Bank for Reconstruction and Development, 1999; 
Transition: Ėkonomičeskij vestnik o voprosach perechodnoj ėkonomiki. Ett av världens le-
dande centrum för transitionsforskning, Stockholm Institute of Transition Economics vid 
Stockholms handelshögskola, anger följande normativa syfte för sin verksamhet: ”Our mis-
sion is to promote the creation of knowledge for the countries in transition. We help build top 
think tanks in these countries, strengthening the relationship between independent research 
and policymaking. [---] we want to build the sustainability of policy centers in transition and 
developing countries, giving these countries a stronger and highly informed voice in the 
global debate.” SITE. 
615 Se t.ex. Transition Report: Economic Transition in Eastern Europe and the Former Soviet 
Union: Ten Years of Transition. 
616 Rose, ”Living in an Antimodern Society”, 294. 



 

 176 

inte kan sägas rimma med marknadsekonomiska ideal, legitimerades som en 
del av transitionen,617 det vill säga med teleologiska argument. 

Transitologerna menar sig kunna kvantifiera transitionsrocessen vars mål 
betraktas som både givet och önskvärt. Det är genom att de olika länderna 
anses sträva mot ett och samma slutmål som de i princip också kan förutsät-
tas ha en gemensam utgångspunkt. Därigenom kan de också jämföras med 
varandra. Men beroende på olika traditionella faktorer kan utvecklingen 
underlättas respektive fördröjas. Bristen är dock mer eller mindre identisk 
men förutsättningarna för att överskrida den kan således variera. Den kvanti-
tativa bedömningens natur som svarar mot transitionsbegreppets sinnligt 
konkreta bildspråk har sannolikt också främjat vissa ideologiska perspektiv 
framför andra.618 

Vad man rör sig ifrån råder relativ enighet kring. Men målets universella 
natur har mer och mer, som Archie Brown understryker, blivit kontroversi-
ellt. Oenigheten om målet har tilltagit då det utifrån ett retrospektivt perspek-
tiv sedan en tid tillbaka inte okomplicerat kan hävdas att länder som Uzbeki-
stan och Vitryssland färdas längs samma väg som exempelvis Polen. I mitten 
av 90-talet framstod däremot Vitrysslands auktoritära vändning som en 
anomali. Transitologerna verkade inledningsvis laborera med olika förklar-
ingar om att utvecklingen där av någon anledning gick långsammare eller 
tillfälligt hade dämts upp. Senare verkade de flesta ha kommit fram till slut-
satsen att transitionsbegreppet (ännu) inte meningsfullt kan appliceras i dyli-
ka länder. 

Bristen som representationsform är intressant då bilden av ”Östeuropa”, 
med rötter i upplysningens degradering av ett föregivet statiskt, auktoritärt 
och hypersakralt Bysans,619 ofta framställs i relation till västeuropeiska land-
vinningar som stora delar av Östeuropa skulle ha saknat. Det handlar om 
kunskap om den romerska rätten, civilsamhälleliga resurser, nya tidens eko-
nomiska expansion, renässansen, den vetenskapliga revolutionen och inte 
minst upplysningen. Philip Longworth exemplifierar denna tendens då han i 
sin framställning om Östeuropa tematiskt utgår från diverse institutioner och 

                               
617 Archie Brown, ”Introduction”, 456. 
618 Jozef M. van Brabant, som gör en bra och kortfattad teoretisk karakteristik av begreppet 
chockterapi, menar att transitionen i de flesta östeuropeiska länder just varit chockterapeutisk. 
Den ekonomiska chockterapin är inte en (el-)terapi som botar en chock, utan en terapi som 
botar med hjälp av en chock. Enligt van Brabant finns det i grunden tre teorier om hur en 
transition kan gå till. Förutom den nyliberala chockterapin, vilken är den som överlag tilläm-
pats i verkligheten, har vi också gradualism vilket kan ses som en samlingsbeteckning för den 
kritik som riktats mot chockterapins fixering vid reformimplementeringens hastighet och för 
att exklusivt fokusera privatisering på bekostnad av institutionsuppbyggnad. Därtill talar van 
Brabant också om Big Bang, vilket i andra sammanhang ibland används som en synonym till 
chockterapi. Jozef M. van Brabant, The Political Economy of Transition: Coming to Grips 
with History and Methodology, London: Routledge, 1998, 102f, 105. 
619 Cyril Mango, Byzantium and its Image: History and Culture of the Byzantine Empire and 
its Heritage, London: Variorum Reprints, 1984, I: 37f. 
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traditioner förknippade med Västeuropa och frågar sig vad frånvaron av 
dessa i Östeuropa innebär för utvecklingen i denna del av Europa.620 

Ett problem, som ett flertal forskare uppmärksammat, är att en viss typ av 
demokrati många gånger ses som den enda eller högsta formen av egentlig 
demokrati. Man förutsätter att institutionerna överallt är, eller kan bli de-
samma. Det finns en idealtypisk transition, förankrad i teorin, som utveck-
lingen i de olika länderna kan bedömas utifrån, vilken på vissa platser mot-
svaras av mindre instruktiva fall, i andra av rena ”vanguard transitions” (så 
som Polen, Ungern och Litauen).621 

Den transitologiska forskningen kan därför sägas uppmuntra en kontra-
faktisk historieskrivning. De önskvärda institutionerna framträder som allt-
igenom homogena och tämligen översättbara. Perspektivet tvingar av nöd-
vändighet fram alternativa förklaringar till att de länder man studerar inte 
utvecklar sig lika fort eller hamnar på avvägar: Om man bara haft de och de 
traditionerna eller implementerat den och den reformen hade man kunnat 
uppnå livskraftiga marknadsekonomier och demokratier mycket snabbare.622 

Transition är dock inte bara ett teoretiskt begrepp som strukturerar och 
normerar empirin. Det fungerar även som en historiografisk representation. 
Dels kan det beteckna den kortare period när ett land förvandlades till vad 
som med Anders Åslunds ord är en ”riktig” marknadsekonomi, alldeles i 
början av 90-talet (Polen) eller några år senare (Ryssland).623 Dels kan det 
syfta på utvecklingen efter kommunismens fall i stort, vilken pekar fram mot 
den tid vi lever i idag. Ibland inkluderas Gorbačev-eran i denna process.624 
Ibland får den fungera som en förhistoria.625 Jag menar att detta synsätt är 
förbundet med vissa problem då man tenderar att läsa historien baklänges 
och reducera komplexiteten i utvecklingen utifrån ett förenklande mönster. 
Därutöver finns en ideologisk dimension då frågan om huruvida transitionen 
är avklarad, bör fortsätta eller aldrig ens har inletts, i mångt och mycket är en 
politisk fråga. 

                               
620 Philip Longworth, The Making of Eastern Europe, Basingstoke: Macmillan, 1992, 292–
303. 
621 Linz och Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, 435. 
622 Linz och Stepan, som sedan länge bedrivit transitologisk forskning om Sydeuropa och 
Sydamerika, men som utvidgat sin inriktning till att inkludera Östeuropa, använder sig av den 
kunskapsbas de byggt upp för att generalisera fram ett korrektiv. De drar slutsatser från de 
latinska och grekiska exemplen för hur den östeuropeiska transitionen borde ha gått till. 
Ibidem, 436. 
623 Åslund, How Russia became a Market Economy, 3f. 
624 Sorgin, Političeskaja istorija sovremennoj Rossii, 3; Linz och Stepan, Problems of Democ-
ratic Transition and Consolidation, 367. 
625 Åslund, How Russia became a Market Economy, 26. 



 

 178 

Varifrån och vart? 
Ibland definierar Gorbačev perestrojka som en transition. Det är då främst 
en nödvändig etapp mellan olika stadier i socialismens historia. Ibland fram-
ställs perestrojka som något som skulle möjliggöra en transition (socialis-
mens nästa stadium kan bara uppnås om vi först omstrukturerar oss).626 Mel-
lan 1990 och 1991 kom perestrojka av sina kritiker alltmer att uppfattas som 
något som tvärtom hindrade den verkliga transitionen (mot marknadseko-
nomi).627 

Låt oss först återknyta till ett annat tema. Transitionsrepresentationen 
tycks nämligen besitta en förmåga att accelerera utvecklingen och förvandla 
nuet till ett potentiellt förflutet vars möjliga existensberättigande ligger i att 
ställas i framtidens tjänst. Begreppet kan sägas bidra till den modernitetens 
återförtrollning som jag talat om tidigare. Den som framgångsrikt applicerar 
transitionsbegreppet på en given situation får tolkningsföreträde och kan ta 
initiativet i debatten. När begreppet slår igenom får förväntanshorisonten en 
bestämd struktur. 

Det är därför inte konstigt att Lenin talar om ”transition” när han återvän-
der till Ryssland efter februarirevolutionen. 

Det speciella med den nuvarande situationen i Ryssland består i en transition 
från revolutionens första stadium, som, på grund av proletariatets otillräckli-
ga medvetande och organisering, ledde till bourgeousins maktövertagande, 
till dess andra stadium, vilket måste sätta makten i händerna på proletariatet 
och de fattigaste bondeskikten.628 

Metaforen är väl vald då den på en och samma gång kan sanktionera utveck-
lingen men samtidigt underkänna den rådande situationen. Det förflutna och 
framtiden hamnar i ett spänningsfyllt förhållande, med alla minus i det förra 
och alla plus i det senare. Man förs in i en process där nuet töms på legitimi-
tet vilket även drabbar den nyligen inrättade borgerliga ordningen. Det är 
alltså inte bara det förflutna som negeras. Det händer även något med nuet. 
Visserligen får den aktuella utvecklingen en episk dramaturgi, med en början 
och ett slut, men den förlorar också sin autonoma karaktär. Gorbačevs defi-
nition av perestrojka som transition, eller som ett språng (skačok), från ett 
socialistiskt stadium till ett annat,629 gör alla kritiserade institutioner – för-
stådda som Brežnev-erans efterverkningar – obsoleta. Om begreppet artiku-

                               
626 1987 sa Gorbačev att ”[Perestrojka] är kallad att föra samhället till nya gränslinjer och 
fasciliera för dess uppnående av en ny kvalitet.” Gorbačev, Perestrojka, 50. 
627 Maksimov et. al. red., Slovar´ perestrojki, 157. Utanför Sovjetunionens gränser fortsatte 
man dock så sent som 1990 att beteckna transitionen från plan till marknad med ”perestrojka”. 
Se t.ex. Gérard Roland, ”Gorbachev and the Common European Home: The Convergence 
Debate Revived?”, i Kyklos, vol. 43, nr 3, 1990, 390.  
628 Lenin, ”O zadačach proletariata v dannoj revoljucii [aprilteserna]”, 114. 
629 Gorbačev, Perestrojka, 48. De socialistiska stadier som Gorbačev talar om specificeras 
inte närmare. 
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leras framgångsrikt blir nuet obetydligt. Det är bara perestrojka – i Lenins 
fall revolutionens andra steg – som kan ge det autenticitetstömda nuet rikt-
ning. Mening skapas genom att nuet lokaliseras mellan ett mörkt förflutet 
som negeras av hoppet om en ljusare framtid. 

1987 gjorde Gorbačev perestrojka ekvivalent med en ”mödosam transi-
tionell period”, under vilken ”perestrojka-processerna utvecklar sig både till 
omfång och djup”.630 1988 antydde Gorbačev att perestrojka i sig är ett över-
gående stadium vilket bekräftar socialismens transitionella väsen: ”En för-
ståelse har nu etablerats att perestrojka är ett objektivt nödvändigt utveck-
lingsstadium hos det sovjetiska samhället, vars essens är en transition till 
dess nya kvalitativa tillstånd.”631 

Men för Gorbačev har omstruktureringstransitionen också ett egenvärde. 
Det är i ett ögonblick av kreativ diskussion om framtida färdlinjer som sam-
hället väsentligen kan utvecklas och den mänskliga potentialen frigöras. 
Utan paus för korrigering kommer vi ingen vart. Mot absolutism och dogma-
tism ställer han teoretisk antimonopolism och en oenighetens normalitet.632 
Detta försöker han rättfärdiga med utilistiska argument. Det är därför symp-
tomatiskt att Gorbačev undvikande besvarar de arbetare som frågar vilket 
socialistiskt stadium vi befinner oss i (och underförstått hur långt ifrån 
kommunismen vi är) med följande ord: ”Jag tror att vi är på ett stadium av 
att omstrukturera det vi hittills skapat. Det är det stadiet vi är på.”633 

Det som från början varit ett medel (perestrojka som ett verktyg för att 
accelerera den av partikongressen sanktionerade utvecklingen mot kommu-
nism) har till slut blivit ett mål. Medlet får ett egenvärde medan det absoluta 
relativiseras. Utifrån Nikolaj Berdjaevs perspektiv skulle vi här stå inför en 
anomali då den ryska maximalistiska mentalitetens religiösa längtan efter 
helhet enligt honom bidragit till att medlet ofta kommit att blandas ihop med 
målet.634 Berdjaev menar att det partikulära traditionellt sett har totaliserats 
av den ryska intelligentsian och skenbart uppenbarat sig som någonting ab-
solut, på bekostnad av det verkligt absoluta. Detta drag hos Gorbačev skulle 

                               
630 Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 219. 
631 Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”, 63. 
632 Gorbačev, Perestrojka, 45, 76, 79f. 
633 ”I believe we are at the stage of restructuring that which we have so far created. That’s the 
stage we’re at.” Återges efter Hosking, The Awakening of the Soviet Union, 138. I ett viktigt 
tal 1987 tog Gorbačev upp övergången till kommunismen men påtalade med stöd hos Marx, 
Engels och Lenin att övergångarna är många innan man kommer fram. Samhällsbygget går 
via en lång rad transitioner. Perestrojka bör enligt Gorbačev ses som en ”bestämd historisk 
etapp i ett gradvist fortskridande framsteg av vårt samhälle”. Efter att indirekt ha tonat ned 
kommunismen talar han om att perestrojka handlar om att lyfta fram systemets humanistiska 
karaktär och att ge socialismen en ny kvalitet, vilken är identisk med den aktuella transitio-
nens slutpunkt. ”Målet med perestrojka är att restaurera [vosstanovit´] Lenins förståelse av 
socialismen i vilken det finns en oomtvistlig prioritet – för den arbetande mäniskan och hen-
nes ideal och intressen, för humanistiska värden i ekonomin, i de sociala och politiska relatio-
nerna och i kulturen.” Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 410f. 
634 Berdjaev, Istoki i smysl russkogo kommunizma, 19. 
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i så fall bryta mot det gängse rysksovjetiska sökandet efter att infria histori-
ens slut,635 absolutifiera det kontingenta till föremål för avgudadyrkan samt 
totalisera och monopolisera den slutgiltiga sanningen. 

En konsekvens av modernitetens accelererande temporalitet är enligt Ko-
selleck att nuet berövas sin aktualitet, till förmån för den efterlängtade fram-
tiden.636 I citatet ovan tycks Gorbačev tvärtom sträva efter att återupprätta 
nuets aktualitet på bekostnad av framtidens strålglans. Vad som för gamla 
bolsjeviker hade uppfattats som en taktisk reträtt (för Lenin var NEP-
politiken en transition) 637 blir för Gorbačev en strategisk möjlighet. Korrek-
tivet blir alltså norm och omprövningens kredo ett varaktigt ideal. Det som 
väntar efter perestrojka tycks nämligen inte vara ett hägrande slutmål utan 
fortsatt perestrojka: ”Ju längre vi avancerar i perestrojka, desto mer uppen-
bar kommer komplexiteten i denna uppgift att bli, och desto fullödigare 
kommer de enorma dimensionerna och omfattningen av det förestående ar-
betet att framträda.”638 Detta negerar den typ av tidsförkortning som talet om 
acceleration implicerar. Här blir det historiska spelrummet större. Fartsteg-
ringen sätts därmed på undantag, i ett institutionaliserat ögonblick av kritisk 
reflektion och en kontinuerlig omprövning av tidigare föresatser. 

Men perestrojka definieras också som en transition till något annat, ett 
nytt tillstånd som kvalitativt är mer högtstående: ”Förutsättningarna för 
övervinnandet av eftersläpningen [gentemot kapitalismen] formeras under 
loppet av det socialistiska samhällets revolutionära perestrojka, av dess tran-
sition till ett kvalitativt nytt tillstånd.”639 I den mening perestrojka är en tran-
sition ligger det nära till hands att se målet som kommunismen. Gorbačevs 
omedelbara föregångare hade proklamerat att man uppnått ett tillstånd av 
utvecklad socialism, i princip på tröskeln till den snara kommunism som 
prognostiserats 1962, men vilken i kraft av sin högtstående position reserve-
rades för en långvarig obestämdhet. Men tvärtom är det talande att en av 
rubrikerna i Gorbačevs internationellt utgivna bok från 1987 är en allussion 
på Marx efterskrift till andra utgåvan av Kapitalet, att det inte finns något 
färdigt recept.640 Transitionen kan dock leda till en framtida ”högre typ av 
socialism” som har kraften att vägleda dem som har mod att söka efter ett 
socialt alternativ.641 

                               
635 När man talar om ”historiens slut” i ett sovjetiskt sammanhang bör man vara medveten om 
att uttrycket tillhör en annan tradition. Målet för det sovjetiska projektet var kommunismens 
högsta stadium vilket inte nödvändigtvis måste implicera att historien tar ”slut”. Inte heller 
Marx gav stöd åt en sådan uppfattning. Det är snarare något som Hegel omnämner och som 
därifrån blivit omtalat genom andra, så som Alexandre Kojève, Claude Lévi-Strauss och 
Fukuyama. 
636 Koselleck, Vergangene Zukunft, 35. 
637 Lenin, K četyrechletnej godovšine oktjabrskoj revoljucii , 152. 
638 Gorbačev, ”Perestrojka neotložna”, 38. 
639 Gorbačev, ”[Framträdande på revolutionens 70-årsdag]”, 439. 
640 Gorbačev, Perestrojka, 62; Marx, Kapitalet: Första bandet, 11. 
641 Gorbačev, ”[Framträdande på revolutionens 70-årsdag]”, 439. 
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I 1986 års partiprogram stipuleras det tydligt att tiden är inne för en stra-
tegisk acceleration. Denna kan successivt infria löftet om en slutgiltig över-
gång till kommunismens högsta stadium, det vill säga kommunismen i dess 
fulländade form. Först och främst innebär detta enligt partiprogrammet en 
renovering eller förnyelse av den materiella basen. En strukturell perestrojka 
efterlyses, men som ett nödvändigt medel för att möjliggöra acceleratio-
nen.642 Gorbačev bryter här i en grundläggande mening mot det partiprogram 
och den femårsplan som antagits på den kongress som utgör mandatet för 
hans politik. Kommunismen görs allteftersom till en icke-fråga och accelera-
tionen definieras av honom snarare som en intensifierad omstrukturering, 
med överbyggnaden som det primära objektet,643 där basen alltså kommer i 
andra hand. 

Lenin betecknar passagen mellan kapitalism och socialism med ordet 
transition (perechod). Transitionsbegreppet användes senare för att omfatta 
de olika passagerna mellan socialismens olika stadier, samt ytterst övergång-
en från socialism till kommunism.644 Efter Sovjetunionens fall, ja, redan i 
slutet av Gorbačev-eran när produktiviteten blev allt mer försumbar, började 
man, som vi har sett, tala om en transition från kommandoekonomi till 
marknadsekonomi. Detta utgjorde den dominerande konnotationen hos be-
greppet i dess användning under 1990-talet. 

Sovjetunionen var ytterst ett transitionsprojekt. Till och med socialismen 
var någonting övergående. Lenin åberopar Marx kritik av Gotha-programmet 
och slår fast att socialismen, eller det kommunistiska samhällets första fas, är 
en politisk transitionsperiod, kallad proletariatets revolutionära diktatur. 
Under denna period utnyttjas tillfälligt minoriteten (de forna förtryckarna 
och expropriatörerna) av majoriteten (de tidigare exploaterade), tills dess att 
det inte längre finns någon klassmässig anledning att förtrycka någon enda 
individ (kommunismen, eller kommunismens högsta fas).645 Först då blir det 
meningsfullt att tala om verklig frihet. Det är alltså med hjälp av transi-
tionsmetaforen som rester av en borgerlig juridisk och polisiär ordning kan 
legitimeras. För Lenin är den verklighet som infrias med en socialistisk revo-
lution ”ett särskilt stadium eller en särskild etapp av transition från kapita-
lism till kommunism”.646 Det är därför inte konstigt att ord som ”vändning” 
(povorot), ”omvälvning” (perevorot), ”transition”, ”omvandling”, ”revolu-
tion”, ”acceleration”, ”framsteg”, ”steg”, ”stadium”, ”etapp”, ”nivå” och 
”språng” är så vanliga i sovjetisk retorik. Denna typ av övergångstänkande 

                               
642 ”Programma kommunističeskoj partii”, 114f, 117. 
643 Gorbačev, ”Bystree perestraivat´sja”. 
644 I den sovjetiska litteraturen betecknar ”kommunism” främst det slutgiltiga stadium som 
infaller när klasskampen upphör och staten avskaffas. Detta fulländar och upphäver den histo-
riska utvecklingen från urkommunism, slavsamhälle, feodalism och kapitalism, till kommu-
nism via socialism. 
645 Lenin, ”Gosudarstvo i revoljucija”, 89. 
646 Ibidem, 86. 
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förutsätter just abrupta men frekventa rörelser där man kan lämna det gamla 
bakom sig och irreversibelt uppgå i det nya. Tankefiguren är sedan länge 
inskriven i det moderna projektet.647 Kanske är det därför symptomatiskt att 
90-talets nationalekonomiska retorik till viss del begagnar sig av en termino-
logi som uppvisar strukturella likheter med traditionella marxistiska diskur-
ser: En annan framtid är inte bara möjlig utan också nödvändig. Med hjälp 
av den kunskap vi besitter om de lagar som styr historien kan vi till och med 
skynda på utvecklingen. Verklig förändring kan bara ske i stora språng. 

Denna strukturlikhet torde ha underlättat för det nyliberala transitionstän-
kandets möjligheter att uppnå en hegemonisk ställning bland den postsovje-
tiska politiska eliten. För visst använde man i början av 90-talet persuasiva 
metaforer som säkerligen kunde ha tilltalat en Lenin, Stalin eller Chruščev: 
”You don’t pull teeth slowly”, ”You cannot cross a chasm in two jumps”,648 
vilket svarar mot transitionsbegreppets semantik. 

”Vanishing Mediators” 
Transitionsbegreppet spelar en viktig roll inom den marxistiska traditionen. 
Men den sovjetiska användningen av begreppet har också direkta kopplingar 
till en mer teoretisk kontext som utgörs av Hegels Wissenschaft der Logik. 
Det var när Lenin under hösten 1914 läste G. W. F. Hegel som han började 
förutsätta ett mer filosofiskt transitionsbegrepp. I sina berömda excerpter till 
denna bok pläderade Lenin implicit för att den store idealisten skulle integre-

                               
647 Detta nya sätt att begreppsliggöra utvecklingen måste också ses i relation till en radikalt ny 
erfarenhet av temporal acceleration, som enligt Koselleck blir karakteristisk i det ögonblick 
som moderniteten konstitueras: ”[Erfarenheten av transition] marks the new epochal conscio-
usness developed toward the end of the eighteenth century in which ones’s own time was not 
only experienced simultaneously as an end and a beginning but also as a period of transition. 
There are two specifically temporal determinations […] that characterize this new experience 
of transition: first, the expected otherness of the future; and, second, connected with it, the 
experience, at once disturbing and widely gaining acceptance, of acceleration by means of 
which one’s own time is distinguished from the preceeding time.” Reinhart Koselleck, The 
Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts, Stanford, CA: Stanford 
University Press, 2002, 167f. 
648 Dessa citat, frekvent i omlopp under det tidiga 90-talet, återges efter Brabant, The Political 
Economy of Transition, 102f. Man kan också dra paralleller mellan den tidiga sovjetstatens 
proklamation av byggandet av socialismen och historiematerialismens lära om transitionen 
mellan kapitalism och kommunism, å ena sidan, och följande transitologiska kapitel- och 
boktitlar å den andra: ”Övergången från kommunism till kapitalism”, ”Building Capitalism”: 
Anders Åslund, Därför behöver Östeuropa chockterapi (1992), Stockholm: SNS Förlag, 
1993, 35; Anders Åslund, Building Capitalism: The Transformation of the Former Soviet 
Bloc, Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Denna analogi har också en politiskt 
maktlös Gobačev efter kommunismens fall haft intresse av att förmedla. Han benämner 
chockterapin för ”neo-Bolshevism”. Michail Gorbačev, Annual Address of the Centre for 
Democratic Institutions, 31 maj 1999, Green Cross International:  
http://www.google.com/search?q=cache:ho4tOjNv4PIJ:194.158.10.78/archives/webdev03/mi
kay/GreenCrossFamily/gorby/newspeeches/speeches/Australia99.html+%22annual+address+
of+the+centre+for+democratic+institutions%22+&hl=sv (7 oktober 2005). 
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ras i kanon.649 Med en hänvisning till Hegels logik gör Lenin klart att allt är 
förmedlat (vermittelt/oposredstvovano) och sammankopplat genom transi-
tioner (Uebergehen/perechod).650 Transitionsbegreppet pekas av honom ut 
som ett av de mest centrala begreppen i denna logik.651 Det är när man förstår 
transitionerna som det riktigt radikala i Hegels tänkande visar sig, nämligen 
möjligheten att tänka negationen som en immanent del av systemet. 

Det är klart att det också här [i den inledande sektionen om subjektiviteten i 
det andra bandets lära om begreppet] för Hegel huvudsakligen handlar om att 
bestämma transitionerna. Från en viss synpunkt, under vissa villkor, är det 
allmänna det enskilda, det enskilda det allmänna. Inte bara (1) förbindelse, 
och oupplöslig förbindelse, av alla begrepp och omdömen, utan (2) transitio-
ner från det ena till det andra, och inte bara transitioner, utan också (3) mot-
sättningarnas identitet – det är det huvudsakliga för Hegel.652 

I Hegels texter visar sig några av förutsättningarna för den sovjetiska an-
vändningen av transitionsbegreppet, från Lenin till Gorbačev. Transitionen 
är i grund och botten en relation, som konstitueras som en motsättning. I 
transitionen finner vi det andra tillståndets negation av det första. Varat och 
icke-varat utgör en oskiljaktig enhet och ger på så sätt upphov till permanen-
ta blivanden (werden/stanovlenie) och övergångar. Allting inbegriper nämli-
gen sin motsats. Då varat, som i sin rena form är tomt på all bestämning, 
enligt Hegel även inkluderar icke-varat, utgör blivandet ett slags syntes. 
Denna bildar en enhet av vara och icke-vara (negationens negation), då den 
representerar något som både är och inte är (då det ännu inte är fullt ut vad 
det kommer att bli) i en rörelse mot konkretion. En kvalitativ förändring har 
till slut kommit till stånd och resultatet är en bestämning av det tidigare obe-
stämda rena varat.653 

Hos Hegel själv kontrasteras transitionen, som är given för allt varande, 
mot andra gestaltningsprocesser, så som utveckling (Entwicklung), som gäll-
er för begreppet, och reflektion (Schein/Reflexion), som pekar hän mot vä-
                               
649 Vladimir Lenin, ”Konspekt knigi Gegelja ’Nauka logika’” (1914, tryckt 1929), i Polnoe 
sobranie sočinenij, vol. 29, Moskva: Politizdat, 1963, 162. Det är symptomatiskt att Lenin i 
sin filosofiska artikel om dialektikens plats i marxismen ger stöd åt den typ av aktivism som 
en hegelian som Deborin förespråkade. Vladimir Lenin, ”K voprosu o dialektike” (1915, 
tryckt 1925), i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 29, Moskva: Politizdat, 1963 
650 Lenin, ”Konspekt knigi Gegelja ’Nauka logika’”, 92. 
651 Ibidem, 190, 203. Det är med hjälp av detta begrepp som Lenin skiljer ut Hegel från Kant 
och den senares formella kategorilära vilken inte erkänner några dynamiska spänningar. Lika 
väsentliga som motsättningarna är, lika centrala skulle övergångarna vara. De senare inskrän-
ker sig inte bara till begreppens värld utan inbegriper i en mening hela verkligheten. 
652 Ibidem, 159. Observera att ordet ”transitionerna” är skrivet med kursiv och spärrad stil i 
originalet. Hegel själv dröjer vid flera tillfällen vid begreppsparet attraktion-repulsion för att 
belysa negativitetens positiva roll och hävdar att ”Die Attraktion ist nämlich Repulsion der 
Repulsion.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ”Wissenschaft der Logik: Zweiter Band Die 
Subjektive Logik” (1816), i Gesammelte Werke, vol. 12, red. Friedrich Hogemann och Walter 
Jaeshke, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1981, 98. 
653 Hegel, ”Wissenschaft der Logik: Die Objektive Logik”, 43f. 
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sendet.654 Alla tre rörelseformer är dialektiska. Detta gör att de inte kan redu-
ceras till en formallogisk, seriell ordning, där någonting godtyckligt följer på 
något annat utan inbördes relation. I en utveckling konkretiseras de imma-
nenta egenskaperna som härbärgerats så att det implicita till slut blir explicit. 
I reflektionen fångas en entitets essens genom att kontrasteras mot någonting 
externt annorlunda, vilket kommer till stånd i intellektets abstraktionspro-
cess. Essensen kan nämligen inte existera i eller för sig själv.655 

Transitionen uppkommer genom en dialektisk spänning. För Hegel är det 
positiva och negativa i stor utsträckning samma sak. Motsägelsen upplöser 
nämligen sig själv. Man kan dock, påtalar han, låta sig förvillas av verklighe-
tens spänningar och tolka dem på fel sätt. Men tagna i sin helhet är det posi-
tiva och negativa var för sig en kontinuerlig transition eller översättning till 
och av sina respektive motsatser.656 

En gemensam egenskap hos olika transitioner är att de leder från någon-
ting lägre till någonting högre. Transitionen är alltid kvalitativ i så motto att 
den alltid utgår ifrån eller leder till en kvalitet.657 

För Lenin är det han kallar dialektiska transitioner viktigare än icke-
dialektiska, från vilka de förra skiljer ut sig genom att de kännetecknas av 
motsättning och språng.658 

Kommunismen, i meningen kommunismens högsta stadium, rymmer allt-
så inga (dialektiska eller kvalitativa) transitioner. Det beror inte bara på att 
klasskampen upphört utan också på att motsättningar och negationer överhu-
vudtaget skulle vara främmande eftersom man inte behöver göra klassmässi-
ga distinktioner mellan människor. 

Givet att en transition ytterst handlar om det senare tillståndets negation 
av det förra, blir det begripligt varför Gorbačev, liksom hans föregångare, är 
så upptagen av att kritisera tidigare felsteg. I Gorbačevs fall handlar det om 
socialismens ”deformationer” under Stalin och Brežnev, för Brežnev om 
Chruščevs ”voluntarism”, för Chruščev om personkulten under Stalin. Den 
dialektiska transitionen kan nämligen bara komma till stånd om den laddas 
med antagonistiska energier. Som vi sett är en av de väsentliga innebörder 
som Gorbačev lägger in i perestrojka ”negationens negation”. Det som nege-
ras är socialismens deformationer, vilket skall befria nuet från de problem 
som genererats i det förflutna. Även den moderna transitologin intar ofta ett 
förhållningssätt av ren negation gentemot den ordning som den föresätter sig 

                               
654Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ”Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse” 1830, i Gesammelte Werke, vol. 20, red. Wolfgang Bonsiepen och Hans-
Christian Lucas, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1989, 177. 
655 Hegel, ”Wissenschaft der Logik: Die Objektive Logik”, 242; Hegel, ”Wissenschaft der 
Logik: Die Subjektive Logik”, 59. 
656 Hegel, ”Wissenschaft der Logik: Die Objektive Logik”, 280, 283. Observera att ”den 
första enheten” står med spärrad stil i originalet. 
657 Lenin, ”Konspekt knigi Gegelja ’Nauka logika’”, 128, 162, 249. 
658 Ibidem, 256. 
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att överskrida.659 Dessutom implicerar den samma typ av teleologiska värde-
hierarki stadierna emellan, som den hegelianska transitionsutläggningen. 

I transitionen är det ett nytt samhälle som står på spel. Övergångarna 
kommer till stånd genom klasskampens spänningar och krav. Därför känner 
inte kommunismen till någon transition och betecknar på så sätt historiens 
slut. Ja, den innebär slutet på självaste moderniteten, då denna i grund och 
botten är skådeplatsen för en serie accelererade transitioner. 660 

Man kan i sammanhanget även tala om en rent begreppslig transition som 
också kan relateras till Hegels logik. Olika kommentatorer har inte bara talat 
om begreppslig förändring i meningen att vissa bärande begrepp kom att 
ersättas av nya med motsatta ideologiska konnotationer. David Wedgwood 
Benn har karakteriserat glasnost´-begreppet som en bro: ”Glasnost was ne-
ver synonymous with democracy, free speech or political reform. It became 
important as a possible bridge to these things.”661 Detta ligger också i linje 
med Walter Laquer, som redan under Gorbačev-eran såg glasnost´ som ett 
steg mot någonting annat: 

Why is it so difficult to find synonyms or a translation for glasnost in other 
languages? It is neither freedom of speech nor cultural or political freedom as 
known in the West, but a specific Russian phenomenon. [---] It could be in-
terpreted as a step toward democracy, but it isn’t democracy, because in the 
presence of democratic freedoms there is no need for glasnost, which is an 
inherent part of the system.662 

Glasnost´ och perestrojka framträder här som det som i en marxistiskt eller 
hegelianskt inspirerad terminologi kan kallas för ”vanishing mediators”. 
Begreppet har bland annat använts av Slavoj Žižek för att karakterisera de 
demokratiskt sinnade slovenska kommunisterna och den roll de spelade i 
transitionen från reellt existerande socialism till kapitalism.663 Det är även 
                               
659 Denna jämförelse bör dock inte dras för långt. Även den skarpaste motsättning rymmer för 
Hegel en ömsesidighet. Varje enskildhet bär på sin egen motsats. Detta skiljer ut Hegels 
dialektik från transitologin då den senare många gånger betraktar det antecipierande tillståndet 
som en brist, vars innehåll inte ger någon väsentlig information om den framtida ordning man 
prognosticerar om. Översatt i marxistiska termer skulle den ömsesidighet Hegel talar om 
komma till uttryck i att kapitalismen bär på ett socialistiskt embryo, samtidigt som socialis-
men både upphäver och bevarar de kapitalistiska landvinningarna. 
660 Se kapitlet ”Transitionen från kapitalism till socialism och kommunism som den moderna 
tidens grundläggande innehåll” i kommunistpartiets program från 1986, ”Programma 
kommunističeskoj partii”, 101f. Chruščev hade tidigare framfört en icke-dialektisk syn på 
utvecklingen som delvis inte är konsistent med det gängse sovjetiska synsättet. Perioden av 
transition mellan socialism och kommunism kännetecknas av tempohöjning då reduktionen av 
klassmotsättningar möjliggör en acceleration utan friktion. Chruščev, O programme kommu-
nističeskoj partii, 27. 
661 Benn, From Glasnost to Freedom of Speech, 16. 
662 Laqueur, The Long Road to Freedom, 271f. 
663 ”Vanishing mediators” kan ses som en översättning av Hegels term ”aufgehobene Vermitt-
lerer” eller ”verschwindene Vermittlerer”. Žižek har hämtat ”vanishing mediators” från Fred-
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möjligt att bestämma vanishing mediators som förmedlande begrepp vilka 
efter sin fullgjorda uppgift inte längre fyller en relevant funktion och därför 
försvinner ur den politiska vokabulären. I efterhand är de upphävda men 
bevarade i en ny form på en högre nivå. Man kan beskriva skeendet som att 
glasnost´ och perestrojka i stor utsträckning blev uttömda och således kom 
att ersättas med formaliserad yttrandefrihet och nyliberal chockterapi. 

Utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv bör en historisk period i så stor 
utsträckning som möjligt återskapas med hjälp av den tidens begrepp. Att 
benämna glasnost´ och perestrojka som ”vanishing mediators” förutsätter 
dock en efterhandskonstruktion, att man har facit i hand. Även om man här 
förbinder kronologiskt åtskilda horisonter skall jag ändå dröja något vid 
denna association. Både perechod (transition) och perestrojka har samma 
prefix, pere- (”över”, ”om”), vilket implicerar någonting temporärt och rela-
tivt, i kraft av en rumslig metaforik av att fysiskt korsa och överbrygga nå-
gonting. Det är ingen tillfällighet att Hegel, som skapat det filosofiska trans-
tionsbegrepp som Lenin övertog, använder ”Uebersetzen” (översättning) 
som en synonym när han talar om ”transitionen” mellan motsatser,664 vilket 
svarar mot den musikaliska transpositionsinnebörden hos perestrojka. 

Sergej Peregudov understryker hur de begreppsliga formerna under 
Gorbačev-erans lopp radikaliserades snarare än pendlade mellan diametrala 
motsatser eller i förhållande till varandra artfrämmande alternativ. Enligt 
honom karakteriserades utvecklingen redan under Gorbačev-eran av tydliga 
betydelseförskjutningar. Glasnost´ övergick mer och mer i yttrandefrihet, 
liberalisering av regimen blev demokratisering av samhället, socialistisk 
marknad blev reglerad marknad, socialism med mänskligt ansikte blev soci-
aldemokrati, och, skulle man kunna lägga till, socialistisk pluralism blev 
pluralism, för att inte tala om att ”perestrojka” redan tidigare ersatt ”accele-
ration” som strukturerande slagord.665 

Denna aspekt av transitionen illustrerar begreppens förmedlande karaktär. 
De blev med Hegels ord ”upphävda” och ”övergångna”.666 Men samtidigt 
kan man tala om ytterligare en övergång där begreppen helt kom att förbru-
kas. Även den blandekonomiska marknaden (en reglerad marknad med viss 

                                                                                                                             
ric Jameson som använder det som ett teoretiskt verktyg för att förklara hur Max Weber struk-
turerar sitt historiska och sociologiska tänkande. Slavoj Žižek, Tarrying with the Negative: 
Kant, Hegel, and the Critique of Ideology, Durham, NC: Duke University Press, 1993, 226ff; 
Fredric Jameson, ”The Vanishing Mediator; or, Max Weber as Storyteller” (1973), i The 
Ideologies of Theory: Essays 1971–1986, vol. 2, Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1988, 25. 
664 Hegel, ”Wissenschaft der Logik: Die Objektive Logik”, 280. 
665 Peregudov, ”Faktor Gorbačeva”, 130. Jfr Andrej Gračev, Gorbačev, 2001, Vagrius: 
http://lib.ru/MEMUARY/GORBACHEV/grachev.txt (3 maj 2006). Andrej Gračev, tidigare 
rådgivare åt Gorbačev, går i denna bok bland annat igenom hur det relativa adjektivet ”socia-
listisk” successivt föll bort från en mängd olika begrepp: socialistisk pluralism, socialistisk 
marknad, socialistisk rättsstat, socialistisk konkurrens. Även den socialistiska demokratin blev 
till slut enbart demorati. 
666 Hegel, ”Wissenschaft der Logik: Die Objektive Logik”, 104. 
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priskontroll),667 som skulle gå längre än vad Gorbačev ursprungligen kallade 
för den socialistiska marknaden (socialističeskoj rynok),668 spelade ut sin roll 
då kraven på en fullt liberaliserad marknadsekonomi och en konstitutionell 
demokrati av västerländskt snitt ökade. I detta skede blev även det mer teore-
tiskt konsistenta begreppet marknadssocialism (rynočnyj socializm), som 
också diskuterades i den allmänna debatten, överflödigt.669 När det i början 
av hösten 1990 stod klart att Gorbačev inte skulle godkänna 500-
dagarsprogrammet fick transitionsbegreppet denna innebörd av radikalt sy-
stemskifte. Perestrojka-begreppet tycktes helt enkelt inte kunna omfatta och 
sanktionera en sådan långtgående förändring.670 Den nya transition som stod 
för dörren skulle således lämna även perestrojka bakom sig. 

                               
667 ”Democratization: The Congress of People’s Deputies [utdrag ur Izvestijas ordagranna 
återgivning av Folkkongressens första sammankomst]” (25 maj–9 juni, tryckt 26 maj och 11 
juni 1989), i A Documentary History of Communism in Russia, red. Robert V. Daniels, 381. 
668 Michail Gorbačev, ”Perestrojka raboty partii—važnejšaja ključevaja zadača dnja”, i Prav-
da, 19 juli 1989, 2. Uttrycket ”socialistisk marknad” utsattes för en dräpande kritik. Man 
menade att folk ville ha ”korv” och inte ”socialistisk korv”. Enligt logikens lagar om identitet 
och det uteslutna tredje föreföll det även följa att en marknad inte kunde vara något annat än 
en marknad. Domenico Mario Nuti, ”Market Socialism: The Model that might have been—
but Never Was”, i Market Socialism or the Restoration of Capitalism?, red. Anders Åslund, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1992, 17. Uttrycket ”socialistisk marknad” kom i 
svang redan den 3 mars 1986 i en Pravda-artikel, där det användes av den till Gorbačev när-
stående Vsevolod Murachovskij, som just utnämnts till ordförande för det nya superministeri-
et för jordbruks-, industri- och livsmedelsfrågor, Gosagroprom. Åslund, Gorbachev’s Strugg-
le for Economic Reform, 29.   
669 Gorbačev själv använde inte termen ”marknadssocialism” utan föredrog det mindre kon-
troversiella ”socialistisk marknad”. Uttrycket ”marknadssocialism” var dock i svang under 
Gorbačev-eran och det råder knappast något tvivel om att ”socialistisk marknad” är beroende 
av det förra. Precis som i fallet med planekonomi har även marknadssocialism (Marktsozia-
lismus) en tysk upprinnelse. Den tyske ekonomen Eduard Heimann myntade begreppet i 
början av 1920-talet. Sedermera, från slutet av 1930-talet och framåt, har det förknippats med 
den polske ekonomen Oskar Lange. Han använde dock inte begreppet även om han relaterade 
sig till just den tradition som hade skapats av Heimann och andra ekonomer som Carl Landa-
uer. Alec Nove har tidvis verkat inom denna tradition: Nove, The Economics of Feasible 
Socialism, 119. De idéer om marknadssocialism som ekonomer i Langes efterföljd förfäktade 
påverkade reformutvecklingen i Ungern, Jugoslavien och Tjeckoslovakein under 50- och 60-
talen. För mer om detta, se Nuti, ”Market Socialism”, 20f. Enkelt uttryckt kan marknadssocia-
lism sägas handla om ett relativt stort mått av statligt ägande men där produktionen och kon-
sumtionen till avgörande del underordnas den fria marknadens normer. En tvistefråga, som 
Nuti tar upp, är huruvida marknadssocialismen handlar om vissa politiska åtaganden (full 
sysselsättning, distributiv rättvisa, generell socialförsäkring) inom en blandekonomi eller om 
specifika institutioner utöver de gängse inom ett sådant system. Marknadssocialismen har en 
annan tyngd än den socialistiska marknaden både vad gäller teori och kanon. Nuti ställer sig 
direkt avvisande till möjligheten av en socialistisk marknad men lämnar åtminstone dörren på 
glänt för en marknadssocialism. Om man använder sig av begreppsparet form/innehåll kan 
man säga att marknadssocialismen tolererar en delvis autonom marknad inom ramen för en 
socialistisk form medan förespråkare för den socialistiska marknaden försöker ge marknaden 
ett socialistiskt innehåll. För Nuti torde det senare förefalla såväl teoretiskt som praktiskt 
omöjligt. 
670 Här spelar inte bara den rent semantiska betydelsen av relativ korrigering in utan Gorbačev 
själv hade tydligt stipulerat räckviden hos perestrojka: ”[…] svaren på frågorna, som livet 
självt har ställt, måste vi söka inom ramarna för vårt system och inte bortom socialismens 
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Slavoj Žižeks tolkning av den roll som de demokratiskt sinnade kommu-
nisterna i Slovenien spelade av ”vanishing mediators” kan tillämpas på 
Gorbačev och hans närmast allierade, om inte på den sextiotalistiska genera-
tionsgrupperingen i dess helhet: ”Once the process of democratization had 
reached its peak, it buried its detonators.”671 De demokratiska kommunister-
nas reformvilja är i grunden tragisk, menar Žižek. Om deras strävan mot 
pluralistisk demokrati och kamp mot serbisk populism och konservativ 
kommunism till en början applåderades av mer liberala krafter, förväntades 
de resignera från alla maktaspirationer så snart det demokratiska systemet 
väl sett dagens ljus. Inför valet i den nya ordningen måste de på stalinistiskt 
manér bekänna sin oförsonliga skuld, och ikläda sig rollen av syndabock, om 
inte för att ha varit totalitära, så åtminstone för sin principlöshet i att vilja 
bryta med sitt totalitära förflutna. Ju mer de förlikade sig med de demokra-
tiska idealen, desto mer högljutt anklagades de för att vara totalitära, vilket 
Žižek liknar vid de paradoxala krav som emanerar från det freudianska över-
jaget. 

Det är inte den absoluta övergången som jag i första hand vill fokusera, 
eftersom den alltid måste vara en efterhandskonstruktion. Det hegelianska 
förnuftet kan som bekant inte förekomma historiens list. Men den gradvisa 
tendensen var klar redan under Gorbačev-eran där begrepp som socialistisk 
pluralism och socialistisk demokrati, märkbart för många, men med relativt 
lite väsen omkring sig, kontinuerligt ersattes av begrepp som pluralism och 
demokrati. 

Perestrojka som konvergens 
Transitionsperspektivet kan dock skymma det faktum att Gorbačev-erans 
förväntanshorisont inte främst karakteriseras av en irreversibel framåtrörelse. 
Förutom tillbakablickandet fanns också en utbredd förhoppning om en fram-
tid i försoningens tecken. Extremer skulle utjämnas, enkelspårigheter undvi-
kas, orättfärdigheter utplånas. Perestrojka-begreppets innebörd av korriger-

                                                                                                                             
gränser […]” Gorbačev, ”Perestrojka neotložna”, 37. Uttrycket ”livet självt” användes ofta av 
Lenin. Haug, Gorbatschow, 333. 500-dagarsprogrammet var den liberala oppositionens alter-
nativ till vad som mer och mer hade börjat gå under namnet marknadssocialism. I efterhand 
har dock Gorbačev beskrivit perestrojka på det intentionala planet som en transition från ett 
gammalt (totalitärt) system till ett nytt (präglat av frihet och demokrati). Insikten om över-
gångens nödvändighet skulle enligt Gorbačev skilja honom från tidigare reformatorer som 
Chruščev och Kosygin, då dessa endast syftade till att förbättra det befintliga systemet. Det 
nya system Gorbačev talar om skall inte förstås som ett system präglat av chockterapi och 
unionsupplösning, identiskt med det postsovjetiska Ryssland, utan som ett integrerat samhälle 
inom en och samma union av lika delar frihet och social rättvisa, och därtill – något oväntat – 
”kristen demokrati”. Michail Gorbačev, Prostych rešenij ne bylo i ne budet (Mir peremen, nr 
1, 2004, 8–29), 2005, Gorbačev-Fond (Izvestija, 2 juni):  
http://www.gorby.ru/rubrs.asp?rubr_id=21&art_id=23488 (8 juli 2005). 
671 Žižek, Tarrying with the Negative, 228. 



 189

ing och optimering sammanfattade en tro på ett givande och ett tagande och 
en möjlighet att lära av varandra. Begreppet kan härmed relateras till en mo-
derniseringsteori som förutsätter en utveckling av konvergens. I detta avsnitt 
skall jag gå in på hur begreppen perestrojka och konvergens förhåller sig till 
varandra. Är perestrojka ett uttryck för ett konvergenstänkande? Avsnittet 
ställer Gorbačevs politiska tänkande i ljuset av konvergensteorins historia. 
Det utmynnar i en undersökning av den bild Gorbačev hade av det han skulle 
närma sig och det han själv representerade. I detta sammanhang lyfter jag 
fram metaforen ”det europeiska huset”. 

Efter andra världskriget fördes en livlig diskussion i väst, som senare också 
spred sig bland östeuropeiska dissidenter. Den handlade om huruvida mot-
sättningarna mellan den kapitalistiska och kommunistiska världen höll på att 
neutraliseras. Konvergensteorin hade delvis utkristalliserat sig inom en i 
huvudsak amerikansk moderniseringsdiskussion inspirerad av den struktur-
funktionalistiska sociologin. Här producerade man förutsägelser om framti-
den i olikartade men mer eller mindre redan industrialiserade kulturer. Man 
antog att den diversifierade utvecklingen skulle leda fram till ett homogent 
resultat med en politisk och ekonomisk organisering av västerländskt snitt. 
Om den västerländska konvergensteorin i allmänhet fördes fram på historie-
deterministisk grund,672 kan den östeuropeiska motsvarigheten mer sägas ha 
haft en normativ slagsida.673 

I sovjetisk tappning har teorin mest framgångsrikt artikulerats av Andrej 
Sacharov. Gorbačev har i efterhand sagt att Sacharov hade rätt i sina tankar 
om  konvergens, samt demokrati och fredlig samexistens, vilka enligt honom 

                               
672 Jan Tinbergen, ”Do Communist and Free Economies Show a Converging Pattern?”, i 
Soviet Studies, vol. 12, nr 4, 1961, 333; James Burnham, The Managerial Revolution: What is 
Happening in the World, New York: The John Day Company, Inc., 1941, passim. Se även 
ekonomen John Kenneth Galbraith, The New Industrial State (1967), Boston: Houghton 
Mifflin Company, 1978, 405f, 114f. För Galbraith tycks det kommunistiska systemet av 
nödvändighet decentraliseras så att de ekonomiska aktörerna får åtnjuta en högre grad av 
autonomi och det kapitalistiska uppnå en bättre kompromiss mellan plan och marknad. För en 
kritik av konvergensteorin medan den fortfarande var i svang, och en replik på Galbraith, se 
Bertram D. Wolfe, An Ideology in Power: Reflections on the Russian Revolution, London: 
George Allen and Unwin ltd, 1969, 376–394. Wolfe kallar teorin för ett ”önsketänkande” hos 
vissa intellektuella som tycks vara ideologiskt svaga för Sovjetunionen. Men han avfärdar inte 
konvergenstanken utifrån argument om att det ena systemet skulle vara strukturellt underläg-
set utan genom att peka på autonomin i kulturella olikheter, vilka inte hur som helst kan över-
sättas, generaliseras, avskaffas eller införas i en främmande miljö. 
673 Sacharov, Razmyšlenija o progresse. Sacharovs berömda skrift finns också utgiven på 
svenska: Andrej Sacharov, Alternativ till världens undergång: Tankar om framåtskridande, 
fredlig samexistens och intellektuell frihet (1968), Stockholm: Aldus/Bonniers, 1969. Den 
normativa dimensionen finns även närvarande hos flera västerländska teoretiker men där 
kombinerad med en empirisk argumentation för faktisk konvergens, och inte ytterst – som hos 
Sacharov – som en rationalistisk utopi. Man kan också notera de vitt skilda innebörder som 
Sacharov och en konvergensförespråkare som Galbraith lägger i ordet konvergens. För den 
senare handlar det mindre om vad jag här kallar mjuk upplysning, och mer om ekonomisk 
planering. 
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dessutom väsentligen skulle ha förebådat perestrojka.674 Under Gorbačevs tid 
som det sovjetiska kommunistpartiets generalsekreterare hade dock konver-
gensbegreppet en för tydlig dissident- och eftergiftskonnotation för att kunna 
användas.675 Vid flera tillfällen ställde han sig kritisk till att tala om konver-
gens som en del av reformpolitiken då socialismens värden inte var kom-
promissbara – ja, han framhärdade i sin skepsis till och med på en direktfrå-
ga från en av den västerländska konvergensteorins nestorer, John Kenneth 
Galbraith.676 Visserligen är det möjligt att hans tro på en suverän socialism, 
möjlig att affirmera inom en pluralistisk världsordning, torde ha förhindrat 
honom från att öppet förespråka den typ av universella homogenisering som 
konvergens innebär. Gorbačev föredrog också begrepp som variation (vari-
antnost´), samarbete och det av Hegel och inom cybernetiken präglade väx-
elverkan (vzaimodejstvie).677 Det senare rymmer en dialektisk spänning och 

                               
674 Jurij Rost, Ne poddaetsja pravke: Michail Gorbačev kommentiruet interv´ju Andreja 
Dmitrieviča Sacharova vremen s´ezda narodnych deputatov, 16 maj 2005, Gorbačev-Fond 
(Novaja gazeta, 16 maj 2005): http://www.gorby.ru/rubrs.asp?rubr_id=21&art_id=24214 (8 
juli 2005). 
675 I likhet med alla tidigare sovjetiska ledare från Stalin och framåt försökte Gorbačev i 
generalsekreterarställning legitimera sin politik med hänvisningar till Lenin. Efter Sovjetuni-
onens fall har Gorbačev fortsatt att referera till Lenin men också framhävt inhemska dissiden-
ter och utländska intellektuella. När man hade behov av att fokusera ett nytt begrepp var det 
viktigt att söka förlagor eller motsvarigheter hos Lenin. Vändningen från klassantagonism 
mot universella humanistiska värden motiverades under Gorbačev-eran inte utifrån Sacharovs 
tankar om internationalism och mänskliga rättigheter utan genom referenser till Lenins tal om 
”fredligt samliv” (mirnoe sožitel´stvo). Här skulle Lenin enligt Gorbačev ha transplanterat den 
nyinrättade NEP-ordningen till politiken, diplomatin samt epokens fundamentala lagar. Den 
fredliga samexistensen (mirnoe sosuščestvovanie) hade varit en väsentlig retorisk ingrediens i 
den poststalinska utrikespolitiken fram till Brežnevs ”avspänning” (razrjadka), då 
terrorbalansen delvis kom att rättfärdigas. Gorbačev legitimerade inte heller den fredliga 
samexistensen med hänvisningar till Chruščev, som var den som hade lanserat samexistenspo-
litiken på den 20:e partikongressen 1956. Gorbačev gav i ett tidigt skede uttrycket ”fredlig 
samexistens” en innebörd av nedrustning som ett alternativ till världens undergång och be-
kräftar på så vis den av Chruščev inslagna linjen, men han aktar sig för att nämna den senares 
namn. Även om Chruščev rehabiliterades under Gorbačev-eran, och Gorbačev i efterhand 
påtalat att Chruščevs politik utgjort en förebild för perestrojka, förblev Chruščev en omstridd 
ledare Gorbačev-eran ut. Gorbačev, ”Uskorenie tempov razvitija”, 150; Michail Gorbačev, 
”Reč na tovariščeskom užine, dannom central´nym komitetom BKP, gosudarstvennym sove-
tom i sovetom ministrov NRB v čest´ general´nogo sekretarja CK KPSS M. S. Gorbačeva” 
(24 oktober 1985), i Izbrannye reči i stat´i, vol. 3, Moskva: Politizdat, 1987, 36; Gorbačev, 
”[Framträdande på revolutionens 70-årsdag]”, 437. 
676 Gorbačev, ”[Framträdande på revolutionens 70-årsdag]”, 440; Michail Gorbačev, Vstreča 
M. S. Gorbačeva s predstaviteljami amerikanskoj intelligencii (31 maj), 2005, Gorbačev-Fond 
(Izvestija, 2 juni 2005): http://www.gorby.ru/rubrs.asp?rubr_id=175&art_id=15077 (8 juli 
2005). 
677 Begreppet växelverkan (Wechselwirkung) förefaller dock ha introducerats av Kant, först i 
hans naturfilosofi och sedermera i den teoretiska filosofin. För en kortare översikt över be-
greppets filosofiska och sociologiska position hos tänkare som Kant, Hegel, Schleiermacher, 
Dilthey och Mill, se David Stockelberg, ”Simmels former” (Göteborgs universitet, 2005), 
193ff. 
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ligger i linje med hans syn på att de två supermakterna följer olika moderni-
seringsvägar.678 

Men Sacharovs konvergenstanke ekar ändå i hans politiska tal. Priori-
teringen ligger på det komplementära istället för det antagonistiska, det uni-
versellt mänskliga istället för det snäva klassintresset, de gemensamma näm-
narna istället för de särskiljande. Och kanske är det därför inte konstigt, inte 
minst med tanke på Gorbačevs rehabilitering av Sacharov redan i december 
1986, att politiken i samtiden av kommentatorer tolkades som en reaktive-
ring av den gamla konvergenstanken.679 

Det är dock viktigt att ha i åtanke den betydande klyfta som fanns mellan 
Gorbačev och Sacharov under Gorbačev-eran. Genom att befria Sacharov 
från husarresten kunde visserligen Gorbačev till vissa delar förläna reform-
politiken Sacharovs oantastliga auktoritet. Samtidigt lät sig inte Gorbačevs 
reformkommunism försonas med Sacharovs mer kompromisslösa liberala 
hållning. 

1968 presenterade Sacharov sina tankar om konvergens. Han gjorde det i 
en samizdat-broschyr som skulle röna stor uppmärksamhet i början av 1970-
talet. Sacharov citerar här ett uttalande av Bertrand Russell om fredens förut-
sättningar under det kalla kriget.680 En verklig nedrustning kan bara komma 
till stånd på prestigens bekostnad. Tanken att mänskligheten skall kunna 
räddas undan en nukleär katastrof om viljan att inte gå under är starkare än 
att till varje pris besegra motståndaren, används av Gorbačev för att sätta 
fokus på terrorbalansens destruktivitet och kapprustningens vansinne.681 Sa-
charovs konvergenstanke appellerade också till andra inom den generations-
gruppering som Gorbačev tillhör.682 

I sitt FN-tal 1988 talade Gorbačev om en ny världsordning som känne-
tecknas av sökandet efter universell mänsklig konsensus. Vittnesbörd om 
denna finner han i den globala process i vilken världen blir alltmer diversifi-
erad men samtidigt mer integrerad. I mångfalden finns samtidigt en enhet.683 

                               
678 ”[…] just i denna växelverkan av olika samhällstyper tar var och en sin respektive exa-
men.” Gorbačev, ”Framträdande på revolutionens 70-årsdag]”, 440. 
679 Roland, ”Gorbachev and the Common European Home”, 406. 
680 Sacharov, Razmyšlenija o progresse, 44. 
681 Gorbačev, Vstreča M. S. Gorbačeva s predstaviteljami amerikanskoj intelligencii (31 maj). 
682 Evgenij Evtušenko, Perestrojka prodolžaetsja, 2005, Gorbačev-Fond (La Stampa, 5 mars 
2005): http://www.gorby.ru/rubrs.asp?rubr_id=21&art_id=24050 (8 juli 2005). Evtušenko har 
fortsatt att skriva under på denna tanke. Det är symptomatiskt att både Gorbačev och 
Evtušenko talat positivt om konvergens efter Sovjetunionens fall då dylika teorier var i svang 
under de år då deras generations världsåskådning formades. Man skulle kunna säga att 
Gorbačev under Gorbačev-eran företrädde en moderat variant av konvergenstanken samtidigt 
som Sacharov själv – som tillhörde en äldre generation – inte längre nöjde sig med en sym-
metrisk konvergens där Sovjetunionen skulle tillägna sig intellektuell frihet och decentra-
lisering av de ekonomiska besluten. När Gorbačev och flera andra i hans generationsgruppe-
ring framhärdade med Sacharovs tidigare moderata konvergenstanke förespråkade Sacharov 
flerpartisystem och marknadsekonomi. 
683 Gorbačev, ”Vystuplenie v Organizacii Ob´´edinennych Nacij”, 187ff. 
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Den centrala, moraliska och effektiva roll Gorbačev tillskriver FN i den nya 
världsordningen liknar Sacharovs idé om en världsregering.684  

En förutsättning för konvergensteorins tillkomst var de kapitalistiska kri-
ser som uppkom i väst under 1930-talet i ljuset av den snabba sovjetiska 
industrialiseringen. Rooswelts New Deal av ekonomiska omprioriteringar 
och radikala välfärdssatsningar var en kompromiss som tvingats fram av det 
kapitalistiska systemets tillkortakommanden och som delvis inspirerats av de 
socialistiska landvinningarna. Konvergensbegreppet kan associeras med ett 
annat omstritt begrepp, nämligen den tredje vägens politik. I det senare fallet 
handlar det dock inte om två hegemoniska system som närmar sig varandra 
och assimilerar varandras goda egenskaper, utan om en neutral kraft som 
söker artikulera en alternativ väg mellan olika extrema yttringar.685 Visserli-
gen efterlyser Sacharov en medelväg mellan kapitalismens ”egoistiska prin-
ciper om den privata egendomen” och ”den intellektuella frihetens begräns-
ningar under socialismen”. Men han sätter inte tilltron till en oberoende 
kraft. Förändringen måste komma inifrån de dominerande blocken: ”Både 
kapitalismen och socialismen har möjligheter till en långsiktig utveckling, 
där de kan låna positiva element av varandra (och faktiskt närma sig var-
andra i väsentliga förhållanden).”686 

Sacharov talade 1968 om närmande (sbliženie) och konvergens (konver-
gencija) mellan de två supermakterna,687 som enda möjligheten att förhindra 
en annars oundviklig mänsklig undergång i ett kärnvapenkrig.688 Här närdes 
                               
684 Sacharov, Razmyšlenija o progresse, 47; Gorbačev, ”Vystuplenie v Organizacii Ob´´-
edinennych Nacij”, 184, 191f. FN har enligt Gorbačev en unik roll att spela för världens fred 
och säkerhet. Utan FN är inte en världspolitik längre möjlig. Det är FN som kan ta i tu med de 
stora utmaningarna och humanisera förhållandet mellan sina medlemmar. Sacharovs ”världs-
regering” var ett uttryck för en utopisk tro han delade med många andra västerländska intel-
lektuella under 1900-talet. Här hoppades man på ett universalistiskt och scientisktiskt styrel-
seskick utan ideologiska, religiösa eller andra hänsynstaganden annat än demokrati, pluralism, 
tolerans, fred och ekologi. Andrej Sacharov, Memoirs, London: Hutchinson, 1990, 282. Jfr 
Karl R. Popper, The Open Society and its Enemies: The Spell of Plato (1945), vol. 1, 5 utg., 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1966, 163. 
685 För mer om detta begrepp, som har sin upprinnelse inom efterkrigstidens oppositionella 
europeiska socialdemokrati, och som under 1990-talet diskuterats av såväl Bill Clinton, Tony 
Blair som Anthony Giddens, se Anders Frenander, ”Europa som en ’tredje väg’ i politiken”, i 
Europa: Humanistdag-boken, vol. 12, red. Kerstin Norén et. al., Göteborg: Humanistiska 
fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet, 1999. 
686 Sacharov, Razmyšlenija o progresse, 35, 38. 
687 Sacharov skriver konvergens inom citationstecken vilket är betecknande för begreppets 
kontroversiella status i Sovjetunionen vid denna tid. Ordet hade lånats in till ryskan under 
1800-talets andra hälft (förmodligen från engelskan), N. Šanskij red., Ėtimologičeskij slovar´ 
russkogo jazyka, 8 utg., vol. 2, Moskva: Izdatel´stvo moskovskogo universiteta, 1982, 249, 
men torde ha laddats med en konnotation av eftergiftspolitik i samband med att de konver-
gensteoretiska tankegångarna blev kända i Sovjetunionen någon gång under 1950-talet. 
688 Sacharov, Razmyšlenija o progresse, 38, 46. Scharov talar också om samarbete, ömsesidig 
hjälp, samexistens och ett utjämnande av motsatser. Han berättar själv att det var hans läro-
mästare Igor´ Tamm, en av Sovjetunionens stora kvantmekaniker, som introducerade det 
västerländska konvergensbegreppet, vilken i sin tur möjligen kan ha fått det från Jan Tinber-
gen, jämte andra begrepp som världsregering och öppet samhälle. Tamm skulle enligt Sacha-
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en önskan om att det progressiva socialistiska systemet med sina totalitära 
defekter skulle kunna assimilera det kapitalistiska samhällets liberala rättig-
heter och pluralistiska kultur. Den andligt fria kapitalismen, med sin egois-
tiskt omhuldade privategendom, skulle förhoppningsvis samtidigt inspireras 
av den socialistiska altruismen och rättvisetanken. Konvergensen skulle ske 
både socialt, ideologiskt och ekonomiskt. Från en sovjetisk horisont fram-
stod detta som revisionism. Kapitalismen var dekadent och för att inte den 
positiva ekonomiska utvecklingen skulle framstå som en anomali, måste den 
vara artificiell och tillfällig. Enligt Chruščev kan inte konvergensteorin ap-
pliceras på världsläget då det ena systemet är dömt till undergång.689 Sacha-
rov förutsätter dock en kapitalistisk produktivkraftsutveckling som är högst 
reell, och dess autonomi är grunden för hans tes om fredlig samexistens.690 
Kapitalismen är precis som socialismen förmögen till fred, då valet inte står 
mellan en allt mer forcerad temporär tillväxt och militära aggressioner. 

Ur ett internationellt perspektiv var Sacharov dock inte en pionjär. Bland 
statsvetare, historiker och ekonomer hade som redan antytts en kritisk dis-
kussion börjat föras om olika konvergensscenarier under 50- och 60-talen. 
Frågan aktualiserades under intryck av den avstalinisering och ekonomiska 
tillväxt som registrerades under 1950-talets sovjetiska töväder, för att inte 
tala om det spektakulära avfyrandet av Sputnik,691 och hur man som väster-
länning då skulle förhålla sig till detta. Nu blev man också mer öppen inför 
föregivna positiva sidor hos östländerna och förfäktade inte längre uteslutan-
de det västerländska systemets hegemoni. 

Det är dock inte så mycket mot bakgrund av Galbraiths teori som man bör 
se Sacharovs appell utan kanske mer mot tankegångar förknippade med Ja-
mes Burnham, och framförallt Pitirim Sorokin. 

                                                                                                                             
rov ha förhållit sig mer kallsinnigt till just konvergens samt världsregering. Samtidigt behöver 
Tamm inte heller ha varit ovetande om Pitirim Sorokins konvergenstanke då idén om en 
världsregering stämmer väl överens med den senares förhoppning om en oberoende suverän 
internationell auktoritet. Sorokin, Russia and the United States, 204f. Därutöver nämner 
Sacharov en rad västerländska intellektuella, kända för sitt fredsengagemang, så som Einstein 
och Russell. Man bör också ta hänsyn till att skriften om fredlig samexistens författades, som 
Sacharov själv betonar, mitt under Pragvåren, som han höll sig underrättad om via kortvågs-
radio. Sacharov, Memoirs, 281. 
689 Ismail Shariff, ”Global Realignment in the New Millennium: Three Possible Scenarios”, i 
World Affairs [elektronisk upplaga: http://www.ciaonet.org/olj/wa/wa_98shi01.html] (22 
september 2005), vol. 2, nr 4, 1998. 
690 Sacharov, Razmyšlenija o progresse, 38. 
691 Det är svårt att i efterhand föreställa sig den betydelse som avfyrandet av Sputnik hade på 
den internationella arenan. ”Sputnik” blev ett låneord världen över. Beteckningar som ”refu-
senik” och ”beatnik” skapades i analogi med det nya ordet. (Sputnik, vars lexikaliska betydel-
se är satellit, har en inre form av ”följeslagare” eller ”resekamrat”: s = med, put´ = väg, ik = 
diminutivt suffix för personer eller föremål.) I Anthony Burgess dystopi A Clockwork Orange 
från 1962 komunicerar hjälten med sina gängmedlemmar på ett engelskt slangspråk med en 
uppsjö av ryska substantiv. Denna representation förutsätter erfarenheten av Sputnik och 
Gagarins rymdfärd samt de konvergensteorier som var i svang just under denna tid. I framti-
den skulle alltså även supermakternas språk konvergera. 
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I kölvattnet av den stora kapitalistiska kris som drabbade USA 1929 hade 
flera forskare börjat intressera sig för möjligheten att introducera teknokra-
tiska inslag i ekonomin. Man lade således större vikt vid direktörerna, de 
teknologiska specialisterna, ingenjörerna, finansiärerna och samhällsplane-
rarna, och tog mindre hänsyn till traditionella ägarförhållanden, aktieinnehav 
och kapitalistiska särintressen. 

James Burnham, som exemplifierar denna strömning, menar sig kunna 
identifiera en gemensam riktning inom till synes antagonistiska rörelser som 
bolsjevism, fascism och det han kallar ”New Dealism”, mot en ny typ av 
samhälle präglat av direktion och teknokrati.692 Han menar att de två gängse 
teorierna (att kapitalismen alltid kommer att bestå respektive att kapitalismen 
kommer att ersättas av socialismen) är felaktiga. Burnham påpekar att socia-
lismen redan i ett tidigt skede frångick kravet på arbetarkontroll till förmån 
för hierarkisk direktion. Han menar att även kapitalismen kommer att ersät-
tas av ett stratifierat direktörssamhälle (managerial society). Produktions-
medlen kommer att överföras till staten men klasskillnaderna kommer snara-
re att förstärkas. Burnham prognostiserar att den teknokratiska eliten skall 
uppnå en hegemonisk ställning och utifrån den positionen lyckas övertyga 
om sin förmåga att administrera egendomen för att hantera systemets olika 
kriser.693 

I konvergensteorins förhistoria är det ”öst” som har initiativet. Sovjetuni-
onen, eller Ryssland som Burnham säger, är ”the first managerial state”, och 
har avancerat längst på ”the managerial road”.694 Det var egentligen först i 
och med 50-talets moderniseringsdiskussion i samband med en begynnande 
industrialisering i tredje världen samt de positiva effekterna av Marshallhjäl-
pen, som ”väst” trädde in med anspråk på att ställa övriga världen i bakgrun-
den, även om uppfattningar fortfarande var vanliga att det var USA som 
närmade sig den sovjetiska modellen.695 

I den gemensamma kampen mot Hitlertyskland behövde man finna for-
mer för att legitimera alliansen mellan västmakterna och Sovjetunionen. Så-
lunda tonade man ner olikheterna och den forna ideologiska antagonismen 
förpassades från propagandan. Sovjetunionen erhöll plötsligt medlemskap i 
den europeiska kulturen och den civiliserade värld som tagit på sig uppgiften 

                               
692 Burnham, The Managerial Revolution, 73, 257. 
693 Ibidem, 29, 41f, 71f. 
694 Ibidem, 210, 221. 
695 Ismail Shariff har lyft fram 1968 som en vändpunkt. Det var då reformförsöken i Tjecko-
slovakien slogs ner och republikanerna återtog makten i Vita huset medan två tunga namn 
förknippade med den amerikanska medborgarrättsrörelsen mördades. Shariff, ”Global Rea-
lignment in the New Millennium”. Denna tendens kan sägas ha konsoliderats i och med Kinas 
vägval mot marknadsanpassning i slutet av 70-talet och människorättsrörelsens ökade politis-
ka inflytande i Östeuropa under 70- och 80-talet – ackompanjerat av Reagans och Thatchers 
nyliberala privatiseringspolitik – utan hänsyn till socialistiska eller socialdemokratiska idéer. 
När Östblocket upplöstes 1989 blev det ”väst” som tog initiativet i utvecklingen. Men pendeln 
rör sig fortfarande. Idag framstår Kina alltmer som en supermakt i ekonomiskt hänseende. 
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att krossa det nazistiska barbariet. I denna anda lyftes Ryssland fram som ett 
nytt, dynamiskt, effektivt och vitalt land som man borde samarbeta med 
snarare än bekämpa.696 Efter kriget skulle det alltså kunna vara relativt enkelt 
att restaurera en odelad värld. Det är också i denna anda som den ryskfödde 
Harvardsociologen Pitirim Sorokin 1944 presenterade sin uppfattning om en 
bred ”ömsesidig influens” mellan USA och Sovjetunionen. Sorokin formule-
rar en integralistisk teori som ligger långt ifrån konvergensteorins mer funk-
tionalistiska delar. Ryssland kommer att befrukta och förfina den amerikans-
ka konsten och litteraturen samt utgöra en inspiration för att få bukt med 
kommersialismens kortsiktiga avarter. Och samtidigt kommer det ameri-
kanska exemplet enligt hans uppfattning att utgöra ett korrektiv för den akuta 
bristen på efterlevnad av medborgerliga rättigheter i Sovjetunionen. 

Sorokins projekt bör ses i ljuset av hans vilja att försonas med sin rysk-
amerikanska identitet. Hans många exempel på de bägge nationernas före-
givna närhet i historiska, geografiska, kulturella, politiska och psykologiska 
förutsättningar,697 kan ses som ett försök att stävja den amerikanska russofo-
bin. Sorokin talar här, vid sidan om ”progressive mutual convergence”, 
främst om ”mutual influence”.698 De analoga förutsättningarna konstituerar 
nämligen en resurs till ett framtida symmetriskt närmande. Ömsesidigheten 
har inte bara en strukturell grund utan Sorokin pekar också på direkta och 
indirekta historiska influenser: ”[…] the two nations have freely and gene-
rously given to each other the best of what they have created”.699 

Innan jag kommer in på konvergenstankens direkta relevans för perestrojka 
som begrepp och projekt skall jag ytterligare säga något om Sorokins reso-
nemang. Konvergensteorin härbärgerade flera element som konstituerade 
den sensovjetiska förväntanshorisont som upplöstes 1991. En annan indika-
tion som Sorokin tycker sig registrera är en tendens där Sovjetunionen ut-
vecklas mot mindre kommunism och mer konstitutionalism, och där USA 

                               
696 I en anda av samtidig tacksamhet och fruktan inför den väldiga sovjetiska motoffensiven 
mot den gemensamma fienden, sannolikt med slaget vid Stalingrad i färskt minne, säger den 
republikanske presidentkandidaten Wendell L. Willkie efter en tiodagarsresa i Sovjetunionen 
att ”[…] we do not need to fear Russia. We need to learn to work with her against our com-
mon enemy, Hitler. We need to learn to work with her in the world after the war. For Russia 
is a dynamic country, a vital new society, a force that cannot be bypassed in any future 
world.” De demokratiska institutionerna och fria ekonomierna hotas bara av sin egen missköt-
sel. Världen mår bäst av två starka system. Wendell L. Willkie, One World, London: Casell 
and Company Ltd., 1943, 45, 72. 
697 Sorokin, Russia and the United States, 10f. 
698 Ibidem, 161, 124–136. 
699 Ibidem, 135. Som exempel på ömsesidiga historiska influenser anger Sorokin Sovjetunio-
nens beroende av amerikansk teknologiöverföring, den ryska musikens och litteraturens popu-
laritet i USA, inflytandet från den amerikanska rättighetsdeklarationen på ryskt politiskt tän-
kande, och ömsom ryska och amerikanska vetenskapliga landvinningar. Sorokin, Russia and 
the United States, 125ff, 133, 135. 
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blir ett mer direktionspräglat och mindre egendomscentrerat samhälle.700 
Denna tanke satte spår hos senare konvergensteoretiker. Även om rättighe-
terna i Stalins Sovjetunionen bara existerar på pappret utgör de enligt Soro-
kin vittnesbörd om en grundläggande skillnad jämfört med det tidiga 20-
talets fördömande av borgerliga fri- och rättigheter. Sorokin antyder också i 
andra sammanhang något oväntat att det var sämre under Lenin än under 
Stalin. Man får här ta hänsyn till att det var under den förre som Sorokin 
tvingades emigrera och att Stalins Sovjetunionen under och strax efter andra 
världskriget uppnådde en internationell auktoritet utan motstycke i rysk hi-
storia. 

Vid tiden för bokens andra upplaga är dock kalla kriget ett faktum. Soro-
kin erkänner att detta tycks motbevisa hans påståenden om närmande och 
ömsesidig influens. Han framhärdar dock i sin uppfattning men reserverar 
den för en tid utan kallt krig. I starka ordalag sätter Sorokin också sin tillit 
till en oberoende överordnad internationell auktoritet som kan medla mellan 
världens olika länder.701 

Ett bestående tecken är dock att Sovjetunionen och USA bara är vålnader 
av sina tidigare jag av kommunism och kapitalism. Dessa länder demonstre-
rar numer istället ”étatisme”. Båda länderna kännetecknas av vad man skulle 
kunna kalla för teknokrati, där ägandet underordnats direktionen.702 

Från en sovjetisk horisont är det snarare en artikel från 1960, vilken över-
sattes till ryska i början av 1960-talet,703 som är mer relevant. Här utvecklas 
konvergensperspektivet och inkluderar nu i stort sett livets alla områden: 
naturvetenskap, teknologi, filosofi, samhällsvetenskap, humaniora, politik, 
juridik, ekonomi, utbildning, konst, idrott, religion, och sociala och intima 
relationer. I takt med att Sovjetunionen skulle bli ett mer humant, rättssäkert 
och tolerant samhälle i vilket filosofin redan fått en mer idealistisk inrikt-
ning, tycks man mer och mer kunna skönja vissa inskränkningar av medbor-
garnas fri- och rättigheter i det amerikanska samhället. Där vinner också de 
                               
700 Sorokin, Russia and the United States, 143, 150. Ett annat tecken på den avideologisering 
han registrerar är den kommunistiska internationalens upplösning och röda arméns namnbyte 
till sovjetiska armén. Den ideologiska armén blir en nationell armé vars uppgift är att försvara 
fosterlandet. Detta gör de politiska kommissarierna överflödiga, vilka tidigare eldat soldaterna 
till solidariska uppoffringar för det internationella proletariatet. 
701 Sorokin, Russia and the United States, 204f. 
702 Ibidem, 137, 155f, 159. 
703 Pitirim Sorokin, The Basic Trends of our Times, New Haven, CT.: College & University 
Press, 1964, 78. Den ryska översättning som Sorokin talar om förekommer sällan eller aldrig i 
några bibliografier. I en vetenskaplig bibliografi över Sorokins böcker och artiklar på såväl 
ryska, engelska, franska och tyska utgivna från 1910 till 1975 anges bara 1993 års utgåva av 
Glavnye tendencii našego vremeni (The Basic Trends of our Time), i vilken texten ingår. 
Pitirim Sorokin och M. Vorob´eva, Social´naja i kul´turnaja dinamika (glavy iz kni-
gi)/Bibliografija trudov Pitirima Aleksandroviča Sorokina, Ju. Jakovec, Moskva: 
Meždunarodnyj fond N. D. Kondrat´eva, 1999, 72. I sammanhanget kan man även nämna den 
store konvergensförespråkaren John Kenneth Galbraith som spelat en viktig roll i popularise-
ringen av konvergensteorin. Hans bok The New Industrial State (1967) översattes till ryska i 
en sovjetisk utgåva 1969. 
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materialistiska betraktelsesätten insteg i de psykosociala vetenskaperna, me-
nar Sorokin.704 Givet vissa kloka val som leder till att krig och konflikter kan 
undvikas kan mänskligheten gå en ”alternativ framtid” till mötes. 

Den konvergensteoretiska tankefiguren nådde sin höjdpunkt under 50- 
och 60-talen. Likheterna mellan Sacharov och Sorokin är slående. Detta 
torde inte så mycket bero på att det under 60-talet i begränsad omfattning 
förelåg en rysk översättning av Sorokins teori, som att tankarna var sympto-
matiska för och appellerade till många intellektuella under denna tid i olika 
delar av världen. Tron på det internationellt överordnade medlingsorganet, 
möjligheten att korrigera varandras brister och låna de bästa egenskaperna 
från respektive system samt samverkan mellan väst och öst som enda vägen 
bort från mänsklig undergång,705 är alla viktiga ingredienser även hos Sacha-
rov. Det ligger nära till hands att säga att Sacharov gör ett politiskt program 
av de förhoppningar som impliceras av Sorokins världsanalys. 

Utvecklingen efter andra världskriget tycktes bekräfta den tidiga konver-
gensteorins förutsägelser.706 I väst nationaliserades vissa delar av industrin, 
länder som Frankrike och Japan främjade olika planeringssystem, samtidigt 
som en avstaliniseringsprocess inleddes i Sovjetunionen. 

En som efter Sorokin fortsatte att tala om konvergens, och gjorde konver-
gensteorin till en kontroversiell fråga inom nationalekonomin, var den hol-
ländske ekonomen och blivande mottagaren av Riksbankens ekonomipris till 
Nobels minne, Jan Tinbergen. Under slutet av 1950-talet presenterade han 
sin teori om ”the optimum regime”, som bär spår av Burnhams teori om 
direktionssamhället,707 men också av närmast grekiskantika föreställningar 
om jämvikt och harmoni, där det optimala är en gyllene medelväg mellan 
ytterligheter.708 Den kan kortfattat sägas bygga på följande antaganden: 
Verkligheten är stadd i ständig förändring. De ekonomiska systemen strävar 
efter att övervinna sina tillkortakommanden genom att lära av erfarenheten. 

                               
704 Pitirim Sorokin, ”Mutual Convergence of the United States and the U.S.S.R. to the Mixed 
Sociocultural Type”, i International Journal of Comparative Sociology, vol. 1, nr 2, 1960, 
153, 156, 164, 171. 
705 Sorokin, Russia and the United States, 143, 182. 
706 Shariff, ”Global Realignment in the New Millennium”. 
707 Tinbergen, ”Do Communist and Free Economies Show a Converging Pattern?”, 335. 
708 Jan Tinbergen, ”The Theory of the Optimum Regime”, i Selected Papers, Amsterdam: 
North-Holland Publishing Company, 1959, 300, 303. Även Pitirim Sorokins teori är en expo-
nent för detta jämviktstänkande. Framtidens samhälle är integralt, enhetligt och intermediärt: 
”[…] in their pure or extreme form both – the Capitalist and the Communist – orders are very 
defective and cannot meet the needs of a good and creative life of mankind and the future”. 
Sorokin, ”Mutual Convergence of the United States and the U.S.S.R.”, 143. Aristoteles, Den 
nikomachiska etiken (333 f.kr.), Göteborg: Daidalos, 1988, 58f. I Aristoteles dygdetik, där det 
gäller att öva sig fram till att träffa det mellanliggande valet och finna glädje i medelvägen (så 
att det frambringar lust), är extremerna varandras kvantitativa motsatser, men inte kvalitativa. 
Den väsentliga motsatsen finns mellan det intermediära å ena sidan, och någon av extremerna 
å den andra. Överflöd och underskott är varandras kvantitativa motsatser men den kvalitativa 
motsatsen till överflödet (det sämsta) är det intermediära (det bästa). Det goda står alltså att 
finna mellan överskott och brist, d.v.s. i det proportionerliga, i måttligheten. 
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De influeras också av varandra. Han tolkar förändringen som en negativ 
framstegsprocess av ”converging movements” där systemen korrigerar sina 
brister och utvecklas mot alltmer optimala förhållanden, då defekterna redu-
ceras. Eftersom det optimala står att finna i en medelväg (”some sort of a 
mixed system”) kommer den ömsesidiga influensen att tillta och konvergen-
sen bli allt tydligare. Rörelsen går från extremen till medelpunkten.709 

Det finns en semantisk likhet mellan perestrojka och konvergens (kon-
vergencija). Båda kan nämligen förutsätta ett dissonant, kluvet eller ofull-
ständigt tillstånd som det gäller att överskrida, försona, korrigera eller åter-
ställa.710 För Sacharov är världen ”splittrad”. För Sorokin råder en relation av 
”discordancy” mellan rådande politiska doktriner och mänsklighetens verk-
liga intressen.711 Tinbergen betraktar konvergensen som en rörelse från det 
icke-optimala till det optimala.712 Sorokin tycker sig se att konvergensen 
leder till ett intermediärt, enhetligt och integrerat system.713 Uppdelningen 
förefaller, om inte onaturlig, så i alla fall otillfredsställande. Dess motsats – 
enheten, helheten eller fullkomligheten – kan också sägas svara mot en har-
moni, som perestrojka-begreppet i sin musikaliska användning syftar till att 
uppnå. Konnotationen av relativ omstämning motsvarar en mindre eller stör-
re justering av de olika moderniteternas respektive färdvägar mot försoning 
och samstämmig harmoni. Även glasnost´-begreppet bär som vi sett på den-
na betydelse av klangfullhet och samstämmighet. 

                               
709 Tinbergen, ”Do Communist and Free Economies Show a Converging Pattern?”, 333f, 
339f. Tinbergen påtalar att Sovjetunionen tidigt lärde sig att direktion måste bygga på specia-
lisering och att man tvingades förlika sig med ett monetärt system. Efter andra världskriget 
erkändes konsumtionen som en vital faktor och den internationella handeln expanderade. 
Även västvärlden, fortsätter Tinbergen, har byggt ut sina offentliga sektorer och skatter spelar 
en allt viktigare roll för att reglera den ekonomiska aktiviteten. Konkurrensen är inte längre 
ohämmad utan styrs av en lagstiftning som motarbetar uppkomsten av monopol och karteller. 
Utbildning upp till en viss ålder har blivit obligatorisk. 
710 Som vi sett betyder verbformen till perestrojka, perestroit´, att bygga om, t.ex. ett hus, men 
också mer perifert att stämma om ett musikinstrument. Rasstroit´, som betyder ”att bringa i 
oordning”, kan ses som en antonym och bär också på perifera musikaliska innebörder av att 
göra ett instrument ostämt eller få ett instrument att tappa stämningen. 
711 Sorokin, ”Mutual Convergence of the United States and the U.S.S.R.”, 149; Sacharov talar 
om mänsklighetens uppsplittring (razobščennost´) i två olika delar. Sacharov, Razmyšlenija o 
progresse, 3. 
712 För Tinbergen är den konvergerande rörelsen enkelriktad. Den går från en icke-optimal 
ekonomisk ordning (extrem marknadsekonomi eller extrem planekonomi) till en ordning som 
är närmare det optimala, d.v.s. mitten (blandekonomi). Perestrojka-begreppets musikaliska 
betydelse korresponderar här mot Tinbergens föreställningar om ett optimalt intermediärt 
tillstånd av allmän jämnvikt. Perestrojka behöver dock i sin musikaliska användning inte bara 
syfta på en omstämning som konvergerar olika instrument till samma tonhöjd, utan kan lika 
väl beteckna en divergerande omstämning där de olika instrumenten rör sig bort från en 
gemensam grundton. 
713 Sorokin, ”Mutual Convergence of the United States and the U.S.S.R.”, 142. I efterhand har 
Gorbačev flera gånger förordat ett nytt ”integrerat” samhälle där solidaritet och rättvisa sam-
sas med friheten. Se t.ex. Gorbačev, Prostych rešenij ne bylo i ne budet. 
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Det europeiska huset 
En stor del av Gorbačevs projekt handlade om ett närmande mot positioner 
som tidigare varit otänkbara, även om han under sin tid vid makten inte ville 
använda ordet konvergens. Hans vision om ett gemensamt europeiskt hus 
eller hem vilade på en tro på ett förenande europeiskt kulturarv och en pro-
gressiv upplysningstradition, som Sovjetunionen, i analogi med Frankrike, 
skulle kvalificera sig till i kraft av sin revolutionära historia.714 Här ses alltså 
inte franska revolutionen enbart som en historiematerialistisk sekvens. Enligt 
det gängse synsättet var den progressivt nödvändig, men i sig själv otillräck-
lig, för den högre kvalitet av socialism som infriades med oktoberrevolutio-
nen.715 Nu utgör franska revolutionen till viss del en självständig variation på 
ett och samma tema, vars olika förgreningar, släktskapet till trots, tycks vara 
likvärdigt suveräna. Identifikationen med Frankrike, antingen med det bor-
gerliga eller med det radikala, är ett gammalt tema i bolsjevismens historia 
som nu åter dammas av. Då som nu uttrycker denna identifikation en vilja att 
vara modern – kanske det modernaste moderniteten har att erbjuda. 

Vad är det då för ett land som Gorbačev vill närma Europa? Gorbačev 
försöker sig på en komplicerad balansakt. Med en viss underton av underläg-
senhetskänsla värjer sig Gorbačev mot en tendens i väst att reducera Europa 
till Västeuropa: ”Vi är européer”, kan han plötsligt skjuta in i sitt resone-
mang. Redan det gamla Ryssland länkades samman med Europa genom 
kristendomen. Detta passar han på att påminna om inför 1 000-årsjubiléet av 
det ryska kristnandet, vars firande skulle äga rum året därpå. Sovjetunionen 
tillhör Europa, men samtidigt förefaller det sovjetiska folket närmast vara 
predisponerat för en annan typ av samhällsideologi (socialismen) än den som 
råder i det Europa han talar till. De europeiska folkslagen i Sovjetunionen 
sägs alla ha lämnat betydande bidrag till den europeiska civilisationen och 
kan därför göra anspråk på det organiskt utvecklade kulturarvet. Men likväl 
har en del av Europa valt socialismen och en annan kapitalismen – på olika 
grunder, som båda är legitima: ”En verkligt europeisk politik och allmäneu-

                               
714 ”De största filosoferna försökte begripa samhällets utvecklingslagar och hitta svar på den 
avgörande frågan: hur kan man göra människans liv lyckligt, rättvist och tryggt. Två stora 
revolutioner, den franska 1789 och den ryska [rossijskaja] 1917, utövade en mäktig inverkan 
på den historiska processens själva karaktär, och ändrade radikalt världshändelsernas gång. 
Båda två, var och en på sitt sätt, gav en gigantisk impuls åt mänsklighetens framåtskridande. 
Det är just de som i mångt och mycket även formerat det sätt att tänka som fortfarande domi-
nerar i det allmänna medvetandet. Detta är en storslagen andlig rikedom.” Gorbačev, ”Vys-
tuplenie v Organizacii Ob´´edinennych Nacij”, 186. I efterhand har Gorbačev fortsatt att 
framföra sitt försoningstema som en motvikt mot, som han ser det, dagens nyliberala hege-
moni och den destruktiva produktionen av fientliga dikotomier, utifrån argumentet att både 
socialismen och liberalismen har en gemensam källa vilken utgörs av upplysningens humanis-
tiska tankegods. Gorbačev, On My Country and the World, 70. 
715 Jfr Brežnevs exklusivt privilegierande presentation av oktoberrevolutionen: Brežnev, 
”Pjatdesjat let velikich pobed socializma”, 39. 
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ropeisk process kan bara skapas om man erkänner och respekterar denna 
realitet [av ideologiska alternativ].”716 

Den vacklande hållningen i synen på östra och västra Europa, som di-
stinkta ideologiska projekt, men som tillhör en och samma ”historisk-
kulturella helhet”, har sin motsvarighet i en historiografisk ambivalens. Sov-
jetunionen, antyder Gorbačev, är visserligen beroende av arvet från den eu-
ropeiska renässansen, upplysningen och samhällsfilosofin, men samtidigt 
vilar landets auktoritet på förmedlingen av en inhemsk tradition av en ur-
gammal rysk kultur.717 Men den internationella auktoriteten bygger också på 
en närmast anakronistisk egenskap att utgöra någonting absolut nytt och 
ojämförligt (historiens första socialistiska stat). Tillsammans med Aleksandr 
Jakovlev vände sig Gorbačev mot de uppfattningar som framfördes bland 
vissa partimedlemmar (inte minst av dem som kom att bilda det rysknationa-
listiska kommunistpartiet 1990) om att det postrevolutionära Ryssland skulle 
utgöra en förlängning av det förrevolutionära, med kristendomen som sin 
kulturella vagga.718 

I sin egen bok från 1987 antyder Gorbačev på ett paradoxalt sätt att Sov-
jetunionen bär på ett kvalificerande arv samtidigt som den nya statens mo-
derna karaktär bryter mot all kontinuitet: 

Ryssland, där den Stora revolutionen ägde rum för 70 år sedan, är ett urgam-
malt land som med sin unika historia, fylld av strävanden, prestationer och 
tragiska händelser, har gett mänskligheten många upptäckter och framstående 
namn. 

Sovjetunionen däremot, är en ung stat, som inte har några analogier vare 
sig i historien eller i den moderna världen. På sju decennier – och detta är en 
mycket kort [tidrymd] i jämförelse med den mänskliga civilisationen – har 
vårt land tillryggalagt en väg som motsvarar århundraden. På platsen av ett 
tidigare efterblivet, halvkolonialt och halvfeodalt ryskt imperium skapades en 
av världens mäktigaste stater […]. [---] Och det är också helt uppenbart att 
denna uppstigning blev möjlig enbart tack vare revolutionen.719 

                               
716 Gorbačev, Perestrojka, 200, 202, 209f. 1987 talade Gorbačev om uppdelningen av två 
tyska stater som ett historiskt faktum där de respektive sociala och politiska systemen skulle 
ha sitt eget värde. 
717 Ibidem, 12, 200, 207. 
718 Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire, 8f. Jakovlev hade redan 
under tidigt 70-tal gjort sig känd som kritiker av den storryska nationalism som tolererades 
och uppmuntrades under Brežnev-tiden. Aleksandr Jakovlev, ”Protiv antiistorizma”, i Litera-
turnaja gazeta, 15 november 1972. I artikeln går han till angrepp mot storryska, landsbygds-
romantiska, reaktionära och nostalgiska tendenser inom samtidslitteraturen och tidskrifter som 
Molodaja gvardija. Denna strömning är främmande för marxism-leninismen, menar han, då 
en storrysk nationalkänsla knappast låter sig definieras i ett av exploatering och klassmotsätt-
ningar präglat samhälle. Bönderna som sådana besitter inga frälsande väsensegenskaper och i 
enlighet med historiematerialismen består varje nationell kultur av två antagonistiska 
klasskulturer. Denna artikel kan mycket väl vara en anledning till att han under tio år förpas-
sades som ambassadör till Kanada, varifrån Gorbačev hämtade hem honom 1983. 
719 Gorbačev, Perestrojka, 12. 
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Sovjetunionen är i viss mån en negation av Tsarryssland. De sovjetiska 
framstegen är en produkt av revolutionen allena. Jakovlev motsatte sig be-
stämt den tsarryska handelsflaggan, trikoloren, som i slutet av Gorbačev-
eran åter började dyka upp som kandidat till Rysslands flagga. Den röda fana 
som han försvarade under andra världskriget skulle i hans fars händer ha 
anförts mot den ryska trikoloren, under det inbördeskrig som följde i revolu-
tionens kölvatten.720 Men samtidigt är relationen mellan Ryssland och Sov-
jetunionen kvalificerande. Det var i Ryssland revolutionen genomfördes, 
vilket är något Gorbačev, som annars inte gjort sig känd för nationalistiska 
tongångar, inte kan låta bli att betona. Det var här den progressiva föränd-
ringsviljan stod att finna. Sovjetunionens framsteg är exklusiva frukter av 
revolution och socialism, men det var folkets ”historiska val” som möjlig-
gjorde allt detta och ryssarna kunde på så sätt inleda mänsklighetens över-
gång till socialism och kommunism. Gorbačev pekar ut ”det urgamla Ryss-
land” (drevnjaja Rus´) som sovjetmänniskornas ”förfäders jord”.721 

Med hjälp av den inklusiva metaforen om ett europeiskt hem, en bild som 
Gorbačev själv gör anspråk på att vara upphovsman till, söker han överbryg-
ga den ideologiska blockkonfrontationen och ersätta ”järnridån” som gängse 
representationsform, vilken sanktionerar splittringen av den europeiska kon-
tinenten mitt itu.722 Gorbačevs bild av Europa som en ”historisk-kulturell 
helhet”, rymmer dock, som vi sett, flera motsägelser. 

Samtidigt som det är möjligt att applicera konvergensbegreppet på re-
formpolitiken finns det också oförsonliga divergenser som detta begrepp inte 
kan omfatta. Parallellt med att Gorbačev i överförd mening förespråkar kon-
vergens mellan Europas olika länder på det kulturella och utrikespolitiska 
planet – och precis som de traditionella konvergensteoretikerna sätter han sin 

                               
720 Dunlop, The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire, 8f. 
721 Gorbačev, Perestrojka, 200. För Gorbačev kräver vidare kulturella framsteg en grund av 
tidigare kulturella landvinningar. De traditionella kulturella faktorerna är dock bara nödvändi-
ga och inte tillräckliga för den fortsatta utvecklingen. Det nuvarande samhället vilar på en 
autonom grund av oktoberrevolution, samtidigt som: ”Bolsjevismen absorberade inom sig de 
progressiva humanistiska traditionerna i Rysslands mäktiga kulturer.” Gorbačev, ”Revoljuci-
onnoj perestrojke”, 71. Revolutionen har alltså en historia, men samtidigt satte den i spel en 
helt ny logik för den fortsatta utvecklingen. 
722 Gorbačev, Perestrojka 203f. Gorbačev använde uttrycket ”vårt gemensamma hem” (naš 
obščij dom) om Europa redan i december 1984. Denna metafor hade använts tidigare av And-
rej Gromyko 1983 och Brežnev 1981. Bilden av att Sovjetunionen och ett västeuropeiskt land 
som Västtyskland ”live in one common house, under one roof” (Gromyko) var alltså inte ny. I 
sin tidiga användning av ”vårt gemensamma hem” lade dock inte Gorbačev in samma typ av 
inklusivitet i uttrycket som senare när han även talade om ”det europeiska hemmet”. Det var 
först och främst en retorik som sökte framställa ett militaristiskt USA som främmande och 
icke-hemmahörande i ett Europa med föregivna gemensamma fredliga intressen. Återges efter 
Hannes Adomeit, ”Soviet Policy Toward the United States and Western Europe: ’Atlanticism’ 
Versus the ’Common House’”, i Gorbachev and the Soviet Future, red. Lawrence W. Lerner 
och Donald W. Treadgold, Boulder: Westview Press, 1988, 190, n. 205. Det ryska ordet 
”dom” betyder både hus och hem. Det förra har inte bara tak utan också väggar som skyddar 
dem som bor där och stänger ute de främmande och ovälkomna. 
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tillit till en extern internationell instans (FN) – slår han in en kil mellan 
blocken som ideologiska projekt. För att tala med Wolfgang Fritz Haug vila-
de utrikespolitiken på en föreställning om en produktiv och human ”system-
konkurrens” utan antagonism.723 Gorbačev gjorde i slutskedet allt för att 
hålla ihop unionen med ett nytt fördrag och väntade in i det längsta med att 
ge upp kommunistpartiets monopol på makten. Samtidigt intog han en libe-
ral attityd gentemot olika åsikter. Han förespråkade rent av, vad man skulle 
kunna kalla för en nödvändig divergens mellan olika möjliga positioner i den 
politiska diskussionen – så länge pluralismen inte omfattade de politiska 
partierna. 

Kommentatorer med förutfattade politiska meningar har kritiserat pe-
restrojka-politikens konvergensimplikationer genom att peka på asymmetrin. 
Vissa har poängterat att det bara är det ena systemet som ”konvergerar” (det 
socialistiska), under det andra systemets diktat (det kapitalistiska).724 För 
andra, på den motsatta sidan av den ideologiska skalan, framstår konvergen-
sen som en strategi för kommunistiskt världsherravälde och perestrojka som 
en form av manipulativ indoktrinering.725 Sacharov hade också talat om en 
framtida världsregering, vilket man från detta håll lätt kan omtolka till en 
trotskistisk konspiration för en vänsterextremistisk omvälvning av interna-
tionellt format. 

För att kunna skapa en internationellt ömsesidig växelverkan och bygga om 
Europa till ett gemensamt hus försökte Gorbačev öppna det sovjetiska sy-
stemet, för såväl omvärlden som för de egna medborgarna. Detta för oss in i 
nästa kapitel som handlar om glasnost´, reformpolitikens näst viktigaste 
begrepp. 

                               
723 Haug, Gorbatschow, 69. 
724 Marcy, Perestroika, kapitel 3. 
725 Anatolij Golicyn, The Perestroika Deception: The World’s Slide Towards the Second 
October Revolution (”Weltoktober”), London: Edward Harle, 1995, xxi, 119-132. Golicyn är 
en avhoppad KGB-agent och boken påstås vara baserad på informationer som Golicyn delgett 
CIA. 
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4. Gorbačev och det moderna projektet: 
Glasnost´ 

Glasnost´ har spelat en viktig roll i den politiska diskussionen i snart 200 år. 
På ett associativt plan har begreppet i större utsträckning än perestrojka för-
värvat en komplexitet och motsägelsefullhet. Glasnost´ är i hög grad ett po-
sitivt utövandebegrepp och nära associerat med sanningsbegreppet. Det 
framkallar i likhet med perestrojka förväntningar om modernisering, men 
med större tonvikt på en mjukare upplysning. 

I detta kapitel avhandlas de innebörder som gavs åt glasnost´-begreppet 
under Gorbačev-eran. Den övergripande frågan handlar om på vilket sätt 
glasnost´ speglar det sovjetiska erfarenhetsrummet och hur den förväntans-
horisont är beskaffad som Gorbačevs användning av begreppet infriade. Det 
första avsnittet är en länk mellan detta kapitel och det förra om perestrojka. 
Min avsikt är här att reda ut förhållandet mellan glasnost´ och perestrojka. I 
de resterande avsnitten kommer vi att mer exklusivt fördjupa oss i glasnost´-
begreppets implikationer för reformpolitiken och den sovjetiska modernite-
ten. 

Om glasnost´ så perestrojka 
I detta avsnitt undersöker jag förutom relationen mellan glasnost´ och pe-
restrojka hur Gorbačev betonar de politiska och ekonomiska nivåerna i dessa 
begrepp. Gorbačev-erans relation mellan politik och ekonomi kontrasteras 
sedan mot de uppfattningar som blev dominerande i samband med Sovjet-
unionens fall. Jag kommer även att diskutera synen på teori och praktik i den 
sovjetiska traditionen. Hur förhöll sig Gorbačevs användning av glasnost´ 
och perestrojka till detta synsätt? Hur skulle moderniseringen gå till och 
vilka förväntningar ledsagade den? Jag gör också några komparativa nedslag 
i 1800-talet för att belysa begreppsbrukets historiska referenspunkter. 

I den västerländska nyhetsrapporteringen fungerade ibland glasnost´ som 
en synonym för perestrojka och ibland som ställföreträdande symbol för 
reformpolitiken överhuvudtaget.726 Det sägs dock ofta att det finns en inne-
boende konflikt mellan glasnost´ och perestrojka, som kom till uttryck i 

                               
726 Lapidus, ”Overview”, 19. 
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diskrepansen mellan de reformer som misslyckades och de som blev fram-
gångsrika. Om de politiska föresatserna i mångt och mycket lyckades (par-
lamentarism, öppenhet, pressfrihet, mindre förbud och repression) är det 
ingen underdrift att säga att de ekonomiska reformerna misslyckades. På ett 
konnotativt plan kongruerar dock begreppen. Båda syftar till att frambringa 
ett harmoniskt tillstånd. Sedan 1988 hade samhället försäkrats om att regi-
men inte skulle rucka på glasnost´, då den tidning, Sovetskaja Rossija, som 
publicerade den första riktigt stora regimkritiska artikeln (av Nina Andreeva) 
inte fick någon reprimand. Talet om perestrojka tycktes dock under de sista 
åren av Gorbačev-eran alltmer ihåligt då substantiella förbättringar i ekono-
min, i den teknologiska standarden och i välfärden lät vänta på sig. 

Lika ofta brukar man slå fast att i den mån man kan tala om en logisk re-
lation mellan begreppen så fungerade glasnost´ som ett medel för perestroj-
ka. Det ligger en hel del i detta men det kan skymma det faktum att både 
glasnost´ och perestrojka var medel och mål i förhållande till varandra. 
Gorbačev presenterade också perestrojka som ett instrument för glasnost´. 
Vid ett tillfälle säger han att psykologisk perestrojka är ett medel för glas-
nost´.727 Men i andra sammanhang är det glasnost´ som skall hjälpa männi-
skor att medvetet delta i perestrojka. Ett större informationsutbud och ett 
vidgat utrymme för förnuft, samvete och sanning, sätter samhället i rörelse 
och får människor att agera. Glasnost´ främjar den socioekonomiska accele-
rationen, menar han.728 

Även bland reformpolitikens konservativa kritiker tenderade man hellre 
att se perestrojka utan glasnost´.729 Denna uppfattning kan i en överförd me-
ning sägas ha fått en viss spridning i det postsovjetiska Ryssland där man 
med en blandning av beundran inför det främmande och besvikelse inför det 
egna hänvisar till det kinesiska exemplet med snabb ekonomisk tillväxt un-
der ledning av en intakt auktoritär apparat. Från liberalt håll ansåg vissa dock 
att glasnost´ hade förtjänster medan perestrojka hade en alltför begränsad 
räckvidd. 

Igor´ Kon gjorde 1988 en bestämning av relationen mellan en psykolo-
gisk och vad man kan kalla för en strukturell perestrojka. Han menar att det 
är nödvändigt att ackompanjera den senare med den förra. 

Man jämför ofta perestrojka med NEP. Emellertid erbjöd NEP till viss del 
människorna [en möjlighet] att återvända till ett system av motiv och stimuli 
som för dem var välbekanta och [väl] invanda, i vilket de fostrats och levt i 
sekler. Psykologisk perestrojka krävdes därför inte av dem.730 

                               
727 Michail Gorbačev, ”[Diskussion inom centralkommittén med förstesekreterarna från olika 
regionala partikommittéer] ” (16 oktober 1985), i Izbrannye reči i stat´i, vol. 3, Moskva: 
Politizdat, 1987, 18. 
728 Gorbačev, Perestrojka, 72f. 
729 Andreeva, ”Ne mogu postupat´sja principami”. 
730 Igor´ Kon, ”Psichologija social´noj inercii”, i Kommunist, nr 1, 1988, 64, 70. 
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Då de villkor som skulle kunna fungera som en provisorisk överbyggnad för 
det nya systemet sedan lång tid tillbaka raserats, gäller det att restaurera 
dem, om ekonomin skall börja fungera på rätt sätt. Det recept som enligt 
Kon ingår i psykologisk perestrojka ligger i linje med det kantianska upp-
lysningsidealet. Detta stämmer överens med Gorbačevs eget synsätt. Den 
”förprogrammerade” individen som orienterar sig efter av andra definierade 
stereotyper och en enkelspårig svart-vit världsbild uppmanas implicit av Kon 
att ta ansvar för sin situation och lära sig tänka kritiskt och förhålla sig mind-
re auktoritetsbundet och mer respektlöst inför olika informationskällor. 

Postsovjetiska förespråkare av ekonomisk chockterapi som Anatolij 
Čubajs och Egor Gajdar hänvisade till sina mentorer från Chicagoskolan för 
att styrka att det inte skulle dröja länge innan de politiska friheterna infann 
sig om man bara först gjorde en snabb marknadsanpassning.731 Detta är i 
stora drag en uppfattning som går på tvärs mot Gorbačevs föreställning om 
att perestrojka bara kan följa på glasnost´. Glasnost´ är inte bara en nödvän-
dig förutsättning utan incitamentet för den socioekonomiska omstrukture-
ringen.732 I överförd mening skulle man kunna säga att chockterapianhängar-
na reviderade denna formel i motsatt riktning: Den politiska frihetens frukter 
skördas bäst på en sådd av hastig marknadsanpassning.733 

Om chockterapiförespråkarna fokuserade den hårda upplysningen är det 
framförallt den mjuka Gorbačev prioriterade. Redan i december 1984, när 
han gav glasnost´ en mer radikal innebörd än vad begreppet tidigare haft i 
officiellt sovjetiskt språkbruk, kopplades begreppet samman med tron på den 
enskildes förmåga till självständigt tänkande och suveränt agerande.734 Be-
greppsbruket ligger alltså redan i detta skede i linje med det mjuka kantians-
ka upplysningsidealet om myndiga individer som hyser mod att offentligt 
göra bruk av sitt eget förstånd. 

Man kan också dra paralleller mellan Gorbačevs argumentering för det 
politiska momentets överordning och att en fungerande ekonomisk nyorien-
tering bara kan komma till stånd genom en bred demokratisering, å ena si-
dan, och den ryska 1800-talshistorien å den andra. Förenklat kan man nämli-
gen säga att andra hälften av 1850-talet kännetecknades av fria diskussioner 
och 60-talet av effektiva reformer. Händelseutvecklingen följde denna ord-
ning och termer som ”glasnost´” och ”perestrojka” användes för att artikule-
ra tidens stora frågor. 

Jag tror att det kan vara instruktivt att se på denna tid som en modell för 
tågordningen under Gorbačev-eran, även om Gorbačev själv inte explicit 
åberopade detta historiska exempel. Under 1985-1991 gjordes en rad försök 
att jämföra 1860-talets preobrazovanie (omvandling) med samtidens pe-

                               
731 Hosking, Russia and the Russians, 596. 
732 Gorbačev, Perestrojka, 77. 
733 Om detta, se Hosking, Russia and the Russians, 596. 
734 Gorbačev, ”Živoe tvorčestvo naroda”, 95. 
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restrojka.735 Den förebildliga kraften ligger i den resurs som kan utläsas ur 
analogins seriella ordning. Den öppna diskussionen, åtföljd av omfattande 
reformer, hade givit upphov till positiva resultat.736 Alexander II:s reformer 
kan ses som ett historiskt argument för giltigheten i den moderniseringsteori 
som Gorbačev propagerade för. 

Alexanders Ryssland och Gorbačevs Sovjetunionen stod också inför en 
liknande problematik.737 Rysslands stormaktsroll hade kraftigt försvagats 
sedan förlusten i Krimkriget. Sovjetunionens supermaktsstatus fick sig en 
allvarlig knäck i och med Tjernobylolyckan och uttåget ur Afghanistan. Poli-
tiken för båda handlade i mångt och mycket om att vinna (eller återvinna) 
tillträde till den moderna världen och söka nya alternativa utvecklingsvägar. 

Det ryska intresset för att diskutera 1860-talets reformer var sannolikt 
större under Gorbačev-eran än vad det varit under de föregående 125 åren.738 
Men det nära tsaristiska förflutna var alltför kontroversiellt för att höjas upp 
som förebild av den sensovjetiska ledningen. Det fanns, kan man skjuta in, 
också en annan typ av sokratisk determinism som kan uttolkas ur det analoga 
skeendet, vars farlighet ytterligare var ett skäl till att officiellt tona ned likhe-
terna med 1800-talet. Perioden av mildrad censur och repression under 1860-
talet såg torgförandet av nihilismens ikonoklastiska tankar om att slå sönder 
det officiella, gamla, ihåliga och smutsiga i den rådande ordningen, för att 
urskilja det livskraftiga och nyttiga. Trots att de nihilistiska programförklar-
ingarna – baserade på darwinistiska, utilitaristiska och revolutionära idéer – 
till stor del publicerades i underjordiska fora och utgjorde singulära händel-
ser som upphovsmännen inte nödvändigtvis identifierade sig med vid senare 
tillfällen, kom idéerna att diskuteras offentligt. Med erfarenheten av glas-
nost´ i färskt minne argumenterade nihilismens kritiker för att nihilisternas 
tankar skulle få komma upp till ytan. Man antog att det skulle förorsaka en 
kontraproduktiv tillbakagång för deras rörelse, bara allmänheten fick bekanta 
sig med deras idéers sanna natur. Årtiondena som följde kom dock att känne-
tecknas av en stegrad terroristisk aktivitet. Negationsretoriken omsattes alltså 
i handling. Enligt vad Dmitrij Pisarev (1840–1868) profetiskt hade skrivit i 
början av 1860-talet skulle de nya människorna kunna beskrivas som död-
grävare vilka bara hade att verkställa det som historien redan uträttat. Peters-
burgsbyråkratin och Romanovdynastin var nämligen ingenting mer än le-

                               
735 Se t.ex. Ėjdel´man, ”’Revoljucija sverchu’ v Rossii”; Vladimir Šljapentoch, ”Aleksandr II i 
Michail Gorbačev”, i Vremja i my, vol. 97, 1987; Zacharova, ”1861: Reforma i reformatory”, 
8; Zacharova, ”Samoderžavie, bjurokratija i reformy”, 24; Zacharova, ”Samoderžavie i re-
formy v Rossii”, 24. 
736 Efter den intensiva tidskriftsdiskussionen genomfördes en serie omfattande reformer, och i 
dess efterföljd började den ryska vetenskapen och dess tillämpningar att blomstra. Sidney 
Monas, ”Perestroika in Reverse Perspective: The Reforms of the 1860s”, i Late Soviet Cul-
ture, red. Lahusen, 42f. Som kronan på verket började landet strax efter Alexanders död att 
industrialiseras och stora ingenjörsprojekt som transsibiriska järnvägen genomfördes. 
737 Ibidem, 36f. 
738 Zacharova, ”Samoderžavie, bjurokratija i reformy”, 3. 
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vande lik.739 När väl Alexander II sprängdes i luften, visserligen av personer 
som själva inte identifierade sig med Pisarevs nihilistiska idéer, bragte man 
alltså den tsar om livet som med sin glasnost´-politik möjliggjort den offent-
lighet i vilken de nihilistiska och prototerroristiska idéerna blivit kända.740 

Modellen för politisk och ekonomisk förändring som jag har försökt utläsa 
ur 1860-talet kan även jämföras med den syn på reformer som Sacharov 
torgförde 1968. På ett slående sätt föregrips här de förväntningar som även 
Gorbačev knöt till sin politik. Det är mer en tentativ utopi än en kalkylerad 
prognos. Utvecklingen kommer enligt Sacharov att följa fyra stadier. Det 
första (1968–1980) karakteriseras av vad man kan kalla för glasnost´. Sacha-
rov talar om en öppen idékamp mellan socialismens olika positioner. På ena 
sidan grupperar sig stalinister och maoister, på den andra realistiska, vänster-
sinnade, leninistiska kommunister tillsammans med vänstern i väst. Denna 
djupa ideologiska splittring på nationell och internationell nivå kommer att 
sätta igång en process i Östeuropa av allt mer hätska debatter i riktning mot 
ett flerpartissystem (även om den enligt Sacharov inte behöver nå ända 
fram).741 Inom ramen för de demokratiska former som utvecklas kommer 
realisterna att segra. De kan då befästa sina krav på fredlig samexistens, de-
mokratisering och vidgade ekonomiska reformer. 

Gorbačev laddar inte bara glasnost´-begreppet med demokratiska för-
väntningar. Han demonstrerar också en motsvarande tro på idéernas förmåga 
att påverka samhällsutvecklingen. 

Under det andra stadiet (1972–1985) kommer trycket i de kapitalistiska 
länderna att öka för fredlig samexistens och socialt framåtskridande genom 
det socialistiska exemplet. Detta ger ett mandat till reformvänliga krafter 
inom den borgerliga eliten att verka politiskt för konvergens. Under det tred-
je stadiet (1972–1990) börjar man nedrusta och rikta in sig på gemensam 
fattigdomsbekämpning samt en förnuftigare energipolitik. Under det fjärde 
stadiet (1968–2000) sker så den reella konvergensen då assimileringen äger 
rum och skillnaderna planas ut, de nationella motsättningarna avtar och en 
världsregering inrättas.742 

De hårda förändringarna (hållbar energipolitik, nedrustning, ekonomisk 
assimilering) följer som ett resultat av de mjuka (diskussioner, kompromis-
ser, demokratisering). När Gorbačev i slutet av Gorbačev-eran försvarade det 
socialistiska systemet utifrån dissidentrörelsens horisont från 1960-talet, 

                               
739 Walicki, A History of Russian Thought, 211. 
740 Barbara Lönnqvist, ”Den förlorade kulturen, eller: Hur överbyggnaden raserade basen”, i 
Finsk tidskrift, nr 9–10, 1993, 562. Lönnqvist gör en koppling mellan sexttiotalsnihilismen 
och senare terroristiska uttrycksformer. De senare identifierade sig dock inte självklart med de 
förra. 
741 Observera att Sacharov här, av taktiska eller andra skäl, inte kategoriskt är för flerpartisy-
stem, vilket han skulle förespråka i slutet av 80-talet. 
742 Sacharov, Razmyšlenija o progresse, 45ff. 
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intog han en närmast idealistisk position. De nyliberaler som kritiserade 
reformpolitiken för dess begränsade räckvidd, argumenterade istället i ana-
logi med ett historiematerialistiskt sätt att tänka.743 Gorbačev menar att det är 
med hjälp av en utvecklad samhällelig demokrati som förutsättningar för att 
implementera önskvärda ekonomiska reformer kan skapas. Den ekonomiska 
utvecklingen förutsätter en grund av kulturell progression. Hörnstenen i pe-
restrojka är enligt Gorbačev det politiska.744 Anders Åslund, som under en 
tid arbetade som rådgivare åt den ryska regeringen, har argumenterat för det 
legitima i att genomföra snabba ekonomiska reformer i frånvaro av demo-
kratiska procedurer, utan att konsultera andra intressen och opinioner.745 
Hans huvudsakliga argument handlar om att den nya elitens odemokratiska 
agerande måste ses i relation till Rysslands odemokratiska traditioner. För att 
få bukt med de senare måste man våga ta i med hårda tag, då det inte handlar 
                               
743 Nyliberalismens postulat om den ekonomiska nyordningens generering av politisk frihet 
kan bland annat jämföras med hur de revolutionära marxisterna sett på kvinnokampen från 
slutet av 1800-talet och fram till revolutionen. De medborgerliga rättigheter som marxismens 
klassiska teoretiker ansåg var nödvändiga för kvinnornas emancipation skulle enligt dem följa 
som en nödvändig konsekvens av en socialistisk revolution. Det enda som krävdes var bara att 
man avskaffade privategendomen och den ojämlika arbetsuppdelningen. Carlbäck, ”Radikal 
av skilda orsaker”, 156. Nyliberalerna menade på ett analogt sätt att det skulle uppstå effekti-
va möjligheter för politisk emancipation i samhället om den privata egendomen restaurerades. 
Bolsjevikernas uppfattningar innehåller dock spänningar. Voluntarismen var i och med Lenin 
ett kännetecken för allt sovjetiskt. Man kan också dra paralleller till den i Kina igångsatta 
kulturrevolutionen och den intensiva diskussion man på 20-talet förde i Sovjetunionen om 
huruvida en kulturrevolution var nödvändig innan man kunde modernisera landet. Även flera 
av de gamla bolsjevikerna hävdade att socialismens möjligheter förutsatte en hög nivå av 
kultur som först måste skapas innan massorna blev redo för en ekonomisk strukturomvand-
ling. När Gorbačev bestämde perestrojka som en ”andlig revolution” (revoljucija ducha) 
fanns det alltså traditioner att falla tillbaka på. Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ 
perestrojku ”, 213. 
744 Gorbačev, Perestrojka, 51. Denna uppfattning var dock inte oomtvistad, inte ens inom de 
egna leden. Den försiktige reformisten Nikolaj Ryžkov beklagade att Gorbačev fokuserade 
den politiska och inte den ekonomiska accelerationen och att politiken tilläts springa ifrån 
ekonomin. Ryžkov, Perestrojka, 71f. Jfr Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”, 71, avseen-
de kulturens väsentliga roll i samband med demokratisering och marknadsanpassning: ”En 
gammal sanning lyder: det är bara på en välskött kulturell jordmån som ett nytt kulturellt 
skick växer fram.” 
745 Åslund talar visserligen om en inledande demokratisering (vilken tycks vara identisk med 
att kommunistpartiet förlorar sin makt) men säger samtidigt att ”Parlamentsval bör helst 
hållas strax efter att reformpaketet börjat genomföras.” Som förespråkare för chockterapi är 
det vad han kallar ”hårda åtgärder” som han fokuserar: ”Snabbhet innebär mindre tid för 
diskussion. Om många förändringar introduceras samtidigt, är det svårt att räkna ut vem som 
vinner och vem som förlorar, varför skilda intressen kan blidkas. Reformprogrammet vinner 
ett brett politiskt stöd, och det blir svårare att opponera mot det.” På efterföljande sida fortsät-
ter han: ”Den bästa boten verkar vara att helt och hållet byta paradigm för diskussionen, så att 
både [de] gamla [ekonomerna] och allmänheten inser att de gamla reformekonomerna helt 
enkelt inte vet vad marknadsekonomi innebär eller vad den kräver. Ju snabbare övergången 
sker, desto tydligare framgår det att en massa gammal kunskap har blivit obsolet och överflö-
dig.” Åslund, Därför behöver Östeuropa chockterapi, 45f, 52. I en monografi från 2002 ver-
kar dock Åslund ha omvärderat sitt synsätt och framhåller vikten av demokratisering för en 
lyckosam transition. Det är med hjälp av demokratin som man kan kontrollera den gamla 
eliten. Åslund, Building Capitalism, 361. 
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om att förvalta en existerande demokrati utan om att bygga en demokrati 
från början. Åslund har också ett annat argument, i vilket modernitetens 
förtrollning ånyo visar sig. Reformimplementeringens odemokratiska karak-
tär förbleknar i jämförelse med den förväntade demokratisering, som man 
kommer att finna i framtiden.746 Avsaknaden av politiska fri- och rättigheter 
motiveras i liknande sammanhang med att de automatiskt kommer att följa 
av den ekonomiska frihet som för närvarande implementeras. Därför kan 
man uteslutande koncentrera sig på fas ett, vari det ekonomiska är den pri-
mära och monokausala faktorn. 

Ekonomin och politiken intar olika positioner i utvecklingsschemat bero-
ende på vilken vetenskaplig disciplin som dominerar. Om nationalekonomer 
i allmänhet varit positivt inställda till snabba ekonomiska reformer, har 
statsvetarna som regel förespråkat en mer långsam konsolidering med fokus 
på institutionsbyggnad och tonvikt på demokratiutveckling. Det är ingen 
tillfällighet att Juan J. Linz och Alfred Stepan hävdar att formeln att markna-
den kommer att legitimera demokratin har visat sig vara felaktig. Marknads-
privatisering kan enligt dem bara framgångsrikt genomföras på en grund av 
en fungerande rättsstat.747 

Efter en kortvarig diskussion i sovjetstatens barndom om den kulturella 
nivåns eventuella prioritet avseende byggandet av socialismen kom den sov-
jetiska politiken till stor del att kännetecknas av en mekanistisk marxism. 
Denna byggde på ett upplysningspatos i linje med Condorcets tankar om att 
mjuka förändringar följer av hårda. Förändringar i basen återspeglas asym-
metriskt av förändringar i samhällets överbyggnad. Jag skulle vilja hävda att 
det är denna formel Gorbačev försöker vända på innan förespråkarna för 
ekonomisk chockterapi restaurerar den.748 Nyliberalernas förkärlek för snab-
ba och omfattande reformer står i bjärt kontrast till Gorbačevs hävdande av 
en stegvis och gradvis utveckling,749 gällande alltifrån ekonomiska reformer 
till skapandet av ett nytt unionsfördrag. 

Den linjära modellen 
Framhållandet av politiken framför ekonomin överensstämmer med det som 
inom modern vetenskapshistoria kallas för den linjära modellen. Denna tan-
kefigur har också integrerats som ett konstitutivt element i västerlandets 
ideologiska självförståelse. Trots dess starka genomslag har den varit relativt 

                               
746 Åslund, How Russia became a Market Economy, 11f. 
747 Linz och Stepan, Problems of Democartic Transition and Consolidation, 435, 437. 
748 För Anders Åslund ligger det grundläggande problemet i den sovjetiska ekonomin i det 
faktum att politiken redan i och med Lenin överordnades ekonomin, något som han ser gå 
igen i Gorbačevs sökande efter breda kompromisser i takt med en ökad ovilja att välja de mest 
effektiva ekonomiska reformerna. Åslund, How Russia became a Market Economy, 40f. 
749 Ibidem, 40. Gorbačevs återgivna åsikt om den samtida utvecklingen är från slutet av de-
cember 1991. 
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främmande för den sovjetiska moderniteten. Jag är av uppfattningen att det 
var en variant av denna modell som Gorbačev med hjälp av glasnost´ och 
perestrojka sökte införa. 

Enkelt uttryckt går den ut på att det råder ett relativt oproblematiskt, 
asymmetriskt kausalförhållande mellan grundforskning, tillämpad forskning 
och teknisk innovation, mellan vetenskap och industri. Vetenskapsmannen 
ägnar sig åt intern problemformulering och bedriver förutsättningslös forsk-
ning. Denna utgör en autonom och primär grund, fri från extern påverkan, 
som med närmast en form av automatik kommer att avyttra sig i praktiska 
nyttigheter till gagn för samhället och nationen. Statens uppgift blir då att 
satsa pengar på grundforskningen och samtidigt låta den vara relativt fri. 
Primärforskningen behöver idealt sett inte legitimera sig med ideologiska 
eller utilistiska argument, även om de senare ofta förekommer i diskussio-
nen.  

Embryot till denna ideologi kan spåras hos Francis Bacon och kanske 
ännu mer hos 1700-talets franska encyklopedister samt i de europeiska ve-
tenskapsakademierna. Ideologin blir fullt förverkligad under mitten av 1900-
talet.750 

Inom klassisk sovjetisk vetenskapsteori har man, med pionjärer som Ni-
kolaj Bucharin i spetsen,751 mycket tydligare betonat vetenskapens oförmed-
lat praktiska förankring. Detta synsätt är inte bara symptomatiskt för sovjet-
ideologin. Även 1800-talets idédebatt uttryckte en förkärlek för det praktis-
ka, i dess olika betydelser. Romanhjälten Bazarov i Otcy i deti (Fäder och 
söner) (1862) hyllar vetenskapen enkom för dess nytta. Han anmäler sig med 
illa dold entusiasm att delta i agronomiska experiment på förfrågan från Ni-
kolaj Petrovič, efter att ha blivit närmast uttråkad och smått förnärmad av 
ställda frågor om sin allmänna syn på vetenskapens natur.752 Ett känneteck-
nande drag hos den ryska 1800-talsintelligentsian var att den lovordade sitt 
praktiskt-moraliska uppdrag samtidigt som delar av den betraktade alltför 
teoretiska discipliner med misstänksamhet.753  

                               
750 Även om den linjära modellen som term sannolikt inte myntades förrän 1969, David 
Edgerton, ”’The Linear Model’ Did not Exist: Reflections on the History and Historiography 
of Science and Research in Industry in the Twentieth Century”, i The Science-Industry Nexus: 
History, Policy, Implications, red. Karl Grandin et. al., Sagamore Beach: Science History 
Publications/USA, 2004, 34, anger de flesta kommentatorer 1945 som ett nyckelår, då Van-
nevar Bush lämnade över sin rapport ”Science, The Endless Frontier”, till den amerikanska 
presidentadministrationen.   
751 En explicit sovjetisk vetenskapsteori (nauka o nauke/naukovedenie), som visserligen var 
tidig internationellt sett, grundlades dock inte förrän på 1960-talet, av bland andra Semen 
Mikulinskij. Se Semen Mikulinskij och N. Rodnyj, ”Nauka kak predmet special´nogo issle-
dovanija: K formirovaniju ’nauki o nauke’ – naukovedenie”, i Voprosy filosofii, nr 5, 1966. 
Denna var dock mer kvantitativ och deskriptiv till skillnad från Bucharins normativa veten-
skapsfilosofi. 
752 Ivan Turgenev, ”Otcy i deti” (1862), i Sočinenija, vol. 7, Moskva: Izdatel´stvo ”Nauka”, 
1981, 28f. 
753 Walicki, A History of Russian Thought, xiiif. 
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Gorbačev förde istället fram en ny uppfattning där teoriutvecklingen före-
går de praktiska tillämpningarna. I namn av öppenhetsbegreppet glasnost´ 
hade nya vetenskapliga rön (bland annat om nödvändigheten att digitalisera 
teknologin), upptäckter och landvinningar kunnat dryftas i den offentliga 
debatten. Men varför skedde då ingen genomgripande perestrojka (omstruk-
turering) av samhället och ekonomin? 

Det sovjetiska vardagslivets brist på konsumtionsvaror,754 standardiserade 
reservdelar och konkreta förnödenheter existerade parallellt med rymdstatio-
ner och i vissa fall världsledande naturvetenskaplig, militärteknologisk och 
aerodynamisk forskning. Förhållandet mellan den vetenskapliga förmågan 
och frånvaron av dess socioekonomiska tillämpningar tycks paradoxal. I en 
viss mening kan man säga att Sovjetunionen faktiskt bedrev en mer interna-
listisk typ av vetenskap. En förutsättning för detta har varit en fullständig 
avsaknad av kommersiella imperativ. Vi tycks här stå inför en omvänd linjär 
modell. Den går från det praktiska, i enlighet med det historiematerialistiska 
vetenskapsprogrammet755 – den konkreta intresse- och verklighetsförank-
ringen – till det teoretiska – bristen på tillämpningar och positiva synergi-
effekter – ackompanjerad av nya tolkningar i ljuset av den dialektiska mate-
rialismen. 

Denna vetenskapssyn stod inte oemotsagd. Gorbačevs reformpolitik inne-
bar inte bara ett krav på liberalisering av det intellektuella klimatet. Det var 
också en del av en strukturell ideologisk kritik av den mekaniska marxis-
mens passiva avspeglingslära. Med argument som utvecklats inom 70-talets 
dissidentrörelse underkände Gorbačev den reduktionistiska externalismen 
och den omvända linjära modellens giltighet. Paradoxalt nog sammanföll 
rehabiliteringsförsöket av den linjära modellen i tiden med dekonstruktionen 
av densamma inom västerländska vetenskapsstudier.756 

                               
754 Efterfrågan är inte riktningsgivande inom en socialistisk planhushållning utan något plane-
rat. I enlighet med socialismens program att internalisera det externa skulle man här ta hänsyn 
till helheten, till skillnad från det kapitalistiska systemet som bygger på särintressen. Nove, 
The Economics of Feasible Socialism, 69, 73. I praktiken visade det sig dock svårare än man 
hade trott att internalisera människors behov i planen, varför utbudet inte kunde motsvara 
efterfrågan. 
755 Bucharin, den ledande forskningsstrategen i Sovjetunionen på 1930-talet, karakteriserar 
teori i Clausewitzka termer som en fortsättning på praktiken med andra medel. Tinget föregår 
ordet eftersom vi enligt Bucharin måste producera för att leva. Bucharin, ”Theory and Prac-
tice From the Standpoint of Dialectical Materialism”, 20, 22. Om praktikens roll för den 
exakta naturvetenskapens teoriutveckling, se Gessen, ”The Social and Economic Roots of 
Newton’s ’Principia’”, 154, 157, 170f. Jfr Vladimir Lenin, ”Nabrosok plana naučno-tech-
ničeskich rabot” (1918), i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 36, Moskva: Politizdat, 1962, 228. 
756 Den linjära modellen har i stor utsträckning övergivits inom aktuell vetenskapshistoria och 
-sociologi. Kritiken fick allmänt genomslag under 1980-talet, även om modellen började 
ifrågasättas redan 1969. Derek J. de S. Price, ”The Parallel Structures of Science and Tech-
nology” (1969), i Science in Context: Readings in the Sociology of Science (1969), red. Barry 
Barnes och David Edge, Milton Keynes: The Open University Press, 1982. Numer är det 
vanligare att man orienterar sig historiografiskt utifrån en mer interaktionistisk nätverks- och 
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Den linjära modellen kan inte bara användas för att förstå relationen mel-
lan glasnost´ och perestrojka. Även tågordningen för hur perestrojka skulle 
genomföras kan beskrivas på ett sådant sätt, där man går från det mjuka till 
det hårda, från innehållet till formen, från det politiska till det ekonomiska, 
från demokratin till marknaden och från den vetenskapliga friheten till den 
teknologiska nödvändigheten. 

För Gorbačev är det tydligt att hårda förändringar i längden bara kan följa 
på mjuka. Vetenskapsmannen är visserligen kallad att omsätta sina upptäck-
ter i samhälleliga och framstegsmaximerade nyttigheter men för att detta 
skall verkställas måste han eller hon precis som alla andra genomföra en 
”perestrojka” av sitt tänkande och sin arbetsordning: ”[…] ärligt talat, om vi 
inte själva omstrukturerar oss, jag är djupt övertygad om detta, kommer vi 
varken lyckas omstrukturera ekonomin, eller vårt samhälleliga liv i kon-
gressbeslutens anda.”757 

Efter Sovjetunionens fall har Gorbačev hävdat att en av orsakerna till den 
ojämna utvecklingen i den sovjetiska industrialiseringen var Stalins avfär-
dande av cybernetiken och genetiken. En högre grad av tolerans, pluralism 
och frihet skulle ha motverkat uppkomsten av många av de problem Ryss-
land ställts inför idag.758 

Jag vill hävda att det väsentliga innehållet i glasnost´- och perestrojka-
programmet ligger latent i dissidentrörelsens vetenskapspolitik.759 Gorbačevs 
politiska formel kan skönjas i Sacharovs, Turčins och Medvedevs berömda 
brev till Brežnev från 1970. Det teknisk-ekonomiska samt vetenskapliga 
framsteget anges här bland annat vara beroende av graden av glasnost´.760 
Här hävdas ett kausalt samband mellan brist på offentlighet och förekomst 
av stagnation inom det tekniska och ekonomiska området. Det var utifrån 
denna kunskapsoptimistiska dissidentformel som Gorbačev försökte sätta 
igång en acceleration av det socioekonomiska framsteget. Det skulle infrias 

                                                                                                                             
återkopplingsmodell. Den deterministiska linjära modellen är dock fortfarande en viktig del i 
västerlandets självbild. 
757 Gorbačev, ”Bystree perestraivat´sja”, 330. 
758 Gorbačev, On My Country and the World, 26. 
759 Förutom västerländska tänkare benämner Gorbačev flera sovjetiska vetenskapsmän, inklu-
sive Andrej Sacharov, som ”precursors, and to no small degree the coauthors […]” till sitt nya 
tänkande. Ibidem, 176. En av dem är den kände fysikern och nobelpristagaren Petr Kapica 
(1894–1984) som utan att kunna ses som dissident under lång tid förespråkade en liberalise-
ring av den vetenskapliga tankeverksamheten. Hans tankar började ånyo diskuteras i slutet av 
1980-talet. En annan är fysikern Vladimir Vernadskij (1863–1945) med sina stora insatser 
inom den biosfäriska teorin. Han intog en ödmjuk livshållning utifrån en övergripande kosmo-
logisk förståelse och förespråkade vikten av vetenskapligt ansvarstagande. 
760 Den linjära modell som Gorbačev övertar från dissidentrörelsen, som är ett led i deras 
konvergensstrategi, motsvaras inte helt av tankegångarna hos de ursprungliga förespråkarna 
för konvergensteorin. John Kenneth Galbraith hade varit övertygad om att intellektuell frihet 
skulle bli en konsekvens av en ökad sovjetisk teknisk specialisering. Wolfe, An Ideology in 
Power, 376f. 
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genom att man skapade ett friare intellektuellt klimat: om glasnost´ så pe-
restrojka. 

Med hjälp av den fria diskussionen (glasnost´) producerar man inte bara 
incitament för att omsätta de bästa idéerna i praktisk handling (perestrojka). 
Man etablerar också en återkopplingslänk (obratnaja svjaz´) mellan eliten 
och massan som skall fungera som ett korrektiv i utvecklingen.761 Samhällets 
framtida välstånd och välfärd står alltså och hänger på den öppna idédiskus-
sion som Gorbačev föresatte sig att skapa med glasnost´-begreppet. Låt oss 
se närmare på hur Gorbačev tänkte sig de former i vilka glasnost´ skulle 
praktiseras. 

Glasnost´ som socialistisk pluralism 
I detta avsnitt undersöker jag villkoren för det offentliga samtal som 
Gorbačev försökte skapa i det sensovjetiska samhället. Jag jämför glasnost´ 
med en borgerlig offentlighet av västerländskt snitt utifrån en schematisk 
skiss. Den så kallade socialistiska pluralism som Gorbačev försökte ladda 
glasnost´ med kommer att positioneras gentemot andra begrepp och prakti-
ker i den sovjetiska och ryska traditionen. Var går gränsen mellan åsiktsplu-
ralism och politisk pluralism? Vilka förväntningar frigjorde den nya glas-
nost´-praktiken och vilka begränsningar fanns inneboende i de begrepp som 
legitimerade den? 

Gorbačevs bild av det offentliga samtal han ville skapa bygger på en de-
mokratisyn som premierar utveckling och deltagande. I hans föreställnings-
värld konstitueras offentligheten, eller glasnost´-tribunen som han säger, av 
ett kontinuerligt offentliggörande som i princip kan sakna både etermediala 
kanaler, diarieregister, arkiv, tryckpressar och upphovsrätt. Gorbačevs glas-
nost´ åsyftar en ny, intermediär form av social offentlighet, inte huvudsakli-
gen officiell, kommersiell eller ens journalistisk. Gorbačev betonar visserli-
gen att medierna kanske spelar den viktigaste rollen, men antyder att de inte 
allena konstituerar det offentliga rummet. Den demokratiska kultur han ef-
terlyser får inte heller reserveras för politiken.762 Det handlar om ett mer 
genomgripande samtal. Vi måste ”variera formerna” för hur människor skall 
kunna komma till tals, säger han.763 Gorbačev nämner rundabordssamtalen 
och tidningarnas läsarbrev som den högsta manifestationen. Det handlar om 
ett samtal som ständigt breddas och utvecklas.764 

Efter Sovjetunionens fall har Gorbačev antytt att incitamentet bakom pe-
restrojka var insikten att man betalade ett alldeles för högt pris (ofriheten) 

                               
761 Gorbačev, Perestrojka, 28. 
762 Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 413. 
763 Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 218. 
764 Gorbačev, Perestrojka, 74f. 
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för en levnadsstandard som ändå var lägre än i många ”fria” västländer. 
Glasnost´ och yttrandefriheten blev då viktiga steg på vägen, både värdefulla 
i sig själva och väsentliga för att främja reformerna. Men trots att samhället 
dittills påbjudit en närmast total konformitet kunde man ändå skönja ett em-
bryo till en pluralistisk kultur: ”There was no pluralistic discussion. The only 
pluralistic discussions allowed were in the people’s kitchen.”765 

Under 60- och 70-talen förvandlades köket till en central mötesplats i det 
sovjetiska samhället. Det var i köket som de fria diskussionerna fördes. 
Kökskulturen växte fram under tövädret men institutionaliserades under 
Brežnev-eran, då en relativt fri privatsfär tolererades i utbyte mot att allmän-
heten stängdes ute från det politiska medbestämmandet. Med den vitryska 
journalisten Svetlana Aleksievič ord är det ryska köket en talartribun.766 I 
citatet ovan framgår att Gorbačev, åtminstone i efterhand, har haft den priva-
ta köksoffentligheten som referens för den nya form av offentlig diskussion 
som han skapade. Sacharov, Turčin och Medvedev hade under 70-talet dess-
utom lovat att människor i det privata skulle träda fram offentligt och stödja 
ledningens politik givet att den blev reformistisk. I kapitel två poängterade 
jag att glasnost´-begreppet på ett rent semantiskt plan inte förutsätter all-
mänheten som ett underliggande substrat, i kontrast mot det svenska offent-
lighetsbegreppet. Det är betecknande att man i den auktoritativa definition av 
glasnost´ från 1890-talet, som vi tagit del av tidigare, därför inte gör någon 
principiell skillnad mellan personliga eller allmänna angelägenheter. Detta 
kan ha underlättat för att kökets privata glasnost´ så snabbt kunde omvand-
las till offentlig glasnost´ under Gorbačev-eran.767 

Gorbačev betonar de deltagande, utvecklande och substantiella aspekterna 
mer än de formella, skyddande och institutionella och skriver därmed delvis 
in sig i en radikal upplysningstradition med namn som Jean-Jacques Rousse-
au, Karl Marx, David Held och Robert Putnam. Det medborgerliga engage-
manget skall generera självmedvetande, tolerans och oegennytta. Ett åter-
kommande diskussionsämne var visserligen på vilket sätt man kunde om-
vandla Sovjetunionen till en rättstat men det var demokratins innehåll som 
fokuserades. 

Gorbačevs tal om ett ”utvecklande [razvertyvanie] av demokratin”, beho-
vet att ”utveckla hela demokratins potential” och nödvändigheten av ”en 

                               
765 Gorbačev, Annual Address of the Centre for Democratic Institutions, 4. 
766 Svetlana Aleksievič, ”Vitryssland är vänt mot Ryssland”, i Göteborgs-Posten, 5 april 
2006: ”I de ryska köken pågick ändlösa diskussioner, från morgon till kväll. För det ryska 
köket är inte bara en plats där familjen och dess vänner samlas, utan också en biktstol och 
talartribun. Där diskuteras allt, från världsproblem till olycklig kärlek. Där möter man Ryss-
lands andliga liv.” 
767 Enligt T. H. Rigby hade man i den traditionella kökskulturen praktiserat en privat glas-
nost´. Han menar att denna var nödvändig för att Gorbačevs offentliga glasnost´ skulle få ett 
brett genomslag i samhället. Rigby, The Changing Soviet System, 215. 
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bred demokratisering av hela det samhälleliga livet”,768 skall ses i ljuset av 
sökandet efter en ny legitimitetsgrund. Regimen hade misslyckats med att 
leverera resultat till medborgarna, något som statsvetarna brukar framhålla 
som diktaturens existensberättigande. Gamla dogmer hade blivit ihåliga. 
Istället för att falla tillbaka på revolutionens karismatiska auktoritet, fram-
härda i det kalla krigets taktiska antagonism, åberopa en välfrisserad statistik 
eller inrätta ett borgerligt system med en formalistisk legitimitet sökte 
Gorbačev rättfärdiga den nya politiken genom deltagande. Det var viktigare 
att betona medborgarens aktivitet, att uppmuntra folk att tala fritt, än att stif-
ta skyddande lagar. Även om det demokratiska engagemanget var en hörn-
sten i Gorbačevs reformpolitik premierades detta inom ramen för en klassisk 
rysk voluntarism där legaliteten (zakonnost´) inte sattes i första rummet. Det 
är symptomatiskt att Gorbačev i enlighet med sin demokratisyn inte hann 
föregripa kravet på en reform av formerna (representativt flerpartisystem) 
utan istället framhärdade i en utveckling av innehållet (”en bred demokrati-
sering av hela det samhälleliga livet”). Gorbačev underströk att hans enga-
gemang för den reella demokratin inte stod i motsats till demokratins for-
mella principer men betonade samtidigt att begrepp som frihet och demokra-
ti i ett sovjetiskt sammanhang skulle bära på ett socialistiskt innehåll.769 Den 
utvecklande diskussionen visade sig dock inte vara tillräcklig. Tvärtom här-
bärgerade den torgförda åsiktspluralismen ett dialektiskt krav på partiplura-
lism. 

Av de begrepp Gorbačev använde är kanske pluralism det mest radikala. 
Även om det ställdes samman med ett kvalificerande adjektiv, ”socialistisk”, 
och reserverades till att handla om ”åsikter”, menar en forskare som Archie 
Brown att detta i grunden borgerliga begrepp inte gick att försona med en 
aldrig så elastiskt tolkad marxist-leninistisk tradition. Det skulle alltså under 
alla omständigheter ha rört sig om en innovation. Gorbačev tog bort de stig-
matiserande citationstecknen kring termen, och var som Brown påpekar kan-
ske den förste någonsin i ett officiellt sovjetiskt sammanhang att inte ge ter-
men en pejorativ användning.770 Gorbačev använde ordet pluralism första 
gången i juli 1987 på ett möte med representanter för journalistkåren och 
olika kulturförbund: ”Låt oss göra våra inlägg mångskiftande, så att hela 
samhället kan delta, så att hela den socialistiska pluralismen [pljuralizm 
socialističeskij] så att säga, kan närvara i varje inlägg.”771 

                               
768 Gorbačev, Perestrojka, 27f; Michail Gorbačev, ”Perestrojka – rabočemu klassu, rabočij 
klass – perestrojke” (14 februari 1989), i Izbrannye reči i stat´i, vol. 7, Moskva: Politizdat, 
1990, 311f. Observera att citatet om den breda demokratiseringen är fetstilt och inte kursiverat 
i originalet. 
769 Gorbačev, Socialističeskaja ideja, 25. 
770 Brown, The Gorbachev Factor, 126ff. 
771 Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 219. 
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Den socialistiska pluralismen blev dock inte långvarig. Redan i februari 
1990 släppte Gorbačev kvalifikationskriteriet ”socialistisk” om pluralism. I 
och med att den ökända sjätte paragrafen om kommunistpartiets konstitutio-
nella särställning skulle strykas blev det naturligt att börja tala om ”politisk 
pluralism”,772 som svarade mot en officiell tolerans inför friheten att bilda 
politiska partier och intresseorganisationer.773 Förändringen går dock att 
skönja tidigare. Under 1989 var Gorbačev utsatt för hård press, inte minst 
från folkvalda liberaler i den nyligen inrättade Folkkongressen,774 att legiti-
mera och motivera enpartistaten. Gorbačev är tvungen att visa att socialis-
mens ramar är tillräckligt vida för den åsiktspluralism han tänker sig. Han 
måste svara på kritiken och tar därför den politiska pluralismen i sin mun, 
och menar nedlåtande att vissa i onödan – då den pluralism man redan har 
antas erbjuda alla demokratiska möjligheter – försöker smussla in detta be-
grepp.775 Men redan under avslutningen av Folkkongressens första samman-
komst antyder han kryptiskt att den uppfattning om politisk pluralism och en 
konstruktiv opposition som vissa gör sig till talesmän för i en överförd me-
ning redan existerar inom det nuvarande politiska systemet i Sovjetunionen, 
varför kravet är överflödigt. Landets framtid skall byggas med hjälp av olika 
kompromisser. Åsiktskonfrontationens och oliktänkandets kreativa yttringar 
som sådana kompromisser kräver, är dock bara möjliga tillsammans med en 
fortsatt kurs av glasnost´ och demokratisering.776 

                               
772 Michail Gorbačev, ”O proekte platformy CK KPSS k XXVIII c´´ezdu partii”, i Pravda, 6 
februari 1990, 1. Det är symptomatiskt att söktermen ”pljuralizm socialističeskij” ändrades till 
”pljuralizm” i indexet till den sista volymen av Gorbačevs Izbrannye reči i stat´i. Även om 
volymen bara upptar tal och artiklar från perioden oktober 1988 till juni 1989, under vilken 
Gorbačev fortfarande föredrog att tala om ”socialistisk åsiktspluralism”, hade det politiska 
klimatet hunnit förändras vid tiden för utgivningen. 
773 På partiplenumet i februari 1990 antydde Gorbačev att han sanktionerade kravet på att 
stryka konstitutionens sjätte artikel och meddelade att han var beredd att tolerera uppkomsten 
av andra partier. Gorbačev, ”O proekte platformy CK KPSS”, 1. Den 14 mars fattade Folk-
kongressen under sin tredje sammankomst beslut om att byta ut innehållet i den sjätte artikeln, 
enligt vilken nu kommunistpartiet, jämte andra partier, skulle utforma landets framtid. Sakwa, 
The Rise and Fall of the Soviet Union, 460. 
774 Folkkongressen (S´´ezd narodnych deputatov) bestod av 2 250 delegater, dels valda genom 
hemliga val, dels tillsatta av olika samhälleliga organisationer (varav 100 utnämnda av kom-
munistpartiet). Denna församling hade makt att ändra konstitutionen och välja det lagstiftande 
organet, Högsta sovjet. Beslutet om att skapa denna institution ratificierades den 1 december 
1988. I mars 1989 ägde de första valen rum och i juni tillträdde kongressen för första gången. 
Gorbačev var en av delegaterna, nominerad av partiet och alltså inte folkvald. 
775 Michail Gorbačev, ”Naraščivat´ intellektual´nyj potencial perestrojki ” (6 januari 1989), i 
Izbrannye reči i stat´i, vol. 7, Moskva: Politizdat, 1990, 228. Man kan dock säga att även 
Gorbačev 1987 var tvungen att ”smussla in” uttrycket ”socialistisk pluralism”. Inte bara ka-
rakteriseras pluralismen första gången som ”socialistisk”. Den är också begränsad till ”åsik-
ter”. Dessutom görs uttrycket extra harmlöst genom att första gången lindas in i reservationen 
”så att säga”. Gorbačev utnyttjar också ryskans fria ordföljd och placerar det relativa adjekti-
vet efter dess huvudord, ”pljuralizm socialističeskij”, vilket ger adjektivet en större emfas. 
Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 219. 
776 Michail Gorbačev, ”Zaključitel´noe slovo na pervom s´´ezde narodnych deputatov SSSR” 
(9 juni 1989), i Izbrannye reči i stat´i, vol. 7, Moskva: Politizdat, 1990, 591. 
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I detta finns dock ett stort mått av mod. Hans politik syftade delvis till att 
bredda det demokratiska samtalet och sätta i gång en reformprocess på sam-
hällets alla områden. De nyligen befriade opinionerna började dock i allt 
större utsträckning att utsätta politiken för press, med krav på flerpartisystem 
och allmänna hemliga val, restauration av privategendomen och införande av 
marknadsekonomi. Ändå fortsätter Gorbačev i den mest upphettade situation 
(i Folkkongressen som han själv möjliggjort) att hävda värdet av åsiktskon-
frontation. Det gäller alltså att inte fly undan en aldrig så polemisk diskus-
sion.777 

Enligt Brown var rehabiliteringen av pluralismbegreppet nödvändigt för 
att Gorbačevs reformpolitik överhuvudtaget skulle kunna framföras. Glas-
nost´ behövde pluralism för att legitimeras.778 Själv såg Gorbačev att en mer 
pluralistisk journalistik bättre skulle ge utrymme för röster som kunde främja 
reformprocessen.779 Brown antyder också att det relativa adjektivet i ”socia-
listisk pluralism” hade en eufemisk karaktär eftersom det bara skulle ha varit 
nödvändigt av taktiska skäl.780 

Brown har rätt i att pluralismbegreppet inte kunde försonas med traditio-
nen. Vissa begrepp hade redan av de gamla bolsjevikerna avfärdats som 
tecken på borgerligt självbedrägeri.781 Även om man i andra sammanhang 
intog en mer välvillig inställning gentemot dylika begrepp passade man då 
på att påtala att det var omöjligt att sätta dem i spel i en osäker tid av nyinrät-
tad socialism.782 Under inbördeskrig och kapitalistisk intervention var det 
förment nödvändigt att temporärt förtrycka vad som betraktades som de for-
na förtryckarna, fjärran från kommunismens fredliga och frihetliga möjlighe-
ter i en icke-antagonistisk framtid. Gorbačevs begrepp socialistisk pluralism 
blev också alltför mångtydigt då socialismen själv i samma stund började 
definieras på en mängd konkurrerande sätt.783 Dessutom kom den successiva 
omvandlingen av begreppet i praktisk handling att bidra till Sovjetunionens 
fall. Det var i namn av pluralismen som kommunistpartiets särställning av-
skaffades och allmänna val kunde hållas. 

Men det finns också, förutom den subversiva och överskridande karaktä-
ren, traditionella strukturer och begreppsbildningar som den ”socialistiska 

                               
777 Michail Gorbačev, ”Ob osnovnych napravlenijach vnutrennej i vnešnej politiki SSSR” (30 
maj 1989), i Izbrannye reči i stat´i, vol. 7, Moskva: Politizdat, 1990, 588f.  
778 Brown, The Gorbachev Factor, 127. 
779 Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 219. 
780 Brown, The Gorbachev Factor, 128. 
781 Se Lenins kritik av den ”absoluta” friheten i Lenin, ”Partijnaja organizacija i partijnaja 
literatura”, 24ff. 
782 Enligt Bucharin och Preobraženskij måste de intellektuella vänta med att få samma rättig-
heter som arbetarna då inbördeskriget skulle ha satt käppar i hjulet. Bucharin och 
Preobraženskij, Kommunismens ABCD, vol. 2, 24. 
783 Lapidus och Mel´vill´, ”The Anatomy of Glasnost”, 53. 
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pluralismen” svarar mot.784 Det sovjetiska samhället hade i praktiken en kor-
porativistisk karaktär där olika organisationer och förbund till viss del kunde 
artikulera olika intressen via sina respektive medieorgan.785 Under ett kort 
ögonblick i det postrevolutionära samhällets linda hade olika fraktioner inom 
partiet tolererats, samtidigt som man försökte legitimera en öppen polemik 
kamrater emellan.786 Ord som ”kritik” och ”självkritik” fogades in i en rad 
politiska tal från bildandet av det ryska socialdemokratiska partiet i slutet av 
1800-talet till och med Sovjetunionens fall. Under 30-talet framfördes för-
slag på att göra intelligentsian till ett andra parti, en konstruktiv opposition 
som inte skulle konkurrera om makten men fungera som en typ av tanke-
smedja och remissinstans.787 Olika definitioner av socialistisk pluralism un-
der Gorbačev-eran lanserades som återspeglade Lenins demokratiska centra-
lism. Här skulle olika röster få komma till tals givet att verkställigheten av 
besluten förblev hierarkisk. Västmarxister hade under 70- och 80-talen talat 
om ”plural marxism” (pluraler Marxismus), ”pluralistisk marxism” och ”po-
lycentrisk socialism”, i ett försök att upprätta broar mellan vänstersocialister 
och eurokommunister och rena marxismen från statssocialismens ”deforma-
tioner”. Wolfgang Fritz Haug menade 1985 att formeln för hans plurala 
marxism var dialektisk, nämligen ”enheten i mångfalden”,788 en formel som 
inte ligger långt ifrån den konkretisering av den socialistiska pluralismen 
som Gorbačev försökte sig på. 

Den åsiktspluralism Gorbačev talar om uppvisade flera karakteristiska 
drag som inte nödvändigtvis stämmer överens med liberalborgerliga publi-
cistiska normer. I enlighet med den sovjetiska traditionen kännetecknades 
objektivitetsnormen mer av saklighet än intressefrihet, vilket jag kommer att 
gå in på närmare i nästa avsnitt. Det subjektiva ställningstagandet undermi-
                               
784 Detsamma kan också sägas om ”socialistisk marknad” som delvis går tillbaka på den tyska 
och österikiska diskussionen om Marktsozialismus, 1920-talets Nya Ekonomiska Politik och 
även de förslag på åtgärder som presenterades i Novosibirskrapporten 1983. 
785 I en begränsad omfattning fanns olika intressen representerade i det sovjetiska systemet. I 
enlighet med den positiva frihetsförståelsen, befäst i den första konstitutionen, skulle medie-
organen vara statens, partiets och fackförbundens röst. I händelse av intressekonflikt kunde 
därför nyhetsrapporteringarna yttra sig olika och substituera för en offentlig debatt. Tidningar 
underställda försvarsdepartementet (Krasnaja zvezda) å ena sidan och tidningar som reflekte-
rade andra intressen (Sovetskaja kul´tura, underställd centralkommittén) å den andra, tendera-
de exempelvis att presentera USA på olika sätt, där den senare inte alls var lika antagonistisk. 
Mcnair, Glasnost, Perestroika and the Soviet Media, 88. Se även Boris Kagarlickij, The Dia-
lectic of Change, London: Verso, 1990, 337f. Detta motsäger alltså att det poststalinistiska 
Sovjetunionen skulle ha varit en totalitär monolit, ett samhälle av universell konformitet. 
786 Mcnair, Glasnost, Perestroika and the Soviet Media, 90. 
787 Idén om en symbolisk maktfördelning i Stalins Sovjetunionen gick dock ett lika mörkt öde 
till mötes som en av tankens företrädare. Nikolaj Bucharin avrättades 1938. En annan före-
språkare var författaren Maxim Gor´kij. Se Zagoria och Bialer, ”An Interview with Boris 
Nicolaevsky”, 15f. 
788 Wolfgang Fritz Haug, Pluraler Marxismus: Beiträge zur politisches Kultur, vol. 1, Berlin: 
Argument, 1985, 10ff. Intressant nog, som undertiteln meddelar, är Haugs inlägg ett bidrag 
till att vitalisera eller skapa en ”politisk kultur”, något som skulle bli ett tema också för 
Gorbačev: Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 211. 
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nerade inte trovärdigheten så länge de objektiva realiteterna av socio-
ekonomiska problem fokuserades. Sensations- och paparazzijournalistiken 
hade ännu inte institutionaliserats.789 Möjligheten att offentligt rentvå sitt 
namn efter att ha blivit utsatt för kritik garanterades som en praktisk rättighet 
för den enskilde medborgaren.790 Dialogen med vanliga människor blev en 
ny form av politisk kommunikation, en ”reguljär praktik”, och förverkligade 
i viss mening den förljugna stalinistiska fantasin om den folklige ledaren.791 
Det demokratiska samtalet breddades. Läsarbreven svämmade över tidnings-
redaktionerna medan TV-kanalerna sände oredigerade direktupptagningar av 
Folkkongressens mest öppenhjärtiga debatter. 

Den publicistiska norm och offentlighetsmodell som Gorbačev förordar 
reviderar kraftigt den traditionella kommunistiska uppfattningen, men utan 
att helt stämma överens med en borgerlig eller liberal offentlighet. De debat-
ter och diskussioner som nu skall äga rum i det som Gorbačev kallar för 
”glasnost´-masstribunen” (massovaja tribuna glasnosti),792 förutsätter en ny 
legitimitetsgrund för meningsskiljaktigheter. 

Den legitimerade typ av pluralism man talade om var dubbelt kvalificerad 
som socialistisk åsiktspluralism (socialističeskij pljuralizm mnenij/vo vzglja-
dach), vilket alltså exkluderade en pluralism för politiska partier.793 Det 
handlar om en mångfald av olika röster. Precis som glasnost´ ur ett etymo-
logiskt och begreppshistoriskt perspektiv är en kollektiv röst, i vilken hete-
rogena röster förenats till en homogen och universell röst-het, handlar även 
den socialistiska pluralismen om ett sökande efter enhet i mångfalden. 
Gorbačev hoppas inte bara att den socialistiska pluralismen skall kunna 

                               
789 Mcnair identifierar en västerländsk tendens i den sensovjetiska journalistiken men vidhål-
ler att kriterierna för nyhetsvärdering fortfarande skiljer sig åt mellan västerländsk och sovje-
tisk journalistik. Sensovjetiska medier undviker i regel ”the prurient and bloody aspects of 
human tragedies in favour of analyses of their causes, which tend to be linked to problems in 
the wider economy”. Mcnair, Glasnost, Perestroika and the Soviet Media, 66. Detta motsva-
ras också av vad Gorbačev själv säger, nämligen att sanningen skall vara en överordnad prin-
cip och att journalistiken inte skall hemfalla åt sensationer. Gorbačev, ”Praktičeskimi delami 
ugljubljat´ perestrojku ”, 218. 
790 Mcnair, Glasnost, Perestroika and the Soviet Media, 202. Se också Gorbačev, ”Naraščivat´ 
intellektual´nyj potencial perestrojki ”, 247, för hans syn på hur den socialistiska pluralismen 
skall omsättas i journalistiken. Här talar han om ansvarsfulla omdömen, förtrogenhet med 
fakta och skyldigheter lika viktiga som rättigheter. Han är dock kritisk till bristen på tillämp-
ning av och tillgången till dementiprincipen och den sensationstendens han tycker sig se. 
791 Geller, Sed´moj sekretar´, 396ff. Geller gör en relativt utförlig utläggning om Gorbačevs 
retorik i förhållande till tidigare sovjetiska ledares talekonst. Hans tal kan enligt Geller ifråga 
om struktur, patos och litterära allusioner inte mäta sig med Stalins eller Chruščevs. Talen är 
långrandiga och tråkiga. Det är svårt att vaska fram slagkraftiga citat ur dem. Retoriken skri-
ver in sig i en Brežnevsk diskurs, menar han. Däremot skulle den politiska dialogen kunna ses 
som innovativ, givet då att redan Chruščev varit förtjust i att framträda i fabriker och på kol-
chozer bland det arbetande folket. Gellers dom är dock hård. Dialogen, i alla fall när 
Gorbačev kommunicerade med folksamlingar på gator, torg och arbetsplatser, hade som regel 
karaktären av intervju, där Gorbačev ställde självuppfyllande frågor. 
792 Gorbačev, Perestrojka, 74, 76. 
793 Gorbačev, ”Naraščivat´ intellektual´nyj potencial perestrojki ”, 228. 
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närvara i varje enskilt inlägg,794 åsiktspluralismen definieras som en syntes 
av olika meningar: ”Jag skulle säga att detta [åsiktspluralism] snarare är en 
syntes av olika åsikter, på vars grund vi närmar oss sanningen [istina].”795 

Begreppet socialistisk pluralism hade av polska och ungerska kommu-
nister också definierats i en mer inskränkt riktning, som ”ett vidgande av 
plattformen för nationell konsensus med en oförändrad maktförande roll för 
partiet”.796 Det kan också ses i relation till det som västmarxister talat om 
som polycentrisk socialism och en ny politisk kultur.797 Den socialistiska 
pluralismen vetter alltså både mot en liberal politisk kultur och mot den tra-
ditionella marxist-leninistiska uppfattningen om demokratisk centralism. Det 
motto Gorbačev skriver under på är att det skall finnas olika åsikter, men 
bara en politik (av revolutionär perestrojka).798 

Glasnost´-tribunen och borgerlig offentlighet 
Det råder inga tvivel om att den offentlighet som skapades under Gorbačev-
eran var livaktig och inkluderande. Det märkliga är att den inte hade någon 
reell koppling till ett civilsamhälle av västerländskt snitt. Genom avsaknaden 
av en självreglerande grund av egendomsägande marknadsaktörer, skulle 
glasnost´-tribunen, om vi vänder oss till Habermas, ha saknat ett nödvändigt 
villkor för att förverkligas som en autentisk offentlighet, i vilken makten 
tvingas berättiga sina beslut inför den allmänna opinionen. I Kants efterföljd 
menar Habermas att offentligheten konstitueras av upplysta människor som 
församlar sig till publik och agerar ambassadörer för sin egen privathet.799 
Detta villkor saknades i det sovjetiska sammanhanget. Gorbačev föregrep 
dessutom den allmänna opinionen. Vad är det då för en offentlighetstradition 
som han kan sägas knyta an till? 

James Curran har gjort ett schema över olika uppfattningar om media och 
offentlighet.800 Enligt den liberala teorin har den (borgerliga) offentligheten 
till uppgift att medla och samtidigt konstituera en gräns, mellan stat och 
samhälle. Dess politiska funktion är att direkt och indirekt kontrollera den 
politiska maktutövningen. Den moderna makten måste nämligen, med Ha-
bermas ord, legitimera sig inför den allmänna opinionen. Den fria markna-

                               
794 Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 219. 
795 Gorbačev, ”Naraščivat´ intellektual´nyj potencial perestrojki ”, 246. 
796 Återges efter Haug, Gorbatschow, n. 432. 
797 Haug, Pluraler Marxismus: Beiträge zur politisches Kultur, 10. 
798 Gorbačev, ”Ob osnovnych napravlenijach”, 589. 
799 Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, 84. 
800 James Curran, ”Rethinking the Media as a Public Sphere”, i Communication and 
Citizenship: Journalism and the Public Sphere in the new Media Age, red. Peter Dahlgren och 
Collin Sparks, London: Routledge, 1991, 28ff. Curran diskuterar bara delvis offentligheten i 
generell mening då han även tar upp synen på underhållning m.m. Jag frångår dock detta och 
generaliserar hans partikulära påståenden och återför dem på ett generellt offentlighetsbe-
grepp. Jag skiljer t.ex. inte som han mellan offentlighet och media. 
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den utgör mediesystemets socioekonomiska grund och offentligheten ut-
vecklas genom självreglering. De journalistiska normerna handlar om intres-
sefrihet och objektivitet. 

Denna typ av offentlighet saknar dock en naturlig legitimitet i ett samhäl-
le av sovjetiskt snitt. Under socialismen skall inte produktionsmedlen ägas 
av ett fåtal. Därför finns inga jämförbara antagonistiska intressen att strida 
om offentligt. Den verbala kampens berättigande reducerades i det ögonblick 
revolutionen eliminerade samhällets strukturella konflikter. Det finns föga 
värde i en icke-produktiv dispyt av pro et contra-modell när man tillskansat 
sig privilegiet att materialisera den vetenskapliga kommunismens sanningar. 
Verkliga kontroverser däremot, de som fanns i Tsarryssland och fortfarande 
förekommer i väst, motiverar en verbal kamp för att främja de åsikter som 
marginaliserats. 

Det sovjetiska mediesystemet ägdes officiellt av folket inom ramen för en 
planekonomi. De journalistiska normerna handlade inte om neutralitet eller 
obundenhet. Statens och samhällets värden, principer, problem och landvin-
ningar skulle belysas offentligt. Därför intog de mer strikta partiorganen en 
didaktisk roll som syftade till upplysning och frigörelse. Som Curran noterar 
infann sig därför den paradoxala situationen att sovjetiska media före 
Gorbačev ofta var mer begränsade i teorin än i praktiken. Han jämför med 
västerländska förhållanden där konstitutionellt oberoende medier i sin fak-
tiska verksamhet kan kringskäras av konglomeratens kommersiella impera-
tiv.801 

Gorbačevs modell är varken renodlat borgerlig eller kommunistisk om 
man utgår från Currans schema. Hans politik skriver kanske mer in sig i en 
socialdemokratisk, eller enligt Currans terminologi ”radikaldemokratisk” 
(radical democratic) tradition.802 Den borgerliga offentlighetens legitimitet 
består utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv i att den erbjuder en arena för 
verbal strid mellan olika klassintressen. Den kan göra allas röst hörd. Offent-
ligheten är en demokratisk resurs. Häri ligger dock en motsägelse. Offentlig-
heten skall vara representativ men samtidigt konfrontativ, då vissa rättvise-
perspektiv skall främjas. Det är i detta forum som arbetarklassens parti skall 
vinna väljarnas sympati. 

Medierna ingår i en blandekonomisk ordning. Denna kännetecknas av en 
fri marknad som regleras med statliga ingrepp, generöst presstöd samt effek-
tiv konkurrenslagstiftning. Journalistikens viktigaste norm är inte intressefri-
het utan kritik. Både den politiska och ekonomiska makten skall granskas. 
Arbetarnas intressen gentemot kapitalägarna skall tillvaratas. 

                               
801 Curran, ”Rethinking the Media as a Public Sphere”, 35. 
802 För en kritisk analys av Habermas borgerliga offentlighet och ett utkast till en teori om en 
alternativ, proletär offentlighet, en ”counterpublic sphere”, se Oskar Negt och Alexander 
Kluge, Public Sphere and Experience: Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian 
Public Sphere, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993, xliii. 
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I den socialdemokratiska förståelsen litar man inte på att systemet refor-
merar sig självt. Reformer behövs och dessa kan bara initieras av staten. I det 
offentliga samtalet kommunicerar samhället med sig självt och utvecklas 
mot ökat självmedvetande. Denna reflexiva utveckling överskrider libera-
lismens status quo och kommunismens asymmetriska uppfostringsprojekt. 

Gorbačevs glasnost´-tribun rymmer ett motsvarande problem om huruvi-
da samtalet skall kännetecknas av representativitet eller rättrådighet. Medi-
erna skall verka i en reglerad ekonomisk ordning. Samtalet skall ständigt 
reformeras. De journalistiska normer som Gorbačev förespråkar tycks i 
många avseenden överensstämma med den socialdemokratiska modellen. 
Den positiva dimensionen är dock viktigare för Gorbаčev. De kritiska skild-
ringarna får inte dominera. I detta avseende är han fast i den kommunistiska 
traditionen. Konstruktiva röster är mer välkomna även om kritik av byråkra-
tiska metoder och sovjethistoriens avarter också premieras. Samtidigt för-
medlar han en tro på det offentliga samtalets möjlighet att utveckla hela 
samhället. 

Den dialektiska disputationskonst som utvecklades i medeltidens Västeu-
ropa slog aldrig rot i den ryska traditionen. Skolastikens pro et contra-
princip, som grep tillbaka på en utläggning av de platonska dialogerna, in-
lemmades i den borgerliga offentlighetens självbild under 1800-talet.803 Den-
na medeltida princip hade aldrig varit stark i Bysans, Rysslands kulturella 
vagga.804 Nikolaj Berdjaev förklarade 1937 den ryska materialismens dogma-
tik med att den västerländska skepticismen, eller vad man kan kalla för det 
cartesianska tvivlet, var radikalt främmande för det ryska maximalistiska 
kynnet.805 Enligt den svenske slavisten Per-Arne Bodin medförde det sena 
införandet av antikens idéer i Ryssland flera konsekvenser i anti-
rationalistiskt tecken. Han hävdar att det antika arvet begränsades till den 
östromerska antikens konst och religion. Retorik, grammatik och dialektik 
blev till exempel aldrig självständiga discipliner i paritet med Västeuropas 
trivium. Istället kom dessa ämnen möjligtvis in indirekt genom översätt-
ningspraktik och uppbyggligt reciterande.806 Man var mer intresserad av for-
men – dogmernas inbördes systematik, ikonmåleriets exakta immitationses-
tetik och läsningens ortodoxa hymnografi. 

                               
803 Mill, ”On Liberty”, 259; Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, 177. 
804 Bodin, Ryssland: Idéer och identiteter, 28. I det östromerska, bysantinska riket hade endast 
en liten klick praktisk yrkesanvändning för sina filosofiska, vetenskapliga och juridiska studi-
er. Retoriken fick karaktären av ett slutet esoteriskt system och den klassiska grekiskantika 
bildningen – den bysantinska varianten av artes liberales – blev elitistiskt präglad och mer 
ifrågasatt än i det medeltida Västeuropa. Cyril Mango, Byzantium: The Empire of the New 
Rome, London: Weidenfeld and Nicolson, 1980, 128f, 131. 
805 Berdjaev, Istoki i smysl russkogo kommunizma, 18. 
806 Bodin, Ryssland: Idéer och identiteter, 17. Den medeltida disputationstekniken i Västeu-
ropa byggde dock inte direkt vidare på en tradition från antiken. Disputatio-didaktiken förut-
satte en specifik tolkning av vad Platon menat med dialektik. 
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När Gorbačev indirekt förespråkar skapandet av en ”politisk kultur”, un-
derförstår han en ny typ av diskussionskonst.807 Jag vill mena att denna vetter 
mot den borgerliga offentlighetens ideal om pro et contra. Gorbačevs utta-
lande, att det till och med i den mest extrema åsikt finns något värdefullt,808 
associerar närmast till John Stuart Mills försvar för åsikts- och yttrandefrihe-
ten.809 Pressen bör främja dialog istället för monolog.810 Principen att tala för 
och emot var dock svår att omsätta i det sensovjetiska samhället. Kritiska 
reaktioner mot reformpolitiken tolererades, vilket Andreevaaffären är ett 
exempel på, men samtidigt upprätthölls en i vissa stycken avgrundsdjup 
klyfta mellan debattörerna. En pluralism av åsikter förverkligades. Men istäl-
let för en gemensam masstribun av kritisk dialog artikulerades de olika alter-
nativen i hög grad i skilda fora. Så sent som i slutet av 1989 klagade Ogo-
nek-redaktören på asymmetrin mellan de positiva läsarbreven (mellan 500 
och 800 om dagen), ställda direkt till magasinet, och de kritiska röster som 
uteslutande vände sig åt annat håll: 

Once I called one of the government leaders and said that the victory of the 
democratic process has been achieved. Almost all the letters to Ogonyok 
welcome perestroika, Gorbachev and the new openness. The leader quickly 
dampened my fervor. ”I receive thousands of letters a day demanding your 
dismissal,” he said. This is also a lesson from our past experience. Those who 
agree with me, write me. Those who disagree write the governement. It does 
not enter into the thoughts of most who disagree that they can write to me 
and argue with me. They don’t want to argue.811 

Det är symptomatiskt att repliken på Nina Andreevas kritik av reformpoliti-
ken publicerades i Pravda och inte i (den konservativa) tidningen Sovjetska-
ja Rossija, i vilken Andreevas artikel publicerats. Listan kan göras lång. 
Periodiska publikationer som Novyj mir, Ogonek, Argumenty i fakty och 
Moskovskie novosti hade liberala skribenter och läsare medan Molodaja 
gvardija, Naš sovremennik och Sovetskaja Rossija tilltalade en nationalpatri-
otisk publik. 

Gorbačev talar om att ”föda fram en modern politisk masskultur”.812 Soci-
alismen innebär inte bara ett samhälle byggt på samarbete utan också på 
mångfald. Socialismen ställer människan i centrum och då varje samhälls-
                               
807 Gorbačev, ”Naraščivat´ intellektual´nyj potencial perestrojki ”, 227f. I ett viktigt tal från 
sommaren 1987 hade Gorbačev meddelat att sovjetmedborgarna är mitt inne i en 
mognadsprocess: ”Nu är det som om vi på nytt går igenom demokratins skola. Vi studerar. 
Hos oss räcker den politiska kulturen ännu inte till, kulturen att föra diskussion räcker inte 
[...].” Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 211. 
808 Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 79f. 
809 Mill, ”On Liberty”, 229. Det finns uppgifter om att Gorbačev skulle ha läst Mill i slutet av 
70-talet eller början av 80-talet. Wisława Suraska, ”Gorbachev as a Postmodern Hero”, i The 
Postmodern Challenge, red. Bo Stråth och Nina Witoszek, 252. 
810 Gorbačev, Perestrojka, 74. 
811 Korotič, Crucible of Change. 
812 Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 411. 
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medlem bär på unika erfarenheter och kunskaper måste dessa beaktas. Detta 
konstituerar ett ”enormt omfång [diapazon] av åsikter, övertygelser och vär-
deringar” som kan användas som en aktiv resurs om bara medborgarna blir 
sina egna herrar: 

Vi är för en variation av offentliga meningar […] Vi behöver inte vara rädda 
för att öppet ställa upp och lösa de svåra problemen i samhällsutvecklingen, 
för att kritisera och argumentera [sporit´]. Under sådana omständigheter föds 
sanningen [istina], så formeras de riktiga besluten.813 

Folkkongressens första sammankomst i maj 1989 betecknar höjdpunkten av 
glasnost´. Diskussionen snävades inte in utifrån kommunistpartiets preferen-
ser som vissa befarat. Delegaterna fick tala till punkt, även om Gorbačev i 
egenskap av talman vid ett tillfälle bryskt tystade Sacharov, med hänvisning 
till att den utsatta tiden överskridits.814 Inga ämnen tycktes för kontroversiella 
för att tas upp. I direktsändning fick sovjetmedborgarna se intellektuella och 
oppositionspolitiker i öppenhjärtiga ordalag ställa militären, statsmakten, 
partiet och politbyrån till svars för deras handlingar och landets problem. 
Samtidigt fick Gorbačev, som i viss mening representerade alla de anklaga-
de, utrymme att svara för sig. I detta sammanhang levererade han ett av sina 
viktigaste tal.815 Nästan alla landets invånare med tillgång till en TV-apparat, 
hemma eller på arbetet, följde sändningarna. 

Skapandet av Folkkongressen innebar en maktöverföring från partiet till 
valbara sovjeter (råd). Den tycktes därmed infria den sovjetiska modernite-
tens demokratiska förhoppningar, som västerländska intellektuella på allvar 
inte hade satt sin tillit till sedan oktoberrevolutionens dagar. Fredsinitiativet 
och öppenheten svarade mot en förväntanshorisont för vilken det sovjetiska 
projektet bortom alla avarter kunde rymma vissa, om än begränsade goda 
sidor, som var på väg att realiseras. En våg av mjuk upplysning sköljde över 
landet som vida överskred tidigare liberaliseringar under 20- och 60-talet. 
Mot bakgrund av den oväntade händelseutvecklingen gjordes kollektiva 
erfarenheter som laddade glasnost´-begreppet med fantastiska förhoppningar 
och en vittgående social verkningskraft. 

Antagandet om den sovjetiska modernitetens potentiellt goda sidor var 
dock långt ifrån oomstritt, något som jag kommer att undersöka närmare i 
kapitel sju om rysk postmodernism. 

                               
813 Ibidem, 413. 
814 ”Democratization: The Congress of People’s Deputies [utdrag ur Izvestijas ordagranna 
återgivning av Folkkongressens första sammankomst]”, 358f. 
815 Gorbačev, ”Ob osnovnych napravlenijach”. 
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Glasnost´ som yttrandefrihet 
I detta avsnitt kontrasterar jag glasnost´ med yttrandefrihet (svobodo slova). 
Jag försöker gå bakom den manifesta retoriken och lyfta fram de olika in-
tressen som förmedlas i användningarna av begreppen. Med sporadiska ex-
empel från rysk idéhistoria, västerländsk vetenskapshistoria, sovjetisk veten-
skapsfilosofi och bolsjevismens politiska teori försöker jag rekonstruera en 
specifik sovjetisk universalism. Det är till denna som jag relaterar glasnost´. 
Hur hänger glasnost´ ihop med frihet? Vilken typ av (yttrande-)frihet var det 
som förverkligades under Gorbačev-eran och vilken var det som förträng-
des? Varför valde Gorbačev att organisera sin politik kring glasnost´-
begreppet? 

Glasnost´ och yttrandefrihet (svoboda slova) hänför sig till olika traditio-
ner. Detta indikeras inte bara genom olikheten i begreppens inre form. De 
hänför sig även till olika associationsstrukturer. Ändå gjordes en rad försök 
under Gorbačev-eran att definiera glasnost´ som yttrandefrihet.816 Det var 
kanske främst publicister och journalister som ville se glasnost´ på detta sätt. 
Men även från officiellt håll kom begreppets möjliga yttrandefrihetsimplika-
tion till uttryck 1990 då man i den nyantagna massmedielagen försökte pre-
cisera glasnost´ genom att restaurera en borgerligt definierad yttrandefri-
het.817 Tidigare hade den konstitutionella yttrandefriheten till betydande del 
bestämts positivt. Yttrandefriheten var i stor utsträckning en fråga om frihet 
till olika offentliga kommunikationsmedel.818 

Ogonek-redaktören Vitalij Korotič meddelade följande i november 1989: 
”After all, glasnost and freedom of speech are in essence synonyms—we 
sometimes think up a new name for old words.”819 Sådana omdömen är dock 
inte ytterst neutralt lexikaliska. Om man kan övertyga att glasnost´ väsentli-
gen handlar om yttrandefrihet kan mycket vara vunnet för den liberala jour-
nalistiken. Man kan säga att redaktören försöker skapa en allmän förståelse 
för att det naturliga steget i glasnost´-politiken är att institutionalisera rätts-
säkra villkor för journalistiken som konstitutionellt garanteras av en juridiskt 
effektiv yttrandefrihet. 

I kapitel två om glasnost´-begreppets historiska bakgrund såg vi att glas-
nost´ inte nödvändigtvis behöver syfta på objektiv transparens, eller en gene-
rell möjlighet för såväl officiella som inofficiella röster att komma till tals. 
Begreppet kan också, vid sidan av att beteckna medborgarens rätt till fri 

                               
816 För en auktoritativ definition, se juristen Jurij Baturins utläggning i Kerimov, ”Glasnost´ i 
demokratija”. 
817 Om 1990 års medielag, se Benn, From Glasnost to Freedom of Speech, 17–21. 
818 Yttrandefrihetens positiva definition kommer tydligast till uttryck i den första sovjetiska 
konstitutionen: O. Čistjakov, Konstitucija RSFSR 1918 goda, Moskva: Izdatel´stvo moskovs-
kogo universiteta, 1984, 193 (paragraf 14). Innebörden tonas ned i 1936 års författning men är 
fortfarande närvarande: , Konstitucija (osnovnoj zakon) Sojuza Sovetskich Socialističeskich 
Respublik (1936), Moskva: Juridičeskoe izdatel´stvo, 1937, 43f (artikel 125). 
819 Korotič, Crucible of Change. 
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information, användas om regeringens och partiets subjektiva skyldighet att 
förklara och publicera mer.820 

Efter Sovjetunionens fall försvann glasnost´ till betydande del från den poli-
tiska dagordningen. Med en institutionaliserad yttrandefrihet tycktes man 
inte längre behöva affirmera den motsägelsefulla öppenhet som glasnost´ 
implicerar, särskilt som begreppet så tydligt förknippades med reformering-
en av ett föråldrat system som det postsovjetiska Ryssland nu lämnat bakom 
sig. Uppfattningen att glasnost´ kunde förädlas till yttrandefrihet, vilket indi-
kerar att begreppen av vissa värderades olika, ventilerades inte bara efter 
Sovjetunionens fall,821 utan även under Gorbačev-eran.822 Som vi sett hade 
redan den radikale sextiotalisten Černyševskij på 1800-talet tillskrivit yttran-
defriheten en högre status. 

Delvis till följd av en kärv ekonomisk utveckling började pressen 1991 att 
marknadsanpassas. Denna förändring försämrade förutsättningarna för det 
stora läsarintresse som under Gorbačev-eran resulterat i väldiga upplagor för 
tidskrifterna. Priserna, som inte nämnvärt höjts sedan 1920-talet, fyrdubbla-
des. Nu kostade plötsligt trycksvärta och distribution pengar. En del publi-
cister menade att man i utbyte mot att förvisa censuren till historiens skräp-
hög hade hamnat under marknadens diktat av ekonomiska sanktioner.823 

Ett tecken på hur etablerad den positiva frihetstraditionen var i Sovjetuni-
onen är att till och med liberala dissidenter kunde definiera yttrandefrihet 
som en fråga om tillgång till reprografisk teknologi”.824 

Hur ser då relationen ut mellan glasnost´-begreppet och frihetsbegreppet? 
Walter Laquer läser i många stycken in Gorbačevs glasnost´ i det ryska fol-
kets frihetshistoria, men poängterar samtidigt att glasnost´ självt inte är fri-
het.825 Intressant nog hänvisar han också till en sovjetisk författare som 1988 
registrerade att termen frihet (”svoboda”) kom att placeras i bakgrunden i 
den sensovjetiska terminologin,826 sannolikt till förmån för glasnost´. En 
förutsättning för Laquers distinktion mellan frihet och glasnost´ kan vara att 
han håller sig med ett i huvudsak negativt frihetsbegrepp som inte inbegriper 
vad som inom en annan frihetsteoretisk tradition kallas för bemyndigande 
(empowerment). 
                               
820 Alec Nove et. al., ”What’s Happening in Moscow?”, i The National Interest, nr 8, 1987, 
15. 
821 Så som titeln på David Wedgwood Benns korta men kärnfulla skrift från 1992 antyder 
undersöker författaren hur glasnost´ kom att utvecklas från ett instrument med vars hjälp man 
skulle accelerera den ekonomiska utvecklingen till en garanti för ett fritt utbyte av åsikter, 
som därmed övergick i kvalificerad yttrandefrihet: Benn, From Glasnost to Freedom of Spe-
ech, 12f. 
822 Konstantin Baršt, ”Ot glasnosti k svobode slova?”, i Ogonek, nr 10, 1990. Om detta, se 
även Hosking, The Awakening of the Soviet Union, 157. 
823 Benn, From Glasnost to Freedom of Speech, 24f. 
824 Hosking, The Awakening of the Soviet Union, 69. 
825 Laqueur, The Long Road to Freedom, 248. 
826 Ibidem, n. xv. 
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Glasnost´ stöddes inledningsvis bara av en liten klick inom politbyrån. 
Det var först under 1986 som glasnost´-politiken kom till märkbart uttryck, i 
samband med diskussionen efter Tjernobylolyckan, och kunde reaktivera 
den potentiellt radikala anda som registrerats i Gorbačevs viktiga tal i de-
cember 1984. Enligt Archie Brown sågs glasnost´ av kretsen kring Gorbačev 
mer som en nådegåva de skänkt folket än som en rättighet medborgarna 
kunde kräva. Medborgaren får alltså tillåtelse uppifrån att ge någonting åt 
den offentliga rösten, samtidigt som partiledningens användning av denna 
röst som instrument för att genomföra ekonomiska åtgärder legitimeras. Men 
redan under 1987 utvecklades glasnost´ till att innefatta rörelser underifrån 
vilka ventilerade åsikter som den reformvilliga ledningen inte självklart 
sympatiserade med. Som Archie Brown påpekar tycktes det på sätt och vis 
ligga i glasnost´-begreppets natur att journalister och intellektuella skulle 
kunna expandera dess räckvidd.827 

Enligt Brown blev innebörden av glasnost´ praktiskt taget synonym med 
begreppet yttrandefrihet när Folkkongressen sammanträdde första gången 
under försommaren 1989.828 Allt som tidigare varit förbjudet kunde nu sägas 
i direktsändning. 

Yttrandefriheten förstådd i sin gängse mening tillhör de friheter som man 
utifrån Isaiah Berlins terminologi kan klassificera som negativa.829 För indi-
viden handlar det om en formellt sanktionerad möjlighet eller rättighet att 
fritt meddela sina åsikter, vilken staten har i uppdrag att skydda. Frågor om 
praktiska dispositioner, resurser eller bemyndigande kommer först i andra 
hand, men behöver på ett principiellt plan inte beaktas. 

I Mills klassiska utläggning om yttrandefriheten presenteras denna som en 
förutsättning för människans intellektuella utveckling samt ett skydd för 
olika minoriteter.830 Ingen kan vara säker på att besitta den absoluta sanning-
en. Ett fritt meningsutbyte kan däremot bidra till att man korrigerar sina för-
domar och konsoliderar en tolerant disposition gentemot avvikande uppfatt-
ningar. För Mill bidrar yttrandefriheten till att minoriteten skyddas från ty-
ranniska övergrepp. 

Den typ av yttrandefrihet som Mill talar om har ingen självklar förbindel-
se med sanningsbegreppet.831 I den meningen är den mer ett medel än ett 
mål, även om den utgör en omistlig del av varje modern författning eller 
rättighetsdeklaration. I flera auktoritativa utläggningar om glasnost´ är dock 
sanningen central. Jag tänker då främst på Aleksandr Gercen, vissa upplysta 
                               
827 Brown, The Gorbachev Factor, 125. 
828 Ibidem, 125. 
829 Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty: An Inaugural Lecture delivered before the Univer-
sity of Oxford on 31 October 1958, Oxford: Clarendon Press, 1958. 
830 Mill, ”On Liberty”, 229, 231, 252, 254. 
831 Däremot kan man enligt Mill närma sig sanningen indirekt. Genom att bryta olika åsikter 
mot varandra kan man korrigera sina uppfattningar och successivt sålla bort fördomar och 
felaktigheter. Detta synsätt har utövat ett inflytande över liberala vetenskapsfilosofer som 
Karl Popper. 
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byråkrater under 1800-talet, 1900-talets dissidenter samt Gorbačev. Flera av 
dem som var skeptiska inför de uttryck som glasnost´ tog sig under 
Gorbačev-eran hade svårt att förlika sig med att glasnost´ inte nödvändigtvis 
behövde vara en manifestation av sanningen eller ”Guds röst”.832 

Samtidigt som glasnost´ omfattar en universell röst-het har begreppet för-
bundits med ett konkretiserat innehåll. Detta svarar mot den sovjetiska be-
stämningen av friheten att meddela sig som en positivt given verksamhet. 
Sanningskonnotationen hos glasnost´ passar in i en rysksovjetisk tradition. I 
denna talar man i namn av hela mänskligheten genom att framkalla en för-
väntan om ett substantiellt förverkligande (till exempel de slaviska brödra-
folkens förening eller uppnåendet av en högre form av universell demokrati), 
som bara kan infrias av ett partikulariserat subjekt, snarare än att sätta sin 
tillit till aprioriska principer. Gorbačev bestämmer glasnost´ som ”socialis-
mens attribut”.833 

Variationer av denna universalism har uttryckts i ortodoxa, nationalistiska 
och socialistiska uppfattningar om den sanna tron, en kulturell mission eller 
en progressiv ideologi. Den partikuläre bäraren av dessa åtråvärda ting förlä-
nas samtidigt ett exklusivt privilegium att representera hela mänskligheten834 
– i egenskap av det tredje Rom eller historiens förtrupp. 

Den alternativa sovjetiska universalismen är i betydande utsträckning in-
nehållslig. ”Absolut” frihet, ”formell” jämlikhet, ”neutral” journalistik, 
”opartisk” och ”värdefri” vetenskap, avfärdas i regel som den västerländska 
universalismens myter. Människan är alltid engagerad av specifika sociala 
intressen. Här sammanstrålar marxism-leninismen med den slavofila tradi-
tionen. Båda tar avstånd från det borgerliga eller katolska västerlandets for-
malism,835 även om slavofila tänkare föredrar att kontrastera de förkastade 
värdena mot en ”andlig” eller ”inre” frihet.836 För Lenin är friheten, i enlighet 
med den hegelianska traditionen alltid konkret bestämd. Att leva i samhället 
och samtidigt vara fullständigt fri från det, avfärdas som borgerligt eller 

                               
832 Zjuganov, My Russia, 30. Se även hur S. Maksimov försvarar undergroundlitteraturen och 
det legitima i att även framföra det oriktiga. Lapidus och Mel´vill´, ”The Anatomy of Glas-
nost”, 52. 
833 Gorbačev, Perestrojka, 53. 
834 Dostoevskijs romankaraktär Ivan Šatov antyder att vägen till det universellt mänskliga går 
genom det partikulärt ryska. Det ryska folket, sanningens exklusiva innehavare, är ”kapabelt 
och kallat att befordra och frälsa alla med sin sanning [istina]”. Fedor Dostoevskij, ”Besy” 
(1872), i Polnoe sobranie sočienij, vol. 10, Leningrad: Nauka, 1974, 199f. 
835 Den inflytelserike slavofilen Ivan Kireevskij ser en motsättning mellan den västerländska 
skolastikens och konstitutionalismens formalism å ena sidan och en bevarad rysk andlig integ-
ritet å den andra. Ivan Kireevskij, ”O charaktere prosveščenija Evropy i o ego otnošenii k 
prosveščeniju Rossii (Pis´mo k gr. E. E. Komarovskomu)” (1846–47), i Izbrannye stat´i, 
Moskva: Sovremennik, 1984, 209, 214, 216f. 
836 Konstantin Aksakov ställer vad han kallar för en inre frihet mot en främmande politisk 
frihet, vilken enligt honom inte är frihet. Konstantin Aksakov, ”On the Internal State of Rus-
sia” (1855, tryckt 1881), 236f. 
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anarkistiskt självbedrägeri.837 Det är bara den faktiska jämlikheten under 
socialismen som är ”sant universell” (dejstvitel´no universal´nyj).838 

Den objektiva subjektiviteten 
Den borgerliga definitionen av vetenskaplig objektivitet som neutralitet är 
enligt sovjetideologerna ett uttryck för samma villfarelse som drabbar före-
språkarna av den absoluta friheten. Den sovjetiska universalismen kan in-
struktivt kontrasteras mot den västerländska vetenskapshistoriens objektivi-
tetsuppfattning. Sovjetisk vetenskap ledsagades nämligen av ett annat objek-
tivitetsbegrepp, där verkligheten snarare än metoden står i centrum. Enligt 
Lenin är verkligheten direkt given i sinnesåskådningen.839 Objektiv kunskap 
motsäger dock inte partisk eller partitagande (partijnoe) kunskap.840 Den 
partitagande kunskapen är tvärtom en förutsättning för den objektiva. Här 
fungerar historiematerialismens dubbla natur av vetenskaplig åskådning och 
revolutionär klassideologi som en modell. De teoretiska och empiriska be-
skrivningarna härbärgerar samtidigt en resurs av föreskrivningar. 

För Lenin är alltid samhällsvetenskapen partisk (pristrastnaja), då den ut-
gör en reflektion av klasskampen.841 Under Stalin utvidgades partiskheten till 
naturvetenskaperna, på vilket Lysenkos så kallade socialistiska biologi är ett 
ökänt exempel.842 

                               
837 Lenin, ”Partijnaja organizacija i partijnaja literatura”, 103ff 
838 Lenin, ”Gosudarstvo i revoljucija”, 99, 101. Detta närmast slavofila sätt att kontrastera de 
egna rättigheterna mot skenbara västerländska motsvarigheter kommer tydligt till uttryck hos 
Bucharin. Mot den borgerliga demokratins formella rättigheter och falska tal om att vara en 
”demokrati för alla” ställer Bucharin och Preobraženskij sovjetmaktens förverkligande av en 
”högre” form av demokrati – ”ett nytt, mer fullständigt slag av demokrati”. Bucharin och 
Preobraženskij, Kommunismens ABCD, vol. 2, 19, 24, 37. 
839 Vladimir Lenin, ”Materializm i ėmpiriokriticizm: Kritičeskie zametki ob odnoj reakcion-
noj filosofii” (1909), i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 18, 1961, 39. 
840 För en fallstudie om den sovjetiska uppfattningen om objektivitet och partitagande, se 
Aant Elzinga, ”Objectivity and Partisanship in Science (utlagd på internet 2001:  
http://www.autodidactproject.org/other/aant1.html)”, i Ethnos, nr 1–4, 1975, 3, 10. Här under-
söks den polemiska kontext som Webers värdefrihet och den marxistiska traditionens partita-
gande vetenskap skriver in sig i. Därmed söker han det ideologiska innehållet i den weberi-
anska doktrinen om värdeneutralitet. 
841 Vladimir Lenin, ”Tri istočika i tri sostavnych časti marksizma” (1913), i Polnoe sobranie 
sočinenij, vol. 23, Moskva: Politizdat, 1961, 40. 
842 Redan under Lenin hade man bekämpat s.k. vitalistiska rester inom biologin och den nya 
idealistiska fysikens kvantmekanik. Den senare ansågs legitimera reaktionära och proreligiösa 
ställningstaganden. I ett tidigt skede hade man t.o.m. trott sig kunna avskaffa den borgerliga 
vetenskapen till förmån för en proletär dito. Skillnaden med Stalintiden är dock att de parti-
ideologiska påbuden i en mening inte var överordnade. Om vetenskapsmannen tidigare ålagts 
att reflektera över vilken funktion hans eller hennes vetenskapande fyllde i dess egenskap av 
exponent för en övergripande klasskamp, givet att vetenskapen ändock tillskrevs en universell 
natur som legitimerade ett internationellt utbyte, M. Gusakov och A. Fomin, ”National Scien-
ce and Technology Policies in the Genesis of Soviet Russia and the Problems of International 
Co-operation of scientists: Between Isolation and Openness”, i Internationalism and Science, 
red. Aant Elzinga och Catharina Landström, London: Taylor Graham, 1996, 36, fylldes under 
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Glasnost´ är i en mening ren subjektivitet.843 Det betecknar inte en oper-
sonlig öppenhet oberoende av individens aktiva beslut att offentliggöra san-
ningen. I den sovjetiska traditionen finns det ingen motsättning mellan sub-
jektivitet och sanning (pravda). Subjektiviteten är objektivitetens nödvändi-
ga förutsättning. 

Den typ av objektivitet man vill förkasta åsyftas inom sovjetisk litteratur 
med termen ”objektivism” (ob´´ektivizm).844 Den förhatliga konnotationen 
stavas opartiskhet. Forskare som lyfter fram disparata och underordnade 
fakta utan hänsyn till den övergripande helhetens etiska krav och normativa 
implikationer riskerar snart att bli betraktade som ”objektivistiska”. 

Forskaren skall ta sin utgångspunkt i den objektiva verkligheten, inom 
vilken man själv utgör en integrerad del. Men om man utvecklar sin teori 
utifrån empiriska sinnesdata och observationspåståenden, vilket föreskrivs i 
den positivistiska traditionen, oberoende av deras reella referenter i den ob-
jektiva verkligheten, riskerar man snart att fördömas som en idealist.845 Fors-
karens egna föreställningar om rationalitet och vetenskaplighet reflekterar 
nämligen alltid en given social miljö. Ren vetenskap är inte möjlig,846 men 
vetenskaplig objektivitet möjliggörs i insikten om detta beroendeförhållande. 

Lorraine Daston har skrivit en initierad artikel om objektivitetsbegreppets 
historia. Hennes radikala tes är att den perspektivneutrala (aperspectival) 
objektiviteten importerades till naturvetenskapen under 1800-talet från mo-
ralfilosofin, där den trätt fram redan under 1700-talet i de etiska samt till viss 
del estetiska diskussionerna.847 

                                                                                                                             
1930-talet själva den naturvetenskapliga teorin med ett politiskt innehåll. För Lenin låg förut-
sättningen för en neutral naturvetenskap i den objektiva verklighetens absoluta existens. 
Lenin, ”Materializm i ėmpiriokriticizm”, 46. Ideologiseringen skedde också på taktiska grun-
der. Den ”socialistiska” biologin blev för Stalin ett alibi mot kritiken av Lysenkos alltmer 
obskyra forskning. 
843 Subjektivitet bör här delvis förstås i kantiansk mening vilket åsyftar något universellt som 
är förankrat i människans och andra förnuftiga varelsers konstitution, d.v.s. något för alla 
subjekt gemensamt och gällande. Att vara ”subjektiv” innebär i den sovjetiska traditionen att 
man skall erkänna den objektiva verklighetens fakticitet, sitt beroendeförhållande till denna, 
samt nödvändigheten att förhålla sig sannfärdigt till det som är objektivt givet. Detta begrepp 
ställs i den sovjetiska diskussionen mot subjektivism (sub´´ektivizm), med idel idiosynkratiska 
konnotationer av individualistisk nyckfullhet och bedräglig självtillräcklighet. 
844 Se t.ex. Ėpštejn, After the Future: The Paradoxes of Postmodernism, 107. 
845 Elzinga, ”Objectivity and Partisanship in Science”. 
846 Vladimir Lenin, ”Ėkonomičeskoe soderžanie narodničestva i kritika ego v knige g. Struve 
(Otraženie marksizma v burčuaznoj literature)” (1894), i Polnoe sobranie sočinenij, vol. 1, 
Moskva: Politizdat, 1958, 424. 
847 Lorraine Daston, ”Objectivity and the Escape from Perspective”, i Social Studies of Sci-
ence, nr 22, 1992, 600, 603. Daston är dock inte idealist. I hennes historiografi betonas minst 
lika mycket en förändring i praktiker som i ideal. Objektivitetskravet gick hand i hand med en 
utveckling av kontakter, samverkan, nätverk och kosmopolitism. Hon beskriver hur den ve-
tenskapliga världen blev mer talrik, heterogen och opersonlig, och samtidigt mer formaliserad 
och standardiserad. Den perspektivneutrala legitimiteten grundades i inter-individuella korre-
spondenser, kongresser och tidskrifter. Detta möjliggjordes i sin tur genom postsystem, järn-
vägsnät och telegrafi. Daston, ”Objectivity and the Escape from Perspective”, 608. 
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Det är här som självutplåningens, intressefrihetens och lösgörandets 
diskurs ger sig till känna som villkor för allmän kunskap om det gemen-
samma goda, oberoende av privata intressen och den allmänna opinionen. 

Objektivitet i betydelsen perspektivneutralitet, varav Max Webers värde-
frihet kan ses som en delmängd, är inte svår att betrakta som en specifikt 
borgerlig norm, och som sådan, för att använda Webers ord, värderelaterad 
till en specifik klassåskådning. Här handlar det om att dedicera sin insats till 
universella kollektiv och lägga band på sig själv i sinnlig avhållsamhet. Per-
spektivneutraliteten blir, precis som universalismen, en del av den borgerliga 
självförståelsens ideologi. 

Det är den här typen av objektivitet man i sovjetiska sammanhang förne-
kar, vilken man alltså benämner objektivism (ob´´ektivizm). Med objekti-
vism menas att stå vid sidan av den verklighet man undersöker. Denna upp-
fattning kan även överföras till det tryckta ordet. Den borgerliga yttrandefri-
heten är enligt sovjetideologerna inte praktiskt verkningsfull. Den definieras 
bara skenbart som obunden av olika samhällsintressen. Men därför blir den-
na frihet den härskande klassens verktyg, eftersom den framstår som upp-
höjd över antagonismen, meningsstridigheterna och särintressena i samhäl-
let. För Lenin finns friheten i erkännandet av nödvändighet.848 Friheten tycks 
framträda allt tydligare ju klarare man understryker sin härkomst och 
klasstillhörighet.849 

Socialismens objektiva analys av fakta får inte heller bero på rent subjek-
tiva bevekelsegrunder. Enligt Bucharin är målet att vara både objektiv och 
engagerad. Objektiviteten manifesterar sig i en sannfärdig (pravdivyj) expo-
nering av fakta i ljuset av marxism-leninismen och den dialektiska materia-
lismen. Man måste helt enkelt redogöra för sitt ideologiska ställningstagan-
de. Objektivitet (ob´´ektivnost´) innebär att man skall stå på en fast grund av 
fakta och ha en relation till den konkreta verkligheten. Man skall eftersträva 
saklighet och ha en manifest koppling till de praktiska angelägenheterna ute 
på fältet. Detta innebär man måste ta hänsyn till folkets, eller snarare den 
hegemoniska arbetarklassens perspektiv, vilket i ett sovjetiskt sammanhang 
är liktydigt med kommunistpartiet.850 I sovjetisk terminologi ligger objektivi-
                               
848 Lenin, ”Materializm i ėmpiriokriticizm”, 195. 
849 Bucharin och Preobraženskij, Kommunismens ABCD, vol. 2, 22f. 
850 För Boris Gessen är all vetenskap förbunden med den materiella praktiken. Gessen, ”The 
Social and Economic Roots of Newton’s ’Principia’”, 154. Gessens anförande utgör ett histo-
riskt argument för att vetenskap aldrig kan bedrivas intresselöst. Vetandet i sig är inget abso-
lut värde som skulle kunna motivera vetenskapens autonomi. Tvärtom har vetenskapen alltid 
bestämts utifrån samhällets klassförhållanden, då all kunskap är instrumentell. Drömmen om 
vad Lenin skulle kalla för absolut frihet, är en subjektiv villfarelse, ett självbedrägeri i strid 
med den objektiva verkligheten. Bucharins forskningsideologi söker dra konsekvenserna av 
detta faktum – att vetenskapen till syvende og sidst alltid betingas av ett samhällsintresse, då 
vetenskaperna växer fram ur praktiken och idéproduktionen utdifferentieras ur produktionen 
av konkreta föremål. Därför föreskriver han en planerad forskning som explicit och i genom-
lyst medvetenhet erkänner sin koppling till ett bestämt samhällsperspektiv. Även den mest 
abstrakta epistemologi måste ha sin utgångspunkt i den externa världens verklighet, då ”jaget” 
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tetsbegreppet långt ifrån betydelsen ”opartiskhet”. Ob´´ektivnost´ (objektivi-
tet) står snarare för en partitagande saklighet och sannfärdig öppenhet inför 
totaliteten av fakta. Man är en del av det (objekt) man undersöker. 

Denna typ av objektivitet, med partitagande saklighet, utgör också norm 
för journalistiken. I en viktig passage där Gorbačev gör en utläggning om 
glasnost´ betonas just att inga fakta är för kontroversiella för att belysas, så 
länge de analyseras utifrån legitima ideologiska åtaganden.851 

I detta sammanhang bör man också placera in det politiska begreppet so-
cialistisk pluralism. Även om lanseringen var kontroversiell svarade uttryck-
ets paradoxala sammanställning, med en samtidig konnotation av både inne-
håll och form, inskränkning och tolerans, mot gängse dialektiska, men likväl 
motsägelsefulla sovjetiska uppfattningar. Socialistisk pluralism tillhör en 
tradition av subjektiv, eller mer precist partitagande objektivitet, frihet som 
erkänd nödvändighet, ”revolutionära reformer”, ”socialistisk marknad”, pat-
riotisk internationalism samt ”materialistisk idémedvetenhet” (materialisti-
českaja idejnost´).852 

Det är alltså till denna alternativa universalism jag vill knyta glasnost´-
begreppet, vars förutsättningar skapats av Montesquieu, Hegel, Herder, Petr 
Čaadaev, Ivan Kireevskij, Marx och Lenin. Glasnost´ är ingen formell kate-
gori utan indikeras alltid utifrån konkreta manifestationer (av sanningen). En 
opartisk samhällsvetenskap är bara möjlig under kommunismen när grunden 
för klassuppdelningen är borta. På samma sätt är den absoluta yttrandefrihe-
ten inte heller genomförbar under rådande omständigheter. Ett absolut fritt 
yttrande, precis som ett opartiskt (bespristrastnaja) vetenskapligt arbete, 
förutsätter suveräna individer bortom löneslaveriets begränsningar.853 Verk-
liga fri- och rättigheter måste kunna realiseras. De får sitt värde genom 
människors faktiska möjlighet att utöva dem. Friheten grundas i en kombina-
tion av att erkänna sitt beroende och sin härkomst å ena sidan, och den prak-

                                                                                                                             
alltid innehåller ett ”vi”. Genom den manifesta kopplingen skulle vetenskapandet bli mer 
reflexivt, en slutsats som knappast varit oomstridd. Bucharins argumentation lyder: Idén om 
”science for science’s sake” är inte bara naiv utan en ”perverted ideological reflex” av ett 
borgerligt samhälle i vilket arbetsdelningen döljer den naturliga kopplingen mellan teori och 
praktik. Men i ett socialistiskt samhälle, som inte kännetecknas av irrationalitet och anarki, 
”[…] the future lies ahead as a plan […]”. Regelbundenheter förekommer inte post factum 
utan som ”recognised necessity”. Detta skulle utgöra ett bevis för att sovjetisk vetenskap är en 
fri vetenskap, då frihet, med en implicit referens till Hegel (via Lenin och Engels), definieras 
just som ”recognised necessity”. Bucharin, ”Theory and Practice From the Standpoint of 
Dialectical Materialism”12, 15f, 20, 29, 31. I Materialismen och empiriokriticismen citerar 
Lenin Engels’ Hegelutläggning i Anti-Dühring: ”[…] friheten är insikt i nödvändigheten”. 
Lenin, ”Materializm i ėmpiriokriticizm”, 195. 
851 ”En av traditionerna i vår press är att försvara socialismens grundläggande värden. Vilket 
faktum som helst –vare sig det gäller dagens akuta frågor eller några sorgliga händelser i det 
historiska förflutna – kan vara ett ämne för analys i pressen. Men i anslutning till detta är det 
utomordentligt viktigt vilka positioner man intar, huruvida folkets öde och framtid oroar en 
eller inte […]” Gorbačev, Perestrojka, 76. 
852 Det sista exemplet tas upp i Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, 42. 
853 Lenin, ”Tri istočika i tri sostavnych časti marksizma”, 40. 
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tiska möjligheten att förverkliga den, å den andra. För Bucharin och Evgenij 
Preobraženskij riskerar annars fri- och rättigheterna att stanna vid ”lögnakti-
ga” papperskonstruktioner som döljer det borgerliga samhällets ekonomiska 
beroendeförhållanden. Sovjetmakten skall därför, i Bucharins och Preobra-
ženskijs ord, ”med alla medel utvidga de materiella förutsättningarna för 
arbetarnas friheter”.854 Glasnost´, samt en positiv föreställning om friheten 
att yttra sig i tal och skrift, är det sovjetiska alternativet under socialismen. 
Därför är det, vill jag mena, naturligt att det blir glasnost´ och inte begrepp 
som publičnost´ eller svoboda slovo som premieras i den sovjetiska författ-
ningen eller i den siste generalsekreterarens retorik. 

Ordföranden för ”Fonden för försvaret av glasnost´”, Aleksej Simenov, 
gjorde 1998 följande allegoriska karakterisering av skillnaden mellan glas-
nost´ och yttrandefrihet, vars innebörd jag inte enbart tolkar som en fråga om 
kultivering: ”Glasnost is the opportunity to shout from the crowd that the 
king is naked. Freedom of speech is the opportunity to tell it to the king be-
fore he enters the square.”855 Trots det subjektiva elementet i glasnost´-
begreppet finns det också en universell instans. Yttrandefriheten är i mångt 
och mycket atomiserad som ett skydd för individen. Glasnost´ är däremot en 
kollektiv röst, ett rop från folkmassan. I likhet med andra grundläggande 
begrepp, så som Koselleck beskriver dem, är betydelsen avhängig en seman-
tisk singularisering, där disparata enskildheter transformeras till en överord-
nad universell enhet. För att ta ett konkret exempel så är den tyska Förbunds-
republiken enligt Koselleck avhängig en abstraktionsprocess som har sin 
förutsättning i en empirisk förekomst av enskilda förbund och ständer (jämte 
andra storheter) i pluralis. Det universella begreppet svarar mot en institutio-
nalisering av tidigare erfarenheter som projekteras vidare mot framtida möj-
ligheter.856 

Det blir på detta sätt också begripligt varför Gorbačev i ett och samma 
andetag kan presentera glasnost´ som ett imperativ, att alla skall uttrycka sig 
fullständigt fritt, samtidigt som man inte bör tala om vad som helst. Medbor-
garrösten skall ljuda utan begränsningar och värdet erkännas hos den mest 
extrema åsikt, samtidigt som glasnost´ inte får underminera socialismen och 
göra allting tillåtet.857 
                               
854 Bucharin och Preobraženskij, Kommunismens ABCD, vol. 2, 26f. 
855 Aleksej Simenov et. al., Russian Media: What’s Left of Glasnost? [Transkription av dis-
kussion anordnad av Freedom Forum på European Center i London], 12 mars 1998, Free-
dom Forum:  
http://www.google.com/search?q=cache:ln3ekq5vDyAJ:www.freedomforum.org/templates/d
ocument.asp%3FdocumentID%3D5022+%22russian+media:+what´s+left+of+glasnost%3F%
22&hl=sv (14 september 2005). 
856 Koselleck, Vergangene Zukunft, 370f. 
857 Gorbačev, Perestrojka, 74, 80; Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 
218f. Gorbačev, som alltså indirekt förordar obegränsad glasnost´, distanserar sig från dem 
som vill tygla och dämpa eller döva (priglušit´) glasnost´, samtidigt som han understryker att 
han tolererar deras åsikt och tillerkänner den ett demokratiskt värde. Gorbačev, Perestrojka, 
75. 



 

 234 

Ingen objektivitet är möjlig utan subjektivitet. Ingen frihet är möjlig utan 
bundenhet. Det är heller inte någon tillfällighet att ett subjektivt praktiseran-
de av glasnost´ under 30-talet definierades som ett steg mot att materialisera 
den objektiva sanningen (istina). 

Den positiva frihetsuppfattningen försköts dock under Gorbačev-eran. Jag 
vill understryka att perioden i själva verket kom att utgöra en unik historisk 
epok där en ny negativ frihet kunde sättas i spel i en kvardröjande ordning av 
en institutionaliserad positiv frihet. Människor hade plötsligt såväl teoretisk 
som praktisk möjlighet att yttra sig i tal och skrift utan risk för repressalier. 
Otaliga människor kunde få tillgång till en tidning med statligt subventione-
rad trycksvärta och distribution, i vilken man kunde kritisera landets ledning 
utan större restriktioner.  

Vad kännetecknade då innehållet i Gorbačev-erans befriade samtalsfor-
mer? 

Glasnost´ som rehabilitering 
Min avsikt är här att undersöka hur Gorbačevs användning av glasnost´-
begreppet förhåller sig till den praktik av historiska rehabiliteringar man 
utvecklade under Gorbačev-eran. Rehabiliteringarna handlade om att öppet 
säga sanningen om det förflutna. Glasnost´-begreppet fick på så sätt en till-
bakablickande hållpunkt i överensstämmelse med perestrojka-begreppets 
konnotation av restauration. Vilka är de idéhistoriska förutsättningarna för 
den sensovjetiska rehabiliteringspraktiken? Hur hade man tidigare använt 
historiska förebilder i sovjetisk historia? Vilka intressen förmedlades i 
Gorbačev-erans rehabiliteringar? Hur påverkade de det sovjetiska erfaren-
hetsrummet? Min uppfattning är att denna retrospektion fick direkta konse-
kvenser för den kommande utvecklingen. 

Inför oktoberrevolutionens 70-årsdag vände sig Gorbačev till landets journa-
lister, författare, intellektuella och andra konstnärliga yrkesutövare och an-
gav tonen för hur firandet skulle gå till. Samtidigt passade han på att förklara 
den nya glasnost´-politiken. Samhället behöver demokratiseras och friheten 
utvidgas, menade han. Hela samhället måste bli delaktigt i det offentliga 
samtalet. 

Det nuvarande samhället beskrivs som ett resultat av oktoberrevolutionen 
och de ansträngningar som följt i dess kölvatten. Revolutionen innebar 
”vändpunkten i mänsklighetens historia, vägen till en ny värld”.858 Men nå-
gonting skorrar falskt i den lovsång Gorbačev manar intelligentsian att 
stämma in i. Nu kan man inte längre måla allt i rosenrött. Gorbačev försöker 
noga understryka att dissonansen inte skulle förta auktoriteten, inspirationen 
                               
858 Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku ”, 217. 
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och landvinningarna från den positiva helheten. Men omnämnandet av detta 
något inför jubiléet ger talet en särskild karaktär. Sanningen (pravda) är 
viktigast och den måste yppas ”för full hals [vo ves´ golos]”.859 Även om 
oktoberrevolutionen, socialismen och det förment ädla ursprunget, antas inge 
både stolthet och tillförsikt, begränsar sig inte bara sanningen till det positiva 
identitetsskapandet. Detta något nämns dessutom vid namn i form av två 
årtal, 1937 och 1938, vilka indikerar den stalinistiska terrorns höjdpunkt. 
Dessa årtal får vi enligt Gorbačev aldrig glömma eller rättfärdiga. 

Glasnost´ ges här ett innehåll och en retrograd rörelse blir tydlig. Även 
om jubiléet i sig påkallar en historiografisk aktivering antyds också behovet 
av rehabilitering eller återupprättande (reabilitacija/vosstanovlenie). 

I allmänhet, kamrater, inbjuder jag er till att grundligt tänka över [porazmys-
lit´] hur vi bättre skall berätta om vår stora revolution, hur vi skall minnas 
människorna, revolutionens hjältar, arbetarna, yrkesrevolutionärerna och poe-
terna… och även hur vi skall minnas dem som blivit glömda.860 

Dessa ”glömda” torde inte bara inskränka sig till alla logiskt tänkbara ano-
nyma och osynliga vardagshjältar som offrat sig för den stora saken, vilka 
historikerna fortfarande har att vaska fram ur de lämningar som bevarats. 
Även Gorbačev gick själv denna sommar i ”grundliga” funderingar över en 
särskild bortglömd gammal bolsjevik, som vi strax skall återkomma till. 
Uppmaningen är någonting mer än en formsak. Det känns därför naturligt att 
Gorbačev fortsätter sitt tal med att återberättandet, som vi alla måste delta i, 
skall göras ”ansvarsfullt och djupt, i en anda av demokrati och glasnost´”. 

Gorbačev-eran är intimt förknippad med rehabiliteringar, som en specifik 
kulturell praktik. Vissa av dem utgjorde mer formella kompletteringar, me-
dan andra hade karaktären av politiska och kulturella paradigmskiften. De 
belyser inte bara den retrospektiva hållpunkten i perestrojka som allmänt 
reformbegrepp utan även glasnost´ som plikt att ge röst åt sanningen, inom 
ramen för en retrograd rörelse. Rehabiliteringarna svarade mot glasnost´ som 
ett moraliskt offentliggörande, en kungörelse situerad i en kontext av speci-
fika intressen och syften. Det skapande som rösten möjliggör är retroaktivt. 
Alla fakta besitter nämligen en historisk dimension. Sanningen om framtiden 
är alltid hypotetisk. Den måste förutsägas eller förutspås och undflyr alltid 
nuet. Det om vilket man enligt Gorbačev för full hals är ålagd att yppa, vin-
ner postumt erkännande i den stund objektet nämns vid namn och singulari-
seras. En universell rehabilitering av alla offer i ett och samma absoluta 
ögonblick är därför inte möjlig. 

De olika rehabiliteringar som kom att äga rum affirmerades dock inte lika 
förbehållslöst av Gorbačev som av till exempel Jakovlev. Gorbačev manar 
till ansvarsfullhet och varnar för subjektivism i den otåliga allmänhetens 
                               
859 Ibidem, 215, 218. 
860 Ibidem, 218. 
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historiska omdöme när den väl fått ta del av de tidigare nedtystade förflutna 
episoderna. 

Förslag till en generell rehabiliteringspolitik hade framförts redan under 
tövädret. Gorbačev beklagar att det som inleddes på den 20:e partikongres-
sen tyvärr aldrig fullföljdes. En tillfredställande historieskrivning har ännu 
inte sett dagens ljus. Socialismens deformationer måste lyftas fram och ett 
historiskt arbete – ”lugnt” och ”objektivt” – bör utföras i en anda av glas-
nost´.861 

Kravet på en sådan politik hade sedan långt tillbaka förts fram inom dis-
sidentrörelsen: 

Det skulle i högsta grad vara ändamålsenligt för kommunistpartiets auktoritet 
och socialismens idéer att man verkligen genomförde vad man planerade 
1964 men ”av någon anledning” annullerade, nämligen att partiet symboliskt 
utesluter Stalin, miljoners partimedlemmars mördare, samt en politisk rehabi-
litering av offren för stalinismen.862 

I en fotnot laddar Sacharov sin önskan om en framtida rehabiliteringspolitik 
med en förhoppning om positiva följdverkningar: ”I själva verket krävs det 
en synnerligen omsorgsfull analys av det förflutna och dess följdverkningar i 
nuet, om vi alls skall kunna tvätta bort allt gränslöst blod och den orenhet 
som har solkat ner vår fana.”863 Precis som för Sacharov finns det något för 
Gorbačev som smutsat ner socialismen. Ideologins väsen måste renas från 
dess subjektiva förvanskningar. 

Rehabiliteringarna tog sig formen av offentliggjorda formella eller infor-
mella katalogiseringar av offren för det stalinistiska systemet.864 De utgör 
performativa handlingar som reviderar den politiska, ideologiska eller kultu-
rella kanon som traditionen omhuldar. Historien skrivs om och nya eller 
nygamla frågor aktualiseras på dagordningen. 

Samtidigt som namnen offentliggjordes kunde man postumt restaurera 
den drabbades medborgarskap eller medlemskap i partiet eller författarför-
bundet. Nobelpris kunde erkännas retroaktivt. Parallellt publicerades tidigare 
utgivna eller outgivna verk av de rehabiliterade och ny litteratur om dessa 
författare såg dagens ljus. Från officiellt håll beklagade man hur fel det varit 
att döma Bucharin och att utesluta Boris Pasternak från författarförbundet. 
Detta följdes upp av ytterligare offentligt intresse som kom till uttryck i vad 
som tidigare skulle ha varit ett omöjligt tidskriftstema eller symposieämne. 
De formella rehabiliteringarna tog sin början 1987. 1989 inrättades 
”Kommissionen för rehabilitering av offren för politisk repression” under 

                               
861 Gorbačev, ”Revoljucionnoj perestrojke”, 65. 
862 Sacharov, Razmyšlenija o progresse, 24. 
863 Ibidem, 24f. 
864 Se t.ex. Aleksandr Jakovlev red., Reabilitacija: Političeskije problemy 30–50-ch godov, 
Moskva: Politizdat, 1991. 
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ledning av Aleksandr Jakovlev.865 Rehabiliteringar drevs även igenom via 
olika kommittéer i författarförbundet. 

Även om rehabiliteringen av en författare som Pasternak 1987 tilldrog sig 
ett större allmänt intresse reflekterade den politiska rehabiliteringen av Bu-
charin i februari 1988 innehållet i den nya politiken.866 Bucharins namn till-
sammans med Chruščevs och Trockijs fick inte nämnas i publikationer utan 
särskilt tillstånd före Gorbačev.867 I kontrast mot den exceptionalistiska in-
skränkthet som kännetecknade marxism-leninismen, representerade Bucha-
rin en sovjetisk politiker som kunde mäta sig internationellt med de största 
marxistiska teoretikerna i sin samtid, öppen för tidens politiska och ekono-
miska debatt och väl bevandrad i de stora filosofihistoriska och vetenskapsfi-
losofiska spörsmålen. Med sin politiskt moderata inställning och tro på ett 
självreglerande jordbruk och en rationaliserad byråkrati föreföll han stå för 
motsatsen till Stalins planekonomiska centralism och utrensnings-
konformism inom partiet. Men på samma sätt som rehabiliteringarna i stort 
förutsatte en selektiv, eller riktad historieskrivning valde man också att bort-
se från andra sidor hos Bucharin. Nu gällde det kanske mer att betona den 
Bucharin som hade formgivit NEP-politiken (1921–1928) och försökt förso-
na marknad och planering. Därigenom valde man att bortse från hans tidiga-
re militanta internationalism i början av 1918 och hans mer funda-
mentalistiska inställning under krigskommunismen (1918–1921).868 

I början av sextiotalet, under Chruščevs tid vid makten, hade man på 
högsta ort börjat initiera en rehabilitering av Bucharin – bland annat efter 
påtryckning av flera gamla bolsjeviker samt Bucharins änka Anna Larina 
Bucharina. Även om man avfärdade de av Vyšinskij framförda ankla-
gelserna mot Bucharin som grundlösa blev dock rehabiliteringen bara en 
halvmesyr då den aldrig verkställdes på det politiska planet.869 

Det var efter att Gorbačev mottagit ett exemplar av Stephen F. Cohens be-
römda biografi om Bucharin, som han på allvar började plädera för att den 
                               
865 Rehabiliteringarna pågick Gorbačev-eran ut. De har fortsatt efter Sovjetunionens fall men 
spelar i det postsovjetiska Ryssland en politiskt underordnad roll och röner knappast längre 
mer än marginellt intresse. Jakovlev ledde fram till sin död 2005 en fond som i dagsläget 
rehabiliterat miljontals sovjetiska och icke-sovjetiska medborgare (som t.ex. Raoul Wallen-
berg). De allra flesta av dem, men långt ifrån alla, har fallit offer för Stalins terror. 
866 Rehabiliteringen av Bucharin påbörjades i november 1987. Den 2 november citerade 
Gorbačev ”Lenins testamente”, som hade offentliggjorts under tövädret, för att visa vad sta-
tens grundare hade att säga om Bucharin. Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 398. Rehabili-
teringen verkställdes i början av 1988 då man i en av politbyrån tillsatt kommission (”för ett 
kompletterande studium av material som är förbundet med repressionen under 30-, 40- och 
50-talen”), slog fast att processen mot honom varit en skenrättegång. Sovjetunionens högsta 
domstol meddelade den 1 februari att man annulerat 1938 års dom mot Bucharin. Därefter 
restaurerades postumt hans medlemskap i kommunistpartiet och vetenskapsakademin och 
hans skrifter publicerades. Samtidigt blev det kutym att framhålla Bucharin som en av de 
stora bolsjevikerna. 
867 Medvedev, Vetenskap i Sovjet, 191. 
868 Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, 66, 79. 
869 Ibidem, 383. 
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senare skulle rehabiliteras politiskt.870 Det är möjligt att Gorbačev redan tog 
intryck av den moderata renässans som Bucharin upplevde på 1960-talet, 
men de avslutande orden i Cohens biografi kunde ge perestrojka ett konkret 
innehåll och bekräfta giltigheten i det inledda vägvalet, samt erbjuda ett 
namn att hänga upp politiken på och legitimera den med. Cohens profetiska 
kompetens var dock bara var fullt giltig så länge Sovjetunionen existerade: 

While historical in nature, these are […] also questions of great contemporary 
importance. Politically, the future of Bukharin’s reputation and of what he 
represented in the Bolshevik revolution, depends largely on the fate of Com-
munist reformism […]. If reform is overruled, Bukharinism will probably be 
remembered as an isolated impulse […] a failed alternative to Stalinism in 
the modernization and shaping of Soviet Russia. If, on the other hand, re-
formers succeed in creating a more liberal communism, a ”socialism with a 
human face,” Bukharin’s outlook and the NEP-style order he defended may 
turn out to have been, after all, the true prefiguration of the Communist fu-
ture—the alternative to Stalinism after Stalin.871 

En rehabilitering av Bucharin skulle alltså röja vägen för skapandet av ett 
program för en alternativ socialistisk framtid. Samtidigt antyds att verkligt 
effektiva kommunistiska reformer bara kan komma till stånd om man tar sin 
utgångspunkt i den gamle bolsjevikens idéer. 

Förutom fullständiga rehabiliteringar med restaurerade medlemskap och 
retroaktiva erkännanden, skedde även en mängd informella och partiella 
rehabiliteringar som indirekt bestämde gränserna för den kulturella eller 
politiska debatten. En rad kontroversiella texter återutgavs eller publicerades 
för första gången. Solžnicyns En dag i Ivan Denisovitjs liv gavs ut som följe-
tong i Novyj mir, där den ursprungligen hade publicerats under tövädret. 
Sacharovs återkomst till Moskva var i sig en typ av rehabilitering. Att nämna 
tidigare bannlysta socialistiska skolor och ideologer vid namn hade också en 
reviderande karaktär. Chruščev hade visserligen inte varit en ”folkfiende” 
men det nära på fullständiga offentliga erkännandet under Gorbačev-eran 
hade varit omöjligt tidigare och fungerade som underkännande av den politik 
som följde efter honom. Man började åter tala om de franska och engelska 
1800-talsutopisterna, vilka genom Marx, Engels och Lenins försorg fått en 

                               
870 Under sommaren 1987 mottog Gorbačev den ryska översättningen (1980) av Stephen F. 
Cohens bok, standardverket om Bucharin, Bukharin and the Bolshevik Revolution (1971). Allt 
tyder på att han läste boken under sommaren eller hösten 1987 och tog starka intryck av den. 
Inte minst var det under denna höst som Gorbačev tog initiativ till att fullt ut rehabilitera 
Bucharin. Brown gör en kort beskrivning om när, hur och av vem Gorbačev mottog Cohens 
bok. Brown, The Gorbachev Factor, n. 356.  
871 Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, 386. Cohen påtalade 1989 att perestrojka-
politiken bekräftade att den sovjetiska historien härbärgerat ett livskraftigt anti-stalinistiskt 
alternativ. Länken mellan NEP – reformpolitikens förebild – och perestrojka, personifierades 
enligt Cohen av Bucharin, som nu hade rehabiliterats. Därmed besannades Cohens villkorade 
förutsägelse från 1971, om än bara för en kort stund. 
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låg status i den socialistiska hierarkin.872 Det återuppväckta intresset för de 
socialistiska utopisterna skall nog inte förklaras med en allmän renässans för 
utopiska tänkesätt, vilket Julian Cooper argumenterar för.873 Det verkar mer 
troligt att det nyväckta diskussionstemat uppstod i ett sammanhang av en 
allmän intention att återställa och förnya socialismen och skapa en pluralis-
tisk syntes av socialdemokrati, marxism, kommunism samt olika riktningar 
av förmarxistisk socialism. Inte bara personer rehabiliterades utan också 
rörelser, fraktioner, skolor, händelser och institutioner, som tidigare varit 
bannlysta eller utgjort historiska icke-fenomen. Februarirevolutionen reha-
biliterades från ”bourgeois democratic revolution” till ”a popular front of all 
of ’democracy’”.874 Mensjevikerna blev delvis upprättade. Man borde, så 
som Gorbačev uttryckte det 1992, inte ha splittrat (det vill säga förinta och 
förvisa) de demokratiska krafterna utan ha samarbetat med såväl mensjevi-
ker som socialistrevolutionärer.875 Inför firandet 1988 av det ryska kristnan-
dets tusenårsjubiléum restaurerades många kyrkor och religiösa högtider 
skrevs åter in i almanackan. Även om man inte kunde behandla Trockij i 
någon större utsträckning förrän efter Sovjetunionens fall, fanns en svag 
ansats att åtminstone frångå praktiken att förtiga honom redan under 
Gorbačev-eran.876 Men det är symptomatiskt att inget genuint intellektuellt 
intresse kunde riktas mot Trockij förrän efter Sovjetunionens fall. Det gick 
helt enkelt inte att foga in honom i traditionen. ”Socialismen i ett land” var 
ett fundamentalt val som gjorts på ett tidigt stadium. Man bör också komma 
ihåg att Gorbačevs kritik av stalinismen inte riktade sig mot hela Stalins 
gärning.877 

Ett visst mått av rehabiliteringar är karakteristiska för de flesta politiska re-
gimskiften, där föregångare och pionjärer omväxlande lyfts fram och skjuts i 
bakgrunden, beroende på eliternas skiftande ideologiska intressen och poli-
tiska handlingsprogram. Tiden i Frankrike efter 1789 är ett bra exempel då 
rehabiliteringar och bannlysningar var symptomatiska för pendlandet mellan 

                               
872 Se t.ex. Ėduard Batalov, ”Socialističeskaja perspektiva i utopičeskoe soznanie”, i Kommu-
nist, nr 3, 1988. 
873 Cooper, ”Construction...reconstruction...deconstruction”, 162. 
874 Sakwa, Gorbachev and His Reforms, 108. 
875 Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union, 121. 
876 I december 1989 publicerades en artikel av Michail Rejman som då var professor vid det 
som idag åter heter Berlinuniversitetet. Artikeln hade inkommit redan 15 månader tidigare. 
Med tanke på dess radikala innehåll, i vilket författaren tydligt kritiserar den ideologiska 
demoniseringen av Trockij, förstår man att det var för hett stoff för att publiceras 1988. I 
artikeln beklagar Rejman att Trockij stigmatiserats som fiende. Kampen mot trotskismen har 
genomgående bidragit till att förstärka ett stalinistiskt arv, menar han. Michail Rejman, ”Pe-
restrojka i izučenie sovetskoj istorii”, i Voprosy istorii, nr 12, 1989, 145, 156f. Gorbačev 
talade visserligen om Trockij, men mer som föremål för ett omnämnande och reproduktion av 
den officiella bilden och alltså inte som objekt för omvärdering, som i fallet med Bucharin. 
877 Stalin tillskrevs en bibehållet positiv sida i egenskap av Hitlers överman. Därtill fortsatte 
man att skriva under på den väg av nationellt medveten socialism som han hade slagit in på. 
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revolution och reaktion. I detta hänseende utmärker sig Gorbačev-eran ge-
nom att rehabiliteringarna framställdes som ett mål i sig själva och primärt 
syftade till försoning. Enligt Gramsci kännetecknas revolutionära omvälv-
ningar många gånger av en nödvändig förlikning med det förflutna (restaura-
tion) i syfte att uppnå hegemoni för den härskande klassen. Var då även 
Gorbačev-erans rehabiliteringar ett exempel på en sådan fördröjd restaura-
tion, ett moment i en ”passiv revolution”? Även de framtidsinriktade bolsje-
viker som grep makten i oktober 1917 identifierade sig med historiska före-
bilder. I det inledande skedet var dock de ryska referenserna i stort sett från-
varande i bolsjevikernas historieskrivning.878 Man hänvisade hellre till dyg-
der i det antika Grekland eller till olika franska revolutionärer. Efter Lenins 
död skedde en russocentrisk vändning. Bonderevoltörer som Emel´jan 
Pugačev och Stepan Razin lyftes fram och oktoberrevolutionen framställdes 
som en förlängning av Dekabristupproret 1825 och 1905 års ryska revolu-
tion. Man försökte instifta en nationell kontinuitet. Under Stalins 30-tal blev 
istället det röda ställningstagandet under inbördeskriget exemplariskt för att 
kunna stigmatisera individer och hela stratum som folkfiender och legitimera 
terror mot avfällingarna. Paradoxalt nog korresponderade inte detta mot in-
bördeskrigets i viss utsträckning konsensusinriktade ideologi, med vilken 
man sökte etablera en ny hegemoni i samhällets sönderslagna struktur.879 
Enligt Katerina Clark hoppades man att kontinuitetstemat skulle möjliggöra 
en kollektiv och samlande identifikation med ett gemensamt förflutet, bor-
tom anti-religiösa slagord och klassantagonistiska utrensningar. 

Clark hävdar att Stalinerans historiska paradigm hade en binär karaktär. 
Två antagonistiska idéer eller riktningar ställdes mot varandra.880 Under 
Chruščev blev kanon åter rätlinjig, även om Stalin tonades ned. Det förrevo-
lutionära var heller inte längre intressant. Under Brežnev inriktades den 
kulturella praktiken mot att lyfta fram historiska föregångare utifrån etniska 
(ryska och andra) preferenser som överskred det kanoniska förflutna: 

Many intellectuals set themselves up as self-appointed archivists for a par-
ticular figure from the past who had been purged or other-wise repressed in 
the Soviet period and devoted their lives to collecting as much information as 
possible on their subject, lobbying to publish his or her neglected works, and 
so forth.881 

Här finns en av förutsättningarna för Gorbačev-erans rehabiliteringar. Ret-
rospektivismen var till stora delar förberedd inom intelligentsian före 
Gorbačev. 

                               
878 Clark, ”Changing Historical Paradigms in Soviet Culture”, 292f, 296f . 
879 Ibidem, 296f. 
880 Ibidem, 298. 
881 Ibidem, 298. 
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Thus when Gorbachev acceded to power, his intelligentsia were essentially 
obsessed with the past, but this obsession was not to abate. Hence the para-
doxical situation whereby during a thaw whose ostensible aim is to save the 
country from stagnation and conservatism the main focus of intellectuals was 
on the past.882 

Brežnev-erans historiska intresse för nationella föregångare fick sitt uttryck 
under slutet av 1980-talet i form av organisationer som Pamjat (”minne”), 
vilka blickade bakåt mot ett förpetrinskt Ryssland på tvärs mot moderniteten. 

Gorbačev-eran såg en renässans för den dualistiska historiografin. Under 
Brežnev hade historieskrivningen följt ett okomplicerat linjärt framsteg.883 
Denna representationsform förutsatte förekomsten av åtskilliga tomma luck-
or. Stalins bedrifter erkändes implicit även om personkulten tonades ned. 
Chruščev var relativt anonym. Gorbačev-erans nya dualism kan beskrivas på 
följande vis. Mot Stalin och Brežnev ställdes (den sene) Lenin, Bucharin, 
Chruščev och – till viss del – Andropov. Mot personkult, kollektivisering, 
utrensningar, terror, centralism, kommandoekonomi och stagnation anförde 
Gorbačev NEP-kompromissen, det relativt öppna filosofiska och ideologiska 
debattklimatet under 1920-talet, den föregivna entusiasmen 1928 inför den 
första 5-årsplanen, andra världskrigets heroism, återuppbyggnadsansträng-
ningen efter kriget och tidigare reformförsök. Därutöver fick 60- och 70-
talens dissidentkritik som framförts på socialistiska grunder ett visst berät-
tigande. Som ideologiskt alternativ försökte man skapa en inklusiv socialis-
tisk syntes som representerade olika versioner av en och samma urideolog. 

Men det var egentligen bara i ett tidigt skede som man fokuserade de po-
sitiva exemplen. Successivt övergick det romantiserande tillbakablickandet i 
att identifiera den ursprungliga synden.884 Rehabiliteringarna utsattes också 
för kritik. Vissa menade att det rörde sig om verkningslösa skrivbordspro-
dukter, andra att det handlade om en smutskastning av allt det goda som 
människor dittills hade trott på.885 En författare gick så långt som att likna 
rehabiliteringarna av tidigare förtigna författare vid litterär nekrofili.886 Hur 
långt tillbaka kunde man egentligen gå utan att den socialistiska ideologin 
sattes på spel? Många var överens om att mycket hade gått fel under 
Brežnev. Men hur var det egentligen med Stalin? Chruščev hade bara kritise-
rat Stalins handlande från 1934 och framåt. Var det NEP-kompromissen som 
var felaktig eller var det tvärtom oktoberrevolutionen som var roten till det 
onda? Var det rentav 1800-talets revolutionära rörelse som skulle förkastas, 
då Stalin kan ses som en produkt av denna?887 
                               
882 Ibidem, 298. 
883 Sakwa, Gorbachev and His Reforms, 109. 
884 Clark, ”Changing Historical Paradigms in Soviet Culture”, 300. 
885 Andreeva, ”Ne mogu postupat´sja principami”. 
886 Lapidus och Mel´vill´, ”The Anatomy of Glasnost”, 35. 
887 Sakwa, Gorbachev and His Reforms, 102. 
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Formeln att framtiden kunde förändras genom att man fick säga sanningen 
om det förflutna visade sig svår att omsätta i praktiken. Det som framförallt 
förvandlades var nuet. Det laddades inte med energin från 20-talets kulturel-
la guldålder och heroiska partidebatter utan kom att definieras utifrån konsti-
tutiva historiska oförrätter. 1930-talets godtyckliga terror och 1970-talets 
kommandoekonomiska stagnation blev alltmer närvarande i nuet. Genom att 
förstås som en immanent egenskap i systemet bidrog de till att fördjupa den 
apokalyptiska stämningen. De gav en mörk relief åt ackumulationen av var-
dagliga umbäranden. 20-talets idealiserade ekonomiska och kulturella frihet 
kunde helt enkelt inte väga upp mot fallet. Avvikelsen från den rätta vägens 
socialism förkroppsligades av årtal som 1929, 1936, 1938 och 1968. Brister-
na blev en del av nuet snarare än det förflutna.888 

I sökandet efter fallet drog man in franska revolutionen igen, efter många 
decenniers frånvaro. Men denna gång användes revolutionen av de flesta 
schatteringar på den politiska skalan som ett negativt exempel. Inom den 
liberala falangen ville man avreglera ekonomin och inte följa utvecklingen 
efter franska revolutionen som kunde associeras med diktatur, terror, religi-
onsförföljelse och ekonomiska restriktioner. Franska revolutionen användes 
som förevändning för att kritisera oktoberrevolutionen, vilken traditionellt 
hade setts som en mer perfekt realisering av samma typ av revolutionära 
innehåll.889 

I detta sammanhang intar Gorbačev en originell position. Franska revolu-
tionen avfärdas inte som borgerlig och inskränkt eller som inledningen på en 
tidsålder av terror. Han lyfter upp den som ett positivt exempel. Referens-
punkterna för perestrojka utgörs av en märklig kombination av 1789 års 
franska revolution å ena sidan, och 1917 års borgerliga och bolsjevikiska 
revolution å den andra. 

                               
888 Detta illustreras utmärkt i den regimkritiska affischkonsten som alluderade olika moment i 
landets historia vilka tidigare tabubelagts. Aleksandr Vaganovs symboliska representation av 
stalinismens verkningar, ”Kollektivizacija 1929” (1988), är ett sådant exempel. Se bild 5 i 
bildappendixet. Affischen rymmer ett namn (”Kollektivisering”) och ett årtal (”1929”). Men 
dessa är överflödiga. Betraktaren kan inte undgå vilka händelser som verket anspelar på och 
deras relevans för nuet. Mot en bakgrund av brun säckväv uppenbarar sig ett enda objekt, en 
skära. Skäran är en del av Sovjetunionens statsvapen. Det är det sovjetiska projektets legitimi-
tet som står på spel. Skäran ser ut att vara rostig och dess egg har djupa jack. Systemet har 
alltså åldrats på ett ofördelaktigt sätt. Skadorna på eggen bildar ett mönster. Det är Stalins 
distinkta profil som avtecknar sig. Det finns även blodfläckar på skäran. I ett sovjetiskt sam-
manhang betecknar skäran bondeklassen, till skillnad från hammaren som står för den moder-
na industriarbetarklassen. Bondesymboliken, de vassa jacken, blodet och Stalins profil fram-
kallar oundvikligen minnet av tvångskollektiviseringen som inleddes 1929. Identiteten mellan 
Stalins profil och eggens jack gör Stalin till en immanent del av det sovjetiska systemet. Det 
historiska lidandet, som dessutom var föremål för heta diskussioner under Gorbačev-eran, 
hemsöker nuet, men samtidigt vittnar skäran om framtiden. Den av erosion och våld åldrade 
eggen är bräcklig och skör men samtidigt oberäknelig och farlig genom sin oregelbundet 
vassa och sågtandade form. 
889 Clark, ”Changing Historical Paradigms in Soviet Culture”, 301. 
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I Jakovlevs svar till Andreevas artikel framkommer det att objektet för reha-
biliteringarna är Sanningen själv. Men det finns också andra intressen bakom 
rehabiliteringarna. Rehabilitering kan användas som legitimering. Regimen 
kan säga att den står på samma sida som internationellt uppskattade, men 
tidigare förbjudna författare, samt folkligt populära, men traditionellt för-
dömda revolutionärer. Denna aspekt fyller också en funktion som ideologisk 
förklaringsfaktor. Det är inte så mycket personen som personens idéer man 
vill lyfta fram. Man rekonstruerar sålunda passande förebilder för den politik 
man vill föra. Rehabiliteringarna syftar också till att retroaktivt konvergera 
och försona divergenser, oförrätter och konflikter. Denna försoningspolitik 
handlar också om att stärka det egna anseendet. Man offrar något genom att 
skuldbelägga sig själv, för att på så sätt vinna moralisk auktoritet. Idealismen 
kan samtidigt inte förnekas. Sanningen antas besitta en självständig och be-
friande kraft. Gorbačev gjorde sig till ambassadör för sina intellektuella fö-
rebilder. Om Bucharin officiellt fallit i onåd var det en moralisk plikt att ”för 
full hals” verka för att han skulle återupprättas. 

Relationen mellan det politiskt möjliga och rehabiliteringarnas fakticitet 
tycks dock vara dialektisk. Det är svårt att bestämma vad som är hönan och 
ägget. Samtidigt som nya förväntanshorisonter öppnades och gamla blev 
omöjliga tycktes erfarenhetsrummets kontinuitet brytas sönder. De kartor 
man orienterade sig efter blev ständigt inaktuella. Erfarenhetsrummets insta-
bilitet bidrog dock inte till att den historiska kunskapen förlorade sin giltig-
het. Det som öppnades var snarare kontrafaktiska historiska möjligheter på 
tvärs mot den förväntanshorisont som det sovjetiska projektet kunde erbjuda. 
Vad hade hänt om den ryska litteraturens frihet inte hade beskurits, om filo-
soferna inte förvisats? Vilka spår hade den stalinistiska terrorn egentligen 
satt i den sovjetiska mentaliteten? Skulle ryssarna alltid förbli sovjetmänni-
skor? Hur kunde man restaurera den normalitet som satts på undantag 1917? 
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5. Gorbačev och den sovjetiska traditionen 

I de två föregående kapitlen har vi sett hur begreppen glasnost´ och pe-
restrojka fogar in sig i ett sovjetiskt system samtidigt som de kunde använ-
das för att aktivt förändra och i en viss mening överskrida detta samman-
hang. Både glasnost´ och perestrojka är en del av den sovjetiska framstegs-
processen. Samtidigt är glasnost´, en gång dissidentrörelsens begrepp, en 
påminnelse om systemets bortträngningar. Den negativa polen i reformpoli-
tiken utgörs framförallt av Stalins 1930-tal. Men som vi sett finns det också 
positiva beröringspunkter. Gorbačev intar en ambivalent hållning gentemot 
den sovjetiska traditionen. Det är heller inte entydigt var gränserna går mel-
lan ”Ryssland” och ”Sovjetunionen”, ”socialism” och ”demokrati”, ”väst” 
och ”öst”. Med hjälp av glasnost´ och perestrojka försökte Gorbačev fram-
bringa någonting helt nytt samtidigt som han inte ville överge många av de 
sovjetiska institutionerna. I stor utsträckning praktiserades glasnost´ och 
perestrojka utifrån förebildliga praktiker från 20- och 60-talet. Till viss del 
handlade reformpolitiken om att göra 60- och 70-talens dissidentkritik sovje-
tiskt gångbar. Man sökte efter de nya förväntningarna i ett reviderat erfaren-
hetsrum. Begreppsanvändningens drivkraft hade alltså en tillbakablickande 
förutsättning samtidigt som det offentliga samtalet riktades in mot frågor av 
historisk art. Det moderna projekt som Gorbačev företräder är tydligt fokuse-
rat på den mjuka upplysningens villkor. Han försökte försona den sovjetiska 
moderniteten med den västerländska, och skapa ett gemensamt modernt pro-
jekt, samtidigt som han ville garantera deras respektive autonomi. Glasnost´ 
och perestrojka krackelerade samtidigt med Sovjetunionens fall. Begreppen 
skulle omfatta allt fler divergerande och motstridiga uttryck. Applikations-
området expanderade i takt med händelseutvecklingen. Från att i slutändan 
ha kommit att omfatta samhällslivets alla positiva och negativa aspekter 
kunde de efter systemets fall inte längre uttrycka någonting. 

Det är inte bara nya uttryck som ”pluralism” och ”alienation” som hos 
Gorbačev framstår som innovativa. Václav Havel, med tjeckoslovakiska 
förhållanden i åtanke, talar om en ”semantisk perestrojka”, som nu blivit 
möjlig. I denna vänder man ut och in på de förvrängda betydelserna och 
återställer ordens ursprungliga innebörd. ”Fred” betecknar inte längre det 
som en stor, mäktig armé skulle ha i uppgift att försvara, utan en självständig 
positiv kvalitet som förutsätter en verklig frånvaro av krig och främmande 
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arméer. Denna betydelse stämmer bättre överens med ordboken, påtalar 
han.890 

Till betydande del handlade perestrojka om att fylla gamla ord med nytt 
innehåll. Den innebörd som Gorbačev gav traditionella uttryck som ”den 
mänskliga faktorn”,891 och ”initiativ nerifrån” fick för sovjetiska förhållanden 
helt nya innebörder. 

Socialistisk tävlan (socialističeskoe sorevnovanie) är ett annat exempel på 
ett etablerat begrepp som Gorbačev förändrar.892 Det hade i mångt och 
mycket präglats under Stalins 30-tal och förknippas inte minst med Stacha-
nov-rörelsen från 1935 och framåt. Traditionellt hade drivkraften sporrats av 
symboliska belöningar i form av utmärkelser och prestige: ”Vi arbetade för 
äran.” Så säger huvudpersonen i Michail Zoščenkos novell från 1936, sedan 
han fått tillbaka sin initiativlust efter att ha utsatts för en perestrojka av med-
vetandet. Under Gorbačev-eran försvinner dock denna innebörd vilken när-
mast implicerar en feodal tävlan om ära, för att ersättas med en tävlan om 
pengar och personliga materiella fördelar.893 De privata, eller medborgerliga 
initiativen kunde bli en motvikt mot byråkratiseringen av det samhälleliga 
livet. Här kunde Gorbačev åberopa traditionella socialistiska deviser om 
människans centrala ställning, det kvalificerande arbetet som mått på de 
resurser man är berättigad till och de föregivet närande samhällsklassernas 
höga status. 

Omdefinieringen av socialistisk tävlan kan ses som ett sätt att, för att an-
vända Julian Coopers ord, återaktualisera ideologins dialektiska dikotomier, 
vilka sopats under mattan av Stalin. Behovet av socialistisk tävlan hade upp-
kommit eftersom ett samhälle utan antagonistiska motsättningar hade pro-
klamerats. För att driva samhället framåt mot kommunismen, i enlighet med 
dialektikens lagar om motsatsernas ömsesidiga kamp, utveckling och språng, 
behövdes ett främmande element i ekvationen. Den dialektiska spänningen 
överfördes därför till ”icke-antagonistiska” motsättningar, vilket socialistisk 
tävlan är ett exempel på. Denna symboliska dialektik fungerade som ett sub-
stitut för historiens reella drivkrafter. Gorbačev föredrog snarare den praxis 

                               
890 Vaclav Havel, ”Reč´ Vaclava Gavela”, i Russkaja Mysl´, nr 3799, 1989. 
891 Gorbačev, ”O perestrojke i kadrovoj politike partii ”, 316. ”Den mänskliga faktorn” har i 
en sovjetisk vokabulär positiva konnotationer och handlar inte om mänskliga tillkortakom-
manden och nyckfullheter i förhållande till maskinernas mekaniska förutsägbarhet. 
892 Se Vladimir Lenin, ”Kak organizovat´ sorevnovanie?” (1918, tryckt 1929), i Polnoe sob-
ranie soėinenij, vol. 35, Moskva: Politizdat, 1962, 195, där Lenin kanske för första gången 
preciserar socialistisk tävlan (sorevnovanie) mot borgerlig konkurrens (konkurencija). Den 
senare styrs enligt honom av snäv egoism och tillfälliga nycker medan den förra, som har en 
bred masskaraktär, kan planeras. Han försöker i sammanhanget även vederlägga vad han 
betraktar som borgerliga teorier om människans natur. 
893 Gorbačev, Perestrojka, 14. Gorbačev fortsätter här på en väg som redan Jurij Andropov 
före sin tidiga bortgång slog in på. Andropov talade om vikten att effektivisera ekonomin. För 
att åstadkomma detta måste man stimulera människors initiativ, delegera det centrala ansvaret 
och belöna hårt arbete med adekvata löner. Andropov, ”Reč General´nogo sekretarja CK 
KPSS Ju. V. Andropova na Plenume CK KPSS 22 nojabrja 1982 goda”, 15. 
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som utkristalliserades på 1920-talet, där hätska och polemiska debatter om 
relationen mellan bas och överbyggnad, om filosofins status och om alterna-
tiva utvecklingsvägar i större utsträckning hade kunnat föras öppet. 

Ėduard Batalov klagade 1988 på att den sovjetiska ideologin till följd av 
konfliklöshetsteorin tonat ned samhällets reella spänningar. Istället för att 
nämna motsägelserna vid namn menar han att man kommit att tala om tillfäl-
liga ”svårigheter”, (ännu) ”olösta problem”, ”diskrepanser” och ”inkongru-
enser”. Den reella socialismen förnekar därför livets dramatik och tragik.894 
Motsättningarna skulle dock alltmer komma i öppen dag. Kanske berodde 
det inte så mycket på att Gorbačev efterhand faktiskt inte försökte släta ut 
motsättningarna i samhället. 1989 fördes debatten till nya nivåer och hösten 
samma år kastade en efter en av de östeuropeiska staterna av sig det mosko-
vitiska oket. Den dramatiska utvecklingen fick under 1990 även en tragisk 
karaktär när blod spilldes i Kaukasus. 

Både glasnost´ och perestrojka var till stor del redan legitimerade innan 
Gorbačev äntrade scenen. Perestrojka, i betydelsen självkritik, är negatio-
nens moment i den dialektiska processen. Glasnost´ hjälper till att slutgiltigt 
etablera den materiella sanningen (negationens negation). Objektet för pe-
restrojka var kanske i första hand samhällets överbyggnad. Även glasnost´ 
riktade sig mot den socialistiska mentalitetens strukturer. Initialt spelade 
glasnost´ en väldefinierad och funktionell roll, dels i ”skapandet av nödvän-
diga villkor för utvecklingen av kritik och självkritik”, dels ”som beprövad 
metod för det sociala sovjetiska livets förverkligande”.895 Glasnost´ och pe-
restrojka har flera beröringspunkter. De har konnotativa likheter och fyller 
komplementära funktioner i den sovjetiska dialektiken. Båda hänför sig till 
den ontologiskt grundade självkritiken. Dessutom bär båda på perifera musi-
kaliska betydelser och överensstämmer i sin användning avseende den retro-
grada bestämningen. 

Jag har i de två föregående kapitlen gjort paralleller mellan Gorbačev och 
Stalin. Denna jämförelse kommer att dras längre i kapitel sju om den ryska 
postmodernismen. Men innan vi går vidare till kapitel sju och ser hur männi-
skor fostrade i samma system, men med andra erfarenheter och förväntning-
ar, förhöll sig till dessa begrepp, är det angeläget att undersöka hur skilda 
erfarenhetsmatriser och generationstillhörigheter aktivt spelar in i tolkning-
en. 

                               
894 Batalov, ”Socialističeskaja perspektiva i utopičeskoe soznanie”, 81. 
895 Kulešov et. al., Naše otečestvo: Opyt političeskoj istorii, 562. 
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6. Generationsidentitetens dialektik 

Bakgrund 
I inledningen såg vi hur Gorbačevs politik för vissa kommentatorer uppenba-
rar sig som irrationell, svårbegriplig, bristfällig eller orealistisk. I detta kapi-
tel avser jag att gå bakom den manifesta retoriken för att se på användningen 
av begreppen ur ett generationsperspektiv. På så vis vill jag försöka förklara 
vissa av politikens inkonsistenser och ge perspektiv på varför Gorbačev 
framhärdade med sitt politiska företag. Kapitlet presenterar en kontext som 
avser att ge läsaren en ökad förståelse av den ryska postmodernismen, vilken 
behandlas i nästa kapitel. 

Frågan om Gorbačevs generationstillhörighet är här väsentlig. Hur ser 
förhållandet ut mellan denna och den generation eller generationsgruppering 
som den ryska postmodernismen eventuellt kan hänföras till?896 I vilken ut-
sträckning kan postmodernismens kritik av glasnost´ och perestrojka tolkas 
inom ramen för en generationskonflikt? Kan frågan om generationstillhörig-
het bidra till en ökad förståelse av glasnost´ och perestrojka, och i så fall på 
vilket sätt? Det strukturerande begreppet i detta kapitel är den utifrån genera-
tionstillhörigheten betingade erfarenhetsmatrisen, som diskuterades i inled-
ningen. Det avsnitt som behandlar den sextiotalistiska generationsgruppering 
till vilken jag hänför Gorbačev, är utförligare än det som berör åttiotalister-
na, vilka kan associeras med den ryska postmodernismen. Anledningen är 
dels att postmodernismen rymmer fler generationer och generationsgruppe-
ringar än den som betecknas med ”åttiotalister”, dels att det senare uttrycket 
inte kan återföras på ett hävdvunnet begrepp. Åttiotalistbeteckningen är 
framförallt polemisk och förutsätter sextiotalistbegreppet. En redogörelse för 

                               
896 Det finns flera intressanta studier som till viss del berör Gorbačevs politik utifrån en gene-
rationsaspekt, även om de inte reser några teoretiska anspråk. Se t.ex. Brown, The Gorbachev 
Factor, 24–52; Kaiser, Why Gorbachev Happened, 11–20. Det finns också åtskilliga forskare 
som fokuserat generationstillhörigheten avseende de författare som förknippas med sextiotalet 
och dem som blev kända under åttiotalet. Vladiv-Glover, ”Heterogenity and the Russian Post-
Avant-Garde”; Genis, ”Borders and Metamorphoses”, 212ff; Anninskij, ”Šestidesjatniki, 
semidesjatniki, vos´midesjatniki...”. Dessa studier inkluderar dock inte Gorbačev bland sex-
tiotalisterna i någon egentlig utsträckning och den kontrasterande jämförelsen görs i huvudsak 
i syfte att exponera olika estetiska implikationer snarare än politiska, vilket istället är fallet i 
detta kapitel. 
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vad som ryms i sextiotalistbegreppet är däremot nödvändig för att förstå 
postmodernismens kritik av glasnost´ och perestrojka. 

När Gorbačev utnämndes till kommunistpartiets generalsekreterare i mars 
1985 var han cirka 20 år yngre än den genomsnittlige centralkommitté-
ledamoten.897 Gorbačev och de medarbetare han efterhand valde att omge sig 
med hade socialiserats in i det sovjetiska systemet under en tid när andra 
frågor stod högt på dagordningen. För Brežnevs generation hade fokus legat 
på industrialiseringen. Den nya generationen hade mognat i en tid när stora 
delar av industrialiseringen redan var genomförd. Gorbačevs generation hade 
inte heller deltagit i eller aktivt behövt manövrera sig igenom 30-talets terror 
eller stridit i andra världskriget.898 Deras erfarenhetsmatris grundlades under 
tövädret med förväntningar om en mjukare upplysning. 

Det är inte ovanligt att Gorbačev karakteriseras som en relativt obildad 
byråkrat. Det förefaller också som om han inte kan mäta sig med de gamla 
bolsjevikerna på ett intellektuellt plan.899 Han befinner sig också i vissa 
avseenden på ett betydande avstånd från den intelligentsia han försökte 
appellera till med sin politik. Gorbačevs tid som student vid Moskva-
universitetet är dock intressant i sammanhanget. Då delade han rum med 
tjecken Zdeněk Mlynář, en av de viktigaste personerna bakom Pragvåren och 
bildandet av den inflytelserika dissidentgruppen Charta 77. Gorbačevs hustru 
Raisa Gorbačeva var filosofiskt skolad och bevandrad i den västerländska 
traditionens klassiker. Genom sin empiriskt inriktade doktorsavhandling 
hade hon bidragit till att förnya den stagnerade sovjetiska sociologin.900

 

Gorbačev gjorde ingen hemlighet av att han ofta förlitade sig på sin nära 
livskamrats omdöme. 

Gorbačev hade inte heller den tekniska bakgrund som nästan alla andra 
tidigare politbyråmedlemmar kan förknippas med, utan hade likt Lenin läst 
juridik. I jämförelse med andra fakulteter hade den juridiska en relativ bredd 
i sin kurslitteratur. Kärnan bestod visserligen av stalinistiska läroböcker, men 
här ingick förutom texter av Marx och Lenin även en spillra av de stora ver-
ken inom västerländsk idéhistoria så som Lockes avhandlingar om styrelse-
skicket, Rousseaus samhällsfördrag, den romerska rätten och den ameri-
kanska konstitutionen.901 
                               
897 Kort, The Soviet Colossus, 313. 
898 Ibidem, 336. 
899 Gorbačev är inte någon Lenin eller Trockij när det gäller filosofisk skolning och teoretisk 
beläsenhet. Aleksandr Jakovlev, Gorbačevs näre ideologiske rådgivare, vilken i efterhand 
distanserade sig från Gorbačev i liberal riktning men utan någon som helst antagonism, karak-
teriserar Gorbačev som ”medelbildad”. Jakovlev, ”[Framförande 18 mars 2003]”. Det bör 
dock påpekas att Gorbačev höjer sig över generalsekreterare som Brežnev och Chruščev i 
bildningshänseende. 
900 Brown, The Gorbachev Factor, 33. 
901 David Remnick, Lenin’s Tomb: The Last Days of the Soviet Empire, New York: Random 
House, 1993, 159. I egenskap av centralkommittéledamot och politbyråmedlem fick även 
Gorbačev i slutet av 1970-talet tillgång till en kategori litteratur som endast var förbehållen 
landets toppskikt. Här cirkulerade böcker om Trockij och Bucharin, böcker skrivna av post-
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Kritikern Aleksandr Genis läser in en generationskonflikt mellan å ena sidan 
de nya författare som i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet ibland 
kom att kallas för postmodernister (med vilka Genis sympatiserar) och de 
gamla så kallade sextiotalistförfattarna å den andra. Genis pekar, i analogi 
med generationskonflikten i den ryska 1800-talslitteraturen, på att de nya 
författarnas kritik förs i namn av en yngre generation: ”[…] the ’fathers’ of 
the 1960s are the heirs to the rational side of the Soviet past, their ’sons’ to 
the irrational.”902 De ”fäder” som Genis åsyftar utgörs av de författare och 
poeter som under 1980-talet blev kända som ”sextiotalister” (šestidesjatniki). 
Dessa hade danats under tövädret efter Stalins död, det vill säga under 50- 
och 60-talen. De brukar karakteriseras som reformvänliga, demokratiskt 
sinnade och socialt engagerade. Jag menar att Gorbačev hör hemma i denna 
generationsgruppering. 

Praktiken att benämna en viss kategori som ”sextiotalister” hämtar sin 
kraft från en historisk analogi. Tövädersgenerationens representanter är ”sex-
tiotalister” i likhet med den generation unga radikala publicister som definie-
rade sig som sextiotalister på 1800-talet,903 vilka vi stiftade bekantskap med i 
kapitel två. 1960-talets författare och poeter skulle ha förkroppsligat en mot-
svarande typ av etisk aktivism som kännetecknade 1800-talets sextiotalister. 

Uttrycket ”sextiotalist” kom dock inte i svang på bred front förrän under 
1980-talets andra hälft.904  Det har  alltså en historisk förbindelse med Gorba- 

                                                                                                                             
marxister som Hobsbawm och Galbraith, liksom italienska reformistiska kommunister jämte 
vissa västerländska klassiker. Suraska, ”Gorbachev as a Postmodern Hero”, 252. 
902 Genis, ”Borders and Metamorphoses”, 213; Genis, ”Postmodernism and Sots-Realism”, 
197. 
903 Även metaforen ”töväder” (ottepel´) bygger på en historisk analogi. Den vann insteg i det 
allmänna språkbruket efter den 20:e partikongressen, som en beteckning för en tid av 
avstalinisering och relativ liberalisering. Metaforen hämtade man från Il´ja Ėrenburgs bok 
Ottepel´ från 1954, som gavs ut ett år efter Stalins död. ”Töväder” var dock ursprungligen den 
metafor (använd av poeten Fedor Tjutčev) som betecknade det nya klimatet och de reform-
möjligheter som följde efter den reaktionäre Nikolaj I:s död. Jaroslavcev, ”Liberaly”, 16. Med 
1800-talets ”sextiotal” brukar man historiografiskt förstå åren 1856–1866: från Krimkrigets 
slut till mordförsöket på Alexander II. Även 1900-talets ”sextiotal” har förvärvat konnotatio-
ner som överskrider den rent lexikaliska denotationen. Det kan beteckna åren från 1953 eller 
1956 till 1964: från Stalins död eller Chruščevs hemliga tal om Stalins felsteg, till avsättning-
en av Chruščev. Uttrycket kan också hänföra sig till åren 1961–1968: från annonserandet om 
en nära förestående kommunism, till den sovjetiska inmarschen i Tjeckoslovakien under 
Pragvåren. Se Petr Vajl´ och Aleksandr Genis, 60–: Mir sovetskogo čeloveka (1988), 2 utg., 
Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 1998, 5. 
904 Det finns inget omnämnade i en inledning till en antologi betitlad Šestidesjatniki (1984) att 
det skulle finnas någonting sådant som en 1900-talssextiotalist. Antologin inkluderar texter av 
ryska radikaler från 1860-talet. Feliks Kuznecov, ”Šestidesjatniki”, i Šestidesjatniki, red. 
Feliks Kuznecov, Moskva: Sovetskaja Rossija, 1984. ”Šestidesjatniki” (avseende 1900-talet) 
har dock ett eget uppslagsord i ett lexikon över nya eller karakteristiska ord från 1985 till 
1997. RAN, Tolkovyj slovar´ russkogo jazyka konca XX v., 676. Detta uppslagsord är helt 
frånvarande i ett motsvarande lexikon över nya ord från mitten av 1950-talet till mitten av 
1980-talet. Slovar´ novich slov russkogo jazyka 1950–1980 gg: Seredina 50-ch–seredina 80-
ch godov, S:t Petersburg: Institut lingvističeskich issledovanij Rossijskoj akademii nauk, 
1995. 
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čev-eran. ”Sönerna” i citatet, av vilka flera kan kvalificeras som postmoder-
nister, har en mer direkt koppling till perioden i fråga. Detta indikeras av 
generationsbenämningar som ”åttiotalister” (vos´midesjatniki) och den ”sista 
sovjetiska generationen”,905 som vissa har velat fästa på dem. 

Den ryska 1800-talslitteraturen rymmer tydliga generationsspänningar. 
Dessa är inte uteslutande av antagonistisk karaktär, utan också dialektisk. 
Det handlar om konfrontation och succession, men också om beroende och 
förmedling. Vilka var då de ursprungliga sextiotalisterna?906 Som vi sett i 
kapitel två vände sig sextiotalisterna mot den äldre generationen av fyrtiota-
lister (sorokniki), och hämtade alltså sin identitetsskapande kraft från en 
polemik. 

Ivan Turgenev, själv en fyrtiotalist, har gjort ett klassiskt porträtt av en 
fiktiv sextiotalist – kritiskt men samtidigt empatiskt.907 Romanhjälten Baza-
rov i Fäder och söner (1862) är nihilist, en term som myntades under tyskt 
1700-tal,908 men som introducerades för en bredare bildad europeisk publik 
via Turgenevs roman. En nihilist är en person ”som inte böjer sig inför några 
auktoriteter, som inte tror på några principer, vilken aktning de än må omges 
av”. En nihilist tror inte på någonting, utom vetenskapens praktiska nytta.909 

De radikala sextiotalisterna försökte göra sig kvitt de gamla liberalerna, 
idealisterna och hegelianerna. En av Turgenevs romanfigurer låter meddela 
följande: ”tidigare hade vi hegelister [gegelisty], men nu har vi nihilister”.910 

Sextiotalisterna hade präglats av de revolutionära händelserna i Europa 
1848 och kom successivt att distansera sig från sina läromästare. De mogna-
de som vi sett under Nikolaj I:s mest repressiva styre. Černyševskij (1828–
1889), en av de mest inflytelserika sextiotalisterna, stod från början under 
inflytande från fyrtiotalister som Gerzen (1812–1870) och Belinskij (1811–
1848), men utvecklades i en mer radikal riktning i slutet av 1850-talet. Han 
hade liksom sina generationskamrater förkovrat sig i fransk utopisk socia-
lism och tysk materialism.911 Både fyrtiotalisterna och sextiotalisterna var 
                               
905 Genis, ”Borders and Metamorphoses”, 215. 
906 Om detta, se t.ex. Dmitrij Čiževskij, History of Nineteenth-Century Russian Literature 
(1967), vol. 2, Nashville: Vanderbilt University Press, 1974, 57–66. 
907 Även om Turgenevs bild av sextiotalisterna har karikatyriska övertoner framhöll vissa 
sextiotalister romanfiguren Bazarov som en modell för den unga generationen. Walicki, A 
History of Russian Thought, 210. 
908 Michael Allen Gillespie, Nihilism before Nietzsche, Chicago: University of Chicago Press, 
1995, 65. Nihilismen etablerades först som ett uttalat filosofiskt begrepp i det tyska språkom-
rådet i slutet av 1700-talet, inom ramen för en polemik riktad mot den långt drivna idealism 
som kan förknippas med vissa kantianer och en filosof som Johann Gottlieb Fichte. Begreppet 
blev dock känt för en bredare europeisk publik – däribland Nietzsche – genom Turgenevs 
roman och den tolkning av denna och en därtill förbunden förståelse av den ryska revolutionä-
ra rörelsen som Dostoevskij utvecklade i sina stora romaner från 1860- och -70-talen. Även 
om Nietzsche ibland betraktas som nihilismens filosof framför andra gör han en ny tolkning 
av begreppet med en vass udd riktad mot de ryska nihilisterna. 
909 Turgenev, ”Otcy i deti”, 25. 
910 Ibidem, 25. 
911 Walicki, A History of Russian Thought, 186f.  
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regimkritiker men de förra i större utsträckning på en grund av liberal refor-
mism och hegeliansk idealism.912 

Sextiotalisterna kallade sig för folkbildare (prosvetiteli). De var radikaler, 
hängivna materialister, socialistiska utopister och revolutionärer. De hade 
även inspirerats av brittisk utilitarism.913 Den generationskonflikt som artiku-
lerades i Turgenevs Fäder och söner, drogs till sin spets i Černyševskijs 
roman Vad bör göras? Ur berättelser om de nya människorna från 1863. 
Den senare boken kan ses som ett svar på Turgenevs roman. Båda böckerna 
förmedlar konkreta erfarenheter av en och samma spänning. Författarna hade 
verkat inom samma redaktion, för den litteratur- och samhällskritiska tid-
skriften Sovremennik (Den samtida), inom ramen för ett alltmer polariserat 
samarbete.914 

Det är mer som skiljer än förenar 1900-talets och 1800-talets sextiotalister 
med varandra. 1800-talets sextiotalister var litteraturkritiker och prosaister. 
De mest namnkunniga 1900-talssextiotalisterna var poeter. 1800-tals-
sextiotalisterna hade smält samman en ideologi av radikalism och positivism 
och såg sig själva som praktiker. I egenskap av litteratörer opponerade sig 
1900-talssextiotalisterna mot den teknokratiska ideologin i Sovjetunionen. 
De åberopade humanistiska värden men däremot inte materialistiska eller 
nihilistiska som 1800-talets sextiotalister gjort. I synen på staten var 1900-
talets sextiotalister snarare mer lika 1800-talets moderata fyrtiotalister. Båda 
generationsgrupperingarna hoppades på gradvisa reformer initierade upp-
ifrån. Såväl 1800-talets fyrtiotalister och sextiotalister som 1900-talets sex-
tiotalister förenas dock i sina förhoppningar om en politiskt eller socialt mo-
derniserad och kulturellt liberaliserad verklighet. 
                               
912 Lincoln, In the Vanguard of Reform, 207f. 
913 Billington, The Icon and the Axe, 386. Inom den generation som fyrtiotalisterna tillhörde 
fanns också andra grupperingar. Den kanske viktigaste vid sidan av occidentalisterna var 
slavofilerna. Även de senare var regimkritiker. 
914 Sextiotalisten Michail Šelgunov adresserade potentiella radikaler 1861 med ”K molodomu 
pokoleniju” (”Till den unga generationen”). Se t.ex. Walicki, A History of Russian Thought, 
429. Även om det är 1800-talets sextiotalister som förknippas med en ny generation hade 
generationstemat gjorts explicit redan av fyrtiotalisterna, inte minst i Turgenevs roman. Se 
även Michail Lermontovs förord till en av den ryska litteraturens absoluta klassiker: Michail 
Lermontov, Geroj našego vremeni (1840, 1841), Moskva: Izdatel´stvo Akademii nauk SSSR 
1962, 6. Vår tids hjälte (geroj našego vremeni) är ett porträtt, ”men inte av en människa: det 
är ett porträtt sammansatt av vår generations alla brister, i hela deras fulla utveckling”. Ler-
montov var för övrigt studiekamrat med Gercen. Gränsen mellan fyrtiotalister och sextiotalis-
ter blir ofta historiografiskt förtydligad utifrån de olika självrepresentationer som finns. Om 
man istället betraktar de praktiska omständigheterna blir skiljelinjen mer otydlig. Gercen hade 
formulerat många av de idéer som sextiotalisterna torgförde och samarbetade med Černy-
ševskij. Den senare hade också i stor utsträckning mer gemensamt med Gercen än med en 
sextiotalist som Dobroljubov. Även fyrtiotalisterna hade en positiv vetenskapssyn och flera av 
dem var framstående vetenskapsmän. Men sextiotalisterna betraktade vetenskapen som en 
subversiv ideologi och utilistisk praktik, vilken blev en väsentlig källa för deras identitetsska-
pande. De var vetenskapens handlingskraftiga lärljungar i kontrast mot de s.k. överflödiga 
fyrtiotalisterna. Billington, The Icon and the Axe, 390. 
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Det är här som de ”söner” om vilka Genis talar skiljer ut sig. Visserligen 
omhuldar de samma typ av framstegsinriktade successionstänkande, där den 
äldre generationen framstår som hopplöst fast i en annan tid, hur progressiv 
den än anser sig vara. Sönerna, eller den slutgiltiga sovjetiska generationen, 
vänder sig mot sextiotalisternas socialliberala hållning och moralistiska syn 
på litteraturens uppgift. Reaktionen är dock inte ett led i ett krav på ökad 
radikalisering, utan tvärtom en negation av aktivismen som sådan. 

Det är symptomatiskt att det sena 1900-talets litterära generationskonflikt 
kom att förstås i analogi med händelseutvecklingen under 1800-talet. Det 
politiska språket under senare delen av 1900-talet reflekterade nämligen i 
stor utsträckning 1800-talets nyckelbegrepp. Till namnet verkade vissa av de 
handlande subjekten ha återuppstått, nämligen ”sextiotalister” och ”occiden-
talister”. Referenspunkten utgjordes nu som då av ett ”töväder” (ottepel´). 
Likalydande problem identifierades i ”stagnation” (zastoj) och ”godtycklig 
maktutövning” (proizvol). Även samma lösningar föreslogs, nämligen ”lega-
litet” (zakonnost´), ”glasnost´” och ”perestrojka”.915 

Gorbačev som sextiotalist 
Rent allmänt brukar man använda uttrycket ”sextiotalister” för att beteckna 
vissa sovjetiska män och kvinnor som fick sin intellektuella mognad under 
det politiska och kulturella tövädret efter Stalins död. Sextiotalisterna känne-
tecknas av en tro på att socialismen kunde reformeras, en västvänlig inställ-
ning och ett signifikant freds- och människorättsengagemang. Gorbačev 
delar flera avgörande erfarenheter med dem som mer vedertaget brukar kal-
las för sextiotalister och det finns överensstämmelser i hur de tolkar sina 
erfarenheter. Med hänvisning till Gorbačevs livshistoria och de idéer han 
företrädde, har flera erkända sextiotalister valt att inkludera honom i sin ge-
nerationsgruppering. Sextiotalistbeteckningen är dock inte oproblematisk. 
Den är ifrågasatt, och kvalifikationerna är samtidigt absoluta och relativa. 
Det handlar både om vad man är och vad man gör. 

Sedan 1980-talet har man främst använt uttrycket ”sextiotalister” med 
åsyftande av de berömda poeter och författare som gjorde sig ett namn under 
1960-talet, och som tycks förkroppsliga detta decennium.916 Det är inte 
okomplicerat att inkludera Gorbačev i denna generationsgruppering. Vad 
kan en generalsekreterare, av vissa avfärdad som en typisk ”provincial Party 

                               
915 Jaroslavcev, ”Liberaly”; Nikolaj Dobroljubov, ”Gubernskije očerki” (1857), i Sobranie 
sočinenij v devjati tomach, vol. 2, Moskva Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel´stvo 
chudožestvennoj literatury, 1962, 123. Sacharov och andra dissidenter menade redan 1970 att 
ekonomin hamnat i ett stadium av ”stagnation” (zastoj). Sacharov et. al., ”Pis´mo rukovoditel-
jam partii i pravitel´stva”, 3. 
916 Antonina W. Bouis, ”Editor-Translator’s Foreword”, i Fatal Half Measures, Evtušenko, 
xi; Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 230. 
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apparatchik, with a provincial brain and education”,917 egentligen ha gemen-
samt med framstående och på sin tid omåttligt populära poeter som Evgenij 
Evtušenko, Bella Achmadulina, Andrej Voznesenskij och Robert Roždest-
venskij (alla födda på 1930-talet)? Associationen tycks också försvåras av 
den föregivet urgamla ryska förkärleken för att skapa dualistiska oppositio-
ner.918 Översatt till ett modernt sammanhang skulle denna preferens bland 
annat kunna exemplifieras av en absolut skiljelinje, av närmast mytiska di-
mensioner, mellan nomenklatura (nomenklaturan) och intelligentsia, och 
mellan vlast´ (makten) och narod (folket).919 Rent spontant skulle också en 
ryss förmodligen hänföra sextiotalisterna till den konstnärliga och skapande 
intelligentsian, vilket korresponderar mot några av de erkända sextiotalister-
nas självbild.920 Det är också problematiskt att tolka Gorbačevs historiska 
roll. I inledningen såg vi att man inom forskningen ibland reducerar honom 
till ett entydigt objekt för beröm eller klander. Robert G. Kaiser försöker 
dock att integrera Gorbačevs motstridiga egenskaper inom ramen för en och 
samma personlighet. Gorbačev är på samma gång en stor reformator och en 
sovjetisk apparatčik.921 Den partibyråkratiska horisonten utesluter inte hans 
demokratiska strävanden. Jag tror att det har varit svårt för vissa av de mer 
allmänt erkända sextiotalisterna att acceptera denna ambivalens. 

Kännetecknande för sextiotalisterna är deras kontroversiella status och de-
ras undanträngda position i den sovjetiska historien. I samband med avstali-
niseringen under 1950- och -60-talen utmanade de maktens sanningsmono-
pol och företrädde radikala idéer som blev väsentliga i 1980-talets reformpo-
litik. Trots sin kritiska hållning förblev många oförmögna att släppa tron på 
det sovjetiska systemets reformerbarhet i slutskedet av den sovjetiska tiden. 
De kom också att dominera kulturlivet under Gorbačev-eran. Detta stärkte 
                               
917 Oleg Gordievskij, Next Stop Execution: The Autography of Oleg Gordievsky, London: 
Macmillan, 1995, 312. 
918 Jurij  Lotman och Boris Uspenskij, ”Rol´ dual´nych modelej v dinamike russkoj kul´tury: 
do konca XVIII veka”, i Učenije zapiski tartuskogo gosudarstvennogo universiteta: Trudy po 
russkoj i slavjanskoj filologii: Literaturovedenie, vol. 28, nr 414, 1977, 6. Lotman och Us-
penskij stipulerar att deras analys endast gäller fram t.o.m. 1700-talet. Det är en kontroversiell 
forskningsfråga huruvida avgänsningen har innehållsliga skäl eller endast var ett sätt att und-
komma censuren, varför man inte skulle ha rört sig fram mot den sovjetiska tiden. 
919 Ett kännetecknande drag hos den radikala ryska intelligentsian från 1800-talet och framåt 
har varit att dess medlemmar, intelligenterna (intelligenty), väljer, och känner sig moraliskt 
kallade, att bli talespersoner för folket. Men dessa är inga representanter. I sin klassiska 
självförståelse är intelligentsian ideologiskt separerad från, och upphöjd över, såväl statsad-
ministrationen eller nomenklaturan, som folket. Den sovjetiska intelligentsian är i sin tur 
uppdelad i två kategorier, den skapande eller konstnärliga, engagerad inom litteraturen, kons-
ten eller publicistiken, och den vetenskapliga och tekniska (naučno-techničeskaja). 
920 Sextiotalisten Evtušenko uttrycker en principiellt negativ syn på partiapparaten: ”We have 
close to twenty million Party members in our country. But we have close to one hundred 
million adults who are not Party members in our country! That’s an inexhaustible supply of 
potential leaders, and we keep shuffling the same greasy nomenklatura deck.” Evgenij Ev-
tušenko, ”Speech at the First Congress of People’s Deputies” (juni 1989), i Fatal Half Meas-
ures, 9. 
921 Kaiser, Why Gorbachev Happened, 18. 
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uppfattningen att de nu hade hamnat i symbios med den makt de i sin ung-
dom bekämpat. 

Sextiotalisterna består av män och kvinnor födda kring 1930-talet. De 
blev talesmän för en ny modernistisk inriktning inom litteraturen och en 
liberal politisk ideologi. Sextiotalisterna har betraktats som ”barn av den 
tjugonde partikongressen” och som ”tövädersgenerationen”. I olika lexika 
kan man vidare läsa att deras världsåskådning karakteriseras av en integra-
tion av socialism, frihet och demokrati samt en allmän sympati gentemot den 
västerländska kulturen. Ett engagemang för fred och mänskliga rättigheter är 
viktiga element.922 

Jag ser sextiotalisterna som en generationsgruppering. Denna inkluderar 
människor med olika typer av professioner och positioner. Ovan refererade 
lexika utesluter inte heller att sextiotalisterna kan ha utfört sin sociala och 
moraliska mission inom andra områden än litteraturen, även om litteratörer-
na är de mest kända och representativa sextiotalisterna. 

För den allmänt erkände sextiotalisten Ales´ Adamovič är ”sextiotalister” 
framförallt en term som kan tillskrivas dem inom hans generation eller år-
gång som delar en uppsättning humanistiska värden: ”Även de måste andli-
gen [po duchu] bli sextiotalister, våra unga, de kommande generationerna. 
(Förresten kommer de kanske att kalla sig något annat. Men andligen, andli-
gen!)”923 

Den inflytelserika generationsgruppering jag åsyftar med sextiotalister in-
begriper människor födda kring 1930-talet, präglade under tövädret och som 
under Gorbačev-eran företrädde en moderat, demokratisk ideologi. På vilket 
sätt kan då Gorbačev själv närmare kvalificeras som en sextiotalist? Min 
utgångspunkt är här de erfarenheter och den självkarakteristik som några 
hävdvunna sextiotalister har gjort. 

En ledtråd till sextiotalisternas ideologiska erfarenhetsmatris kan man finna i 
Ljudmila Alekseevas (f. 1927) självbiografi. Alekseeva är idag ordförande i 
Helsingforskommittén. Hon påtalar att majoriteten av hennes generations-
kamrater föddes under eller kring 1930-talet. Alekseeva räknar upp banbry-
tande händelser som kom att bestämma hennes generationsutveckling. Dessa 
kan enligt henne tidsbestämmas tämligen exakt, på dagen eller minuten.924 
Det första definierande ögonblicket var den tyska invasionen 1941. Röda 
arméns reträtt mot Moskva sköt in en oförsonlig kil mellan verkligheten och 
bilden av de oövervinneliga sovjetiska styrkorna, en bild som förmedlats av 
lärarna i skolan. Den gnagande känslan av tomhet eller motsägelsefullhet 
ville inte ge med sig, inte ens med den ärorika segern 1945. Den andra 
                               
922 Maksimov red., Slovar´ perestrojki, 245f; RAN, Tolkovyj slovar´ russkogo jazyka konca 
XX v., 676. 
923 Ales´ Adamovič, My—šestidesjatniki: Stat´i, E. I. Izgorodina, Moskva: Sovetskij pisatel´, 
1991, 89. 
924 Alekseeva och Goldberg, The Thaw Generation, 3. 
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chocken var Stalins död 1953: ”We cried because we were helpless; we cried 
because we had no rational way of predicting what would happen to us now; 
we cried because we sensed that, for better or for worse, an era had 
passed.”925 Den avgörande händelsen var dock Chruščevs kritik av person-
kulten och hans avslöjande av Stalins övergrepp på den tjugonde partikon-
gressen 1956. 

The congress put an end to our lonely questioning of the Soviet system. 
Young men and women began to lose their fear of sharing views, knowledge, 
beliefs, questions. Every night, we gathered in cramped apartments to recite 
poetry, read ”unofficial” prose, and swap stories that, taken together, yielded 
a realistic picture of what was going on in the country.  

That was the time of our awakening.926 

Gorbačev föddes i början av 1930-talet och hade erfarenheter av den tyska 
invasionen. I en mening hade han en mer direkt upplevelse av inkräktarna då 
hans hembygd hamnade under nazistisk ockupation. Gorbačev har dock inte 
ett lika sovjetkritiskt sinnelag och ser inte som Andreeva den tyska invasio-
nen som en startpunkt för ett mer illusionslöst förhållningssätt. Han tar sna-
rare fasta på den entusiasmerande erfarenheten av seger och återuppbygg-
nad.927 Det som Alekseeva talar om är konstituerande för den sextiotalistiska 
generationsgrupperingens allmänna erfarenhetsmatris. Som vi sett grund-
läggs matrisen enligt Toews med hänsyn till fyra olika faktorer. Dessa kan 
fyllas med ett analogt innehåll för Alekseeva och Gorbačev. De politiska 
händelser som utgörs av Stalins död och Chruščevs hemliga tal tycks vara av 
likvärdig formativ art för Alekseeva och Gorbačev. I sin självbiografi be-
skriver Gorbačev hur det som uppfyllde honom och hans studiekamrater i 
anslutning till Stalins död närmast var ett övermäktigt sorgearbete. De över-
skuggades av en och samma existentiella fråga: ”Vad kommer att hända 
oss?”928 Gorbačev noterar i anslutning härtill att seminariekulturen och stu-
diemiljön relativt snart ändrade karaktär. Chruščevs reformförsök och kritik 
av Stalin satte sedermera grundläggande spår i Gorbačevs erfarenhetsmatris: 

                               
925 Ibidem, 4.  
926 Ibidem, 4. 
927 Gorbačev, Žizn´ i reformy, 42–51. 
928 Ibidem, 66. 
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[…] I would like to stress that Khrushchev was a precursor of perestroika. He 
gave the first impetus to a reform process that could develop further and only 
succeed as a democratic process. [---] 

The most important event remaining from Khrushchev’s legacy is his de-
nunciation of Stalinism. The attempts undertaken in the Brezhnev era to turn 
the clock back in this respect failed. They could not restore the Stalin system. 
That was one of the conditions that made the beginning of perestroika possi-
ble. Thus I recognize a definite connection between perestroika and what 
Nikita Khrushchev accomplished.929  

De demografiska förändringar som följde med andra världskriget ledde till 
att den årgång som sextiotalisterna tillhörde i stor utsträckning var en gene-
ration utan fäder. Miljontals sovjetiska soldater hade stupat i kriget. Med 
Chruščev vid makten avvecklades lägerekonomin. Detta skapade särskilda 
utbildnings- och sysselsättningspolitiska förutsättningar, vilket påverkade 
den politiska, akademiska och kulturella stratifieringen. Socialisationsfor-
merna kom i ett slag att än mer skilja sig från dem för tidigare generationer 
vilket ytterligare institutionaliserade en öppenhet och diskontinuitet. Den 
polska forskaren Wisława Suraska har påtalat att sextiotalisterna inte sakna-
de kunskaper, men väl kriterier för hur de skulle värdera de fakta som up-
penbarades. Uppväxten under stalinismens kulmen hade inneburit att de 
distanserats från de förrevolutionära moraluppfattningarna. De socialiserades 
in i en värld som saknade de traditionella mekanismerna för en generations-
överföring av moraliska koder. Kyrkan, familjen och de traditionella um-
gängesformerna var slagna i spillror. Suraska menar att detta gjorde att sex-
tiotalisterna, till vilka hon räknar Gorbačev och kretsen kring honom, hade 
svårigheter att dra praktiska och moraliska slutsatser av sin nyvunna kun-
skap, även om de var öppna för nya idéer.930 Denna brist på kontinuitet för-
stärktes av andra världskrigets destruktiva omvälvning. 

Även flera av de sociala och institutionella determinanterna är gemen-
samma för Gorbačev och Alekseeva. Alekseevas generationskamrater för-
samlades i anspråkslösa sällskap (kompanija). Vänner träffades i varandras 
lägenheter. Här läste man upp sin poesi och diskuterade intryck från vad man 
hade läst.931 Innebörden i Alekseevas ”uppvaknande” och hennes erfarenhet 
av nya inofficiella umgängesformer påminner om de mer officiella föränd-
ringar som Gorbačev upplevde. Det är långt mellan Alekseevas informella 
poesiläsningar och Gorbačevs officiellt sanktionerade ungdomspolitiska 
verksamhet, men en stark känsla av en kvalitativt ny atmosfär och nya kom-
munikationsformer är gemensam. 

Change began, and the entire social atmosphere was transformed […] Khru-
shchev’s report on the personality cult was distributed to all local areas, so 

                               
929 Gorbačev, On My Country and the World, 33f. 
930 Suraska, ”Gorbachev as a Postmodern Hero”, 248, 250. 
931 Alekseeva och Goldberg, The Thaw Generation, 3f. 
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that people could become familiar with it. Many were confused and would 
not accept the decisions of the Twentieth Congress. I remember this from my 
own experience. I had the chance to participate in explanations of the essence 
of the congress’s decisions in a rural district of the Stavropol region. The 
speeches, given in large auditoriums, simply were not accepted. When I be-
gan to hold meetings with small groups of people, some discussion began.932 

Det är en stor skillnad mellan dem som gjorde en officiellt legitimerad karri-
är och dem som i likhet med Alekseeva eller hennes vänner uppfattades som 
oliktänkande. Alekseevas far stupade till skillnad från Gorbačevs i andra 
världskriget. Divergenserna i deras psykobiografiska evolution är därför 
tydliga. Men det finns ändå tillräckligt mycket överensstämmelser i omstän-
digheterna som får båda att identifiera sig med samma generations-
gruppering. Gorbačev har både under och efter sin tid vid makten själv defi-
nierat sig som ”sextiotalist”.933 

Den fjärde faktor som Toews lyfter fram handlar om de socialhistoriska 
rötterna till och implikationerna av de konstitutiva åskådningarna. Toews 
betraktar dessa i relation till förekomsten av en gemensam historisk erfaren-
het. Man kan i sammanhanget fråga sig vad sextiotalisterna läste. Den 
oväntade publiceringen i Novyj mir av Solženicyns lägerskildring En dag i 
Ivan Denisovitjs liv var utan tvekan en stor tilldragelse. En författare som 
Ernest Hemingway utövade ett stort litterärt inflytande i Sovjetunionen 
under sextiotalet.934 Men även utländska idéer av mer explicit ideologisk 
karaktär förmedlades. Under ledning av den radikale redaktören Aleksandr 
Tvardovskij introducerades många nya idéer i Novyj mir. Det fanns även 
ansatser att diskutera västerländska filosofer i Voprosy filosofii. I dessa 
tidskrifter kom den strömning som Majja Kaganskaja benämner sovjetisk 
”nymarxism” (neomarksizm) till tals.935 Här tolkade man Marx i en mer 
humanistisk riktning. Men även fragment av auktoritativa och aktuella 
västerländska texter distribuerades, inom ramen för olika kritiska artiklar, 
samlingsutgåvor och broschyrer. I dessa bifogades utförliga referat och citat 
som exempel på ett dekadent borgerligt tänkande, så som den 
existentialistiska traditionen.936 Detta möjliggjorde att vissa legitimt kunde 
bekanta sig med utdrag från liberal politisk teori, psykoanalys och fransk och 

                               
932 Gorbačev, On My Country and the World, 32. Se också Michail Gorbačev, Gody trudnych 
rešenij, Moskva: Alfa-print, 1993, 65–71. 
933 Jurij Ščekočichin, ”Každyj narod – ėto Bož´e javlenie”, i Literaturnaja gazeta, 4 december 
1991, 3; Jonathan Schell, The Gift of Time: The Case of Abolishing Nuclear Weapons (An 
Interview with Gorbachev), 28 december 1998, The Nation:  
http://past.thenation.com/disarmament/gorb.htm (1 mars 2002). 
934 Petr Vajl´ och Aleksandr Genis, ”Strana slov”, i Novyj mir, nr 4, 1991, 241. 
935 Kaganskaja, ”Marksizm i voprosy jazykoznanija”, 121. För ett exempel på 1960-
talsdiskussionen om hur man kunde skapa en socialistisk humanism på grundval av idéer hos 
den unge Marx, se T. Sacharova, ”Marksizm i gumanizm”, i Voprosy filosofii, nr 8, 1966. 
936 Vagif Samadoglu, ”The Sixties: A Roadmap to Independence”, i Azerbaijan International, 
våren 1998; Kaganskaja, ”Marksizm i voprosy jazykoznanija”, 120f. 
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tysk existensfilosofisk litteratur, via de förment kritiska utdragen som 
cirkulerade. Gorbačev och hans hustru var under denna tid trogna Novyj mir-
läsare.937 

Nu är de grundläggande elementen i erfarenhetsmatrisen någorlunda 
etablerade. Gorbačev identifierar alltså sig själv som sextiotalist. Men hur är 
det med de så kallade sönerna som Genis talar om? Uppfattar den sista sov-
jetiska generationen – av vilka många utgörs av de postmodernister vi skall 
se närmare på i nästa kapitel – Gorbačev som en sextiotalist? I de källor jag 
tagit del av talar man inte explicit om Gorbačev som sextiotalist. Däremot 
finns det en strukturell likhet mellan den kritik som riktas mot honom och de 
mer hävdvunna sextiotalisterna. Gorbačev dyker ofta upp i stycken som be-
handlar sextiotalistpoeterna. Även om han inte uttryckligen ses som en sex-
tiotalist kvalificerar sig hans politik i vissa postmodernisters ögon som sex-
tiotalistisk. Perestrojka är ”sextiotalisternas paradigm”, om vi frågar förfat-
taren Vladimir Sorokin.938 Aleksandr Genis läser i perestrojka-ideologin in 
sextiotalets överspelade litterära projekt att rena och förädla den sovjetiska 
regimens fundament.939 Sextiotalisterna bestämde enligt Ėpštejn litteraturens 
uppgift som ett förutsättningslöst och uppriktigt förmedlande av ”historiens 
sanning [pravda]”.940 Man hade i linje med detta tillskrivit den en 
uppfostrande roll. Ėpštejn ser denna litteratur som främst moralistisk.941 Om 
man översätter dessa litterära föreskrifter till ett politiskt sammanhang ligger 
de mycket nära den ideologi Gorbačev torgförde under paroller som glas-
nost´ och perestrojka. 

Är då Gorbačev ”sextiotalist” i andra erkända sextiotalisters ögon? Ljudmila 
Alekseeva identifierar en själsfrände i Gorbačev, dock med vissa reser-
vationer: 

                               
937 Brown, The Gorbachev Factor40. Det är symptomatiskt att ett av de begrepp Gorbačev var 
förtjust i att använda var alienation (otčuždenie). Gorbačev, Perestrojka, 102; Gorbačev, 
”Revoljucionnoj perestrojke”, 63. 
938 Voskovskaja, [en intervju med Vladimir Sorokin]. 
939 Genis, ”Onions and Cabbages”, 411. Se också Vajl´ och Genis, 60–, 5: ”Gorbačevs refor-
mer har visat sig vara tätt förenade med sextiotalets problematik. Dessutom, i sextiotalet 
finner vi hittills källorna till nästan alla perestrojka-innovationer.” 
940 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 220. Under tövädret strävade 
många författare efter s.k. absolut uppriktighet (iskrennost´). Det hade sin motsvarighet inom 
politiken i Chruščevs avslöjande av Stalins brott. En programmatisk artikel om den litterära 
uppriktigheten publicerades dock redan 1953 efter Stalins död av Vladimir Pomerancev i 
Novyj mir och föregrep därmed det hemliga talet på den 20:e partikongressen. Detta var en 
avgörande händelse under tövädret. Slobodanka Vladiv-Glover, ”The 1960s and the Redis-
covery of the Other in Russian Culture: Andrej Bitov”, i Russian Postmodernism, red. Ėpštejn 
et. al., n. 76. Uppriktigheten kan även återföras på en immanent litterär strategi, nämligen 
Hemingways hårdkokta realism. 
941 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 220, 224. 
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In 1985, when Mikhail Gorbachev took power, no one could have predicted 
that his policies in the Kremlin would reflect the ideas of our younger days. 
The opposite seemed more likely. He could have succumbed to the stultifying 
effect of the decades of serving as a functionary in the party apparatus. It was 
not easy to recognize the new Soviet leader as a ”man of the sixties”. [---] At 
times, he borrows our slogans and draws on our ideas. We take no offence at 
Gorbachev and his associates for not citing us as sources. We are happy that 
our ideas have acquired a new life.942 

Hennes igenkännande av Gorbačev är inte oproblematiskt. ”Sextiotalister” 
betecknar som jag har sagt en generationsgruppering och inte en hel årgång. 
Att vara född under 1930-talet är för Alekseeva inte ett tillräckligt villkor. 
Men det räcker inte heller att ha mognat under tövädret. Karaktären kan 
nämligen degenerera om man vistas för länge inom den sovjetiska partibyrå-
kratins stela och korrumperade former. Det måste till ytterligare en kvalifika-
tion. Man måste legitimera sig som en förespråkare av särskilda värden. 
Även om Gorbačev identifieras som en sextiotalist gör Alekseeva en tydlig 
skillnad mellan apparatčiki och intelligenty (medlemmar av intelligentsian). 
Det är en identifikation med förbehåll. För självbilden är det viktigt att di-
stansera sig från makten: 

It may have been fate, but Tolya Marchenko [Anatolij Marčenko, en dissident 
och personlig vän] could no more have become a bureaucrat than Misha Gor-
bachev could have become an intelligent. Yet both men were part of the same 
generation, and both were in its vanguard.943 

Gorbačev satte tidigt sin tillit till möjligheten att vinna stöd hos den reform-
vänliga delen av intelligentsian.944 Legitimiteten hos perestrojka-programmet 
stod och föll i stor utsträckning med dess mandat. Det fick substituera för 
den allmänna opinion som aldrig spelat någon verksam roll i den sovjetiska 
politiken. I kapitel två såg vi hur man redan under 1800-talet förädlade den 
allmänna opinionen genom att tala om artificiell glasnost´. De bildade och 
betrodda skikten kunde engageras i ett på förhand definierat offentligt sam-
tal. Åtskilliga möten på Gorbačevs initiativ ägde rum mellan honom och 
etablerade sextiotalister från författarförbundet.945 Många sextiotalister kom 

                               
942 Alekseeva och Goldberg, The Thaw Generation, 6f.  
943 Ibidem, 308. Författaren, dissidenten och politiske fången Anatolij Marčenko (1938–1986) 
dog under oklara omständigheter i sin fängelsecell. 
944 Gorbačev, Perestrojka, 80. 
945 Inom författarförbundet utspelade sig under denna tid en ideologisk kamp som kan associ-
eras med en generationskonflikt. De liberala sextiotalisterna utmanades av en gammalkonser-
vativ och nationalpatriotisk gruppering, under ledning av författare som Jurij Bondarev. 
Garrard och Carol, Inside the Soviet Writers’ Union, 213f. Denna konflikt kom i öppen dag 
under kuppen i augusti 1991. Bland dem som bidragit till att legitimera kuppideologin fanns 
bland annat Bondarev, även om man bland artikelförfattarna också hittar personer av betydligt 
yngre årgångar: Jurij Bondarev et. al., ”Slovo k narodu”, i Sovetskaja Rossija, no. 142, 23 juli 
1991. Den generationsgruppering som Bondarev kan associeras med hade mognat under 
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också att aktivt stödja den nye generalsekreteraren och hans reformpolitik 
offentligt. Ales´ Adamovich skriver följande: ”Alla vi, som idag (med plus- 
eller minustecken) benämns sextiotalister, har rört oss i riktningen av pe-
restrojka på vår färdväg […]” Han betonar att de är sextiotalister som aldrig 
skulle ha accepterat att omstrukturera sig (perestroit´sja) under Brežnev.946 
De har alltså försonats med den officiella politiken tack vare Gorbačevs per-
sonliga uppenbarelse. Den berömde poeten Evgenij Evtušenko besvarade år 
1989 en fråga, om huruvida hans generations poesi påverkat det nya 
ledarskapets politiska uppfattningar: ”Gorbachev is a man of our generation. 
He was one of those students who crowded in to hear the poetry readings 
and political debates of the 1950s.”947 I Evtušenkos ögon är Gorbačev en av 
hans egna. 

Sextiotalisternas identitet bygger på en dialektik mellan 60-talet och 80-
talet. Under 80-talet blev ordet ”sextiotalist” en del av det allmänna språket. 
Det var också då som sextiotalisternas förväntanshorisont under en kort tid 
sammanstrålade med den allmänna samhällsutvecklingen. Tiden var inte 
längre ur led. Enligt Genis kom sextiotalisterna ”face to face with their own 
dream of freedom during perestroika, the generation of the 1960s finally 
acquired the status with which it had always flirted—that of a lost genera-
tion”.948 Även om generationen eller generationsgrupperingen ”vaknade upp” 
under 1960-talet, kunde den inte realisera sin fulla bestämning förrän under 
1980-talet: ”The writers of the 1960s, seizing power of the arts after it had 
became practically de-institutionalized under perestroika, were left to finish 
saying in the 1980s what they had started saying in the 1960s […]”949 

Återigen kan man göra en meningsfull analogi med Gorbačevs politiska 
karriär. Han socialiserades in i sin framtida roll som reformator under töväd-
ret, men kunde inte fullt ut sätta sin politik i verket förrän han kommit till 
makten under 1980-talet och börjat förändra samhällsklimatet. Det nya kli-
matet kom i stor utsträckning till stånd genom lanserandet av glasnost´ och 
perestrojka, vilket öppnade en horisont med nya förväntningar. 

                                                                                                                             
Stalin och andra världskriget. Kriget, och inte tövädret, var den gemensamma historiska erfa-
renheten. Kuppen skulle emellertid leda till en devalvering av båda generationsgrupperingar-
nas moraliska kapital i den offentliga debatten. Den äldre grupperingen underkändes för sin 
fyrkantiga chauvinism, sextiotalisterna på grund av sin naiva tro på möjligheten att förbättra 
systemet. 
946 Adamovič, My—šestidesjatniki, 7. För ytterligare utläggningar om att Gorbačevs väsentli-
ga stöd stod att finna bland de delar av intelligentsian som mognat under tövädret, se N. Moi-
seev, ”Začem doroga, esli ona ne vedet k chramu”, i Inogo ne dano: Perestrojka: glasnost´, 
demokratija, socializm, Moskva: Progress, 1988, 55f. 
947 Evgenij Evtušenko, ”A Time for Summing Up”, i Voices of Glasnost: Interviews with 
Gorbachev’s Reformers, red. Stephen F. Cohen och Katrina Vanden Heuvel, New York: W. 
W. Norton & Company, 1989, 265. 
948 Genis, ”Perestroika as a Shift in Literary Paradigm”, 88. 
949 Ibidem, 88. 
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Postmodernister som åttiotalister 
En postmodernist som Vladimir Sorokin verkar efter Sovjetunionens fall 
föredra att hänföra sig till en generation av ”sjuttiotalister” (semidesjat-
niki).950 Valet att ta sitt avstamp i sjuttiotalet, snarare än i åttiotalet, kan moti-
veras med att den nya författargenerationens erfarenhetsmatris grundlades 
under denna tid. Världsåskådningen formades bland annat i 1970-talets un-
dergroundkultur.951 Få av de nya författarna har glasnost´ och perestrojka 
som en formativ referens i sin matris, men de allra flesta mognade under 
Brežnevs så kallade stabilitet och utvecklade socialism. Som vi sett talar 
Genis om dessa författare som den sista eller slutgiltiga sovjetiska generatio-
nen. Det var under 1980-talet som de blev medvetna postmodernister. Varför 
kallar sig då inte Sorokin för ”åttiotalist”? I efterhand torde det vara obe-
kvämt med en identifikation som implicerar en existens rättfärdigad av re-
former uppifrån. Under Gorbačev-eran beskrevs författare ur denna genera-
tion också med uttrycket ”åttiotalister” (vos´midesjatniki). Det finns en po-
äng med denna benämning. Den aktiverar en association med sextiotalisterna 
som den nya generationen vänder sig emot. Sextiotalisterna är barn av den 
tjugonde partikongressen, åttiotalisterna barn av en annan avgörande politisk 
händelse – centralkommitténs aprilplenum 1985, när Gorbačev i general-
sekreterarställning första gången introducerade sin reformpolitik. Både ”sjut-
tiotalist” och ”åttiotalist” implicerar en succession i förhållande till sextiota-
listerna, kronologisk eller analogisk. 

Termen ”vos´midesjatniki” är dock inte del av ett gängse språkbruk. Den 
har bland annat lanserats polemiskt i Ėpštejns litteraturkritik,952 och då riktad 
mot sextiotalisterna. Jag använder likafullt denna term om flera tongivande 
namn inom den ryska postmodernismen. Därigenom betonar jag att den rys-
ka postmodernismen är situerad och spelar en betydande roll i en diskussion 

                               
950 Voskovskaja, [en intervju med Vladimir Sorokin]. 
951 Iosif Bakštejn har sagt att ”[…] it was in the seventies that fundamental aesthetic ’thought-
forms,’ which allowed Russian art to return to the orbit of the global artistic process, were 
developed. And this was accomplished by the conceptualists. Partly because of this, concep-
tualism remains the legislator of aesthetic modes in Russia, the most influential intellectual 
strain in Russian visual culture. [---] All this enabled Russian conceptualism to become a full-
fledged movement, with its own history and continuity of ideas.” Iosif Bakštejn, ”On Concep-
tual Art in Russia”, i Between Spring and Summer, red. Ross, 81. Vladimir Potapov, en av de 
första att beskriva den nya alternativa prosan som en rörelse, ser fördelar med att använda 
ordet ”andegraund”/”andergraund” (underground) framför ryskans traditionella ”podpol´e” 
(underjorden) för att karakterisera denna litteratur och miljön den skapats i. Orden har samma 
denotation, men det senare även politiska konnotationer som bryter mot den nya litteraturens 
strategier. Slobodanka Vladiv-Glover, ”The New Model of Discourse in Post-Soviet Russian 
Fiction: Liudmila Petrushevskaia and Tatiana Tolstaia”, i Russian Postmodernism, red. 
Ėpštejn et. al., 228. 
952 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 220. Både vos´midesjatniki 
och semidesjatiniki har använts från olika håll med olika anspråk. Ėpštejns användning är 
ingalunda hegemonisk. Se t.ex. artikeln ”Vos´midesjatniki” i Maksimov et. al. red., Slovar´ 
perestrojki, 37. Se även Anninskij, ”Šestidesjatniki, semidesjatniki, vos´midesjatniki...”. 
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förknippad med Gorbačev-eran. Dessutom konnoterar termen att genera-
tionsgrupperingen i väsentliga avseenden etablerat sin identitet i opposition 
mot sextiotalisterna. 

Med ”åttiotalister” åsyftar Ėpštejn de författare som började skriva under 
70-talet och av olika anledningar inte kunde eller ville publicera sig förrän i 
slutet av nästa decennium. Åttiotalisterna kom fram inom ”nya vågen” och 
konceptualismen.953 80-talet var tiden då de med hans ord uppnådde sin 
”mognad” (zrelost´).954 De formativa erfarenheterna tycks dock enligt Ėp-
štejn ha gjorts under Brežnev-erans institutionella villkor. Upplevelsen av 
stillastående eller stagnation (bezvremen´e), en karakterisering av det hän-
delselösa tillståndet under Brežnev, gör att de inte ser världen som ett linjärt 
förlopp i vilket olika geografiskt uppdelade aktörer verkar i en sekvens av 
olika distinkta epoker. Nu smälter allt samman, tider och kulturer, i ett och 
samma medvetande, menar Ėpštejn.955 Jag tror att hans dikotomisering av 
sextiotalister och åttiotalister är beroende av den karakterisering av 1800-
talets så kallade åttiotalister, som gjorts långt tidigare. Något som talar för 
det är att Ėpštejn kvalificerar de författare han agerar talesman för som åttio-
talister genom att peka på deras liberala värderingar och samtidiga ointresse 
för all typ av politisk aktivism. Redan i slutet av 1800-talet framträdde ryska 
intellektuella som förenade liberalism med en socialt distanserad hållning.956 

                               
953 Ėpštejn nämner den metarealistiska nya vågen-poeten Ol´ga Sedakovaja (f. 1949) och de 
med konceptualismen associerade Il´ja Kabakov (f. 1933), Dmitrij Prigov (f. 1940), Lev 
Rubinštejn (f. 1947), Timur Kibirov (f. 1955), Michail Suchotin (f. 1957), Arkadij Bartov (f. 
1940), Vsevolod Nekrasov (f. 1934) och Andrej Monastyrskij (f. 1949). Michail Ėpštejn, 
”Posle buduščego, ili stanovlenie ar´ergarda” (1990), i Postmodern v Rossii, 149; Ėpštejn, 
”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 221. 
954 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 220. 
955 Michail Ėpštejn, ”Like a Corpse in the Desert: Dehumanization in the New Moscow Po-
etry” (1987), i Russian Postmodernism, red. Ėpštejn et. al., 139. 
956 Begreppet vos´midesjatniki har präglats av den kände ryskfödde författaren Aleksandr 
Amfiteatrov (1862–1938). Han emigrerade 1920 och engagerade sig i den exilryska och 
sovjetkritiska organisationen ”Bratstvo russkoj pravdy”. En av hans romaner är 
Vosm´midesjatniki (1907), som senare följdes upp av Devjatidesjatniki (Nittiotalister) 
(1910/11). Man bör här hålla 1860-talets reformism och politiska framåtanda i minnet i kon-
trast mot 1880-talets reaktion och politiska besvikelse, som fick aktivismen att övergå i nos-
talgi. Man kan här dra paralleller med det hoppingivande 1960-talets övergång till 1970-talets 
stagnation under Brežnev. Amfiteatrov använder ”sextiotalist” synonymt med ”liberal”. Ro-
manhjälten Bragin orienterar sig efter sextiotalets principer av liberalt snitt och känner sig 
besläktad med liberala skriftställare som Turgenev, Saltykov-Ščedrin och Nikolaj Michaj-
lovskij, väl medveten om att 80-talet är en politisk återvändsgränd. Han är dock skeptisk mot 
att kalla sig liberal. Hans ”personliga frihet” (ličnaja svoboda) passar nämligen inte in i några 
politiska eller moraliska system. Partier och läger är för snäva för att realisera den begåvade 
individens ”inre stora jag” (vnutrennee velikoe ”ja” ). Han motsätter sig inte det liberala 
lägret, tvärtom, men är helt enkelt för mycket individualist för att kalla sig liberal med hän-
visning till politiska partier. 80-talisterna var alltså liberaler som inte längre strävade efter att 
uppnå kollektivt-praktiska resultat och därför tog avstånd från politisk organisering. A. V. 
Amfiteatrov, ”Vos´midesjatniki” (1907), i Sobranie sočinenij v 10 tomach, vol. 5, Moskva: 
NPK ”Intelvak”, 2002, 48ff. Detta stämmer delvis in på 1980-talets ryska postmodernister. 
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Även om Ėpštejn bara pekar ut en handfull författare använder jag här 
termen ”åttiotalist” med en bredare åsyftning. Av de författare, konstnärer, 
kritiker och teoretiker som kan associeras med den ryska postmodernismen 
eller den nya vågen, inkluderar jag dem som blev kända i slutet av 80-talet 
samtidigt som de gjort sina generationserfarenheter under Brežnev-eran. 
”Åttiotalist” betecknar i detta sammanhang en inflytelserik generationsgrup-
pering inom den ryska postmodernismen. Denna är dock inte självdefinierad 
på samma sätt som den sextiotalistiska grupperingen. 

Är det då meningsfullt att tala om en generation? Enligt Genis karakteri-
seras den postsovjetiska debatten under 1990-talet av en kamp om det sovje-
tiska arvet.957 Kampen kan enligt honom föras tillbaka på en generationspo-
lemik inom den ryska litteraturen. Man kommer heller inte ifrån att konflik-
ten legitimeras med olika generationsmetaforer, så som ”fäder”, ”söner”, 
”barn”, ”gamla”, ”unga”. Generationsdialektiken kommer inte bara till ut-
tryck i den dikotomiska representationen av ”fäder och söner”. Det handlar 
också om konkurrens. ”Sönerna” började publicera sig under 1980-talet, 
samtidigt som tövädersgenerationens texter, vilka skapats redan under 1960-
talet, nu publicerades i massiva upplagor. Därmed förminskades åttiotalis-
ternas utrymme.958 

Det tycks som om åttiotalisterna stod under ett mer direkt västerländskt intel-
lektuellt inflytande än sextiotalisterna. Sextiotalisterna hade visserligen 
lyckats komma över olika textfragment från författare som Camus och Sar-
tre, men via ett marxist-leninistiskt urval. Den begränsade exponering de 
utsattes för hade en oskuldsfull karaktär.959 Åttiotalisterna verkar ändå ha 
kommit över västerländska idéer i en mer förutsättningslös omfattning, även 
om det kulturella klimatet åter närmade sig fryspunkten under Brežnev. Åt-

                                                                                                                             
Någonstans sanktionerar de en liberal utveckling men är samtidigt kritiska till all politisk 
aktivism. Den individuella autonomin ställs åter igen över politikens praktiska möjligheter. 
957 Genis, ”Borders and Metamorphoses”, 212f. 
958 Slobodanka Vladiv-Glover, ”Heterogenity and the Russian Post-Avant-Garde: The Excre-
mental Poetics of Vladimir Sorokin”, i Russian Postmodernism, red. Ėpštejn et. al., 271; 
Monas, ”Perestroika in Reverse Perspective”, 43. Michail Ėpštejn uttryckte 1988 en skepsis 
mot den nya öppenhetspolitiken. Glasnost´ verkar inte gälla för alla då den nya författargene-
rationen har svårt för att bli publicerad. Sally Laird, ”Life After Utopia: New Poets in Mos-
cow [en intervju med Michail Ėpštejn]”, i Index on Censorship, vol. 17, nr 1, 1988. 
959 Ljudmila Alekseeva ger en bra beskrivning av sin generations intellektuella förutsättning-
ar. Denna indikerar den indirekta och embryonala karaktär som kunskapen om västerländska 
idéer då i många fall hade: ”We did not invent this pursuit of liberty; we reinvented it for 
ourselves and our country. Thanks to the efforts of our Father and Genius, we were ignorant 
about the West, where such ideas had been around for centuries. We also knew little about 
any political philosophy other than the Bolshevik brand of Communism.” ”[N]ow we know 
that such ideas are commonplace in the West and have been heard in Russia’s past.” 
Alekseeva och Goldberg, The Thaw Generation, 5, 7. 
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tiotalisterna refererar mer bekvämt och hemtamt till tänkare som Foucault, 
Martin Heidegger eller Roland Barthes.960 

Även om sextiotalisterna drabbades av censur och repression var man 
ändå i fas med den allmänna opinionen. De kända poeterna var nationella 
hjältar. Som ett resultat av Brežnev-erans sociala stagnation och bristande 
möjlighet att legitimera sig inför en bredare allmänhet, var åttiotalisternas 
institutionella socialisationsformer mer individualiserade och isolerade. Man 
levde mer avlägset från det officiella samhället. Vladimir Sorokin menar att 
han är en produkt av 1970-talets sovjetiska konceptualism. Inom Moskvas 
alternativa undergroundkultur samlades unga noviser kring mentorer som 
Il´ja Kabakov.961 I Kabakovs ateljé fostrades både konstnärer och författare. 
Sorokin menar att hans olustkänslor inför stora folkskaror, ovilja inför of-
fentliga framträdanden och ointresse för att attrahera en större publik kan ha 
grundlagts under hans långa vistelse i den kulturella underjorden (podpol´e) 
under Brežnev-eran.962 

1989 skrev den ryska litteraturkritikern Natalja Ivanova en artikel i tid-
skriften Družba narodov. Hon tematiserar den nya författargenerationens 
olika strategier. 

[…] för ”nya vågens” prosaister är misstron mot ideologisering karakteris-
tisk, och i synnerhet härifrån växer deras alienerade hållning [otčuždenie] 
gentemot ideologiskt åtagande och [deras] avståndstagande från politisering-
en av konsten. De skriver praktiskt taget inga publicistiska artiklar, i vilka de 
kämpar för förnyelsen av samhället (vilket är något som deras äldre kollegor 
gör konstant); det finns inga blottande verk som avslöjar landets förflutna; de 
deltar inte i den heta diskussionen om avstaliniseringens problem, de gör inte 
samhällets ekonomiska och kulturella tillstånd till föremål för analys. Medve-
tandet hos denna författargeneration skyr publicitet. [---] De tycks vara, om 
man får uttrycka sig så, de mest ”oengagerade” [bespartijnye] i den samtida 
litteraturen och den sociala processen.963 

Ivanova finner något sympatiskt i att man inte tar parti men påtalar att det 
inte gör den nya författargenerationen folkligt populär. Hon noterar också att 
de frågor som borde angå nya vågens författare, som till exempel vidgandet 
av den estetiska friheten, ändå inte känns angelägna för dem. Den apolitiska 
attityd som här kommer till uttryck behandlas utförligare nedan i åttonde 
kapitlet. 

Begreppet åttiotalist har andra implikationer än sextiotalist. Åttiotalisten 
aspirerar inte som sextiotalisten på att gå i bräschen för samhälls-
utvecklingen. Han eller hon befinner sig inte i mittfåran av decenniets själv-
                               
960 Tat´jana Rasskazovaja, ”Tekst kak narkotik [en intervju med Vladimir Sorokin]” (1989–
1991), i Sbornik Rasskazov, Vladimir Sorokin, Moskva: Russlit, 1992, 121, 123. Barthes är en 
återkommande referens inom den ryska postmodernismen (se kapitel sju i denna avhandling). 
961 Ibidem, 119. 
962 Rasskazovaja, ”[en intervju med Vladimir Sorokin]”, 123. 
963 Ivanova, ”Namerennye nesčastlivcy”, 252f. 
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förståelse. Sextiotalisten har tagit på sig uppgiften att verka för en alternativ 
sovjetisk framtid bortom den förvrängda socialismens deformationer. Åttio-
talistens generationssolidaritet grundar sig inte i en vilja att revidera det sov-
jetiska projektet, utan istället i ett negativt och resignerat förhållningssätt. 

Utifrån rent formella och kronologiska kriterier kan begreppen sextiotalist 
och åttiotalist definieras på ett analogt sätt. Intervallet mellan födelse, 
danande och självförverkligande är i stort sett identiskt. Majoriteten åttiota-
lister är födda under eller strax före 1950-talet.964 Några av dem är födda på 
40-talet, några på 60-talet. De saknar alltså minnen av det ”stora fosterländs-
ka kriget” och har ingen egentlig erfarenhet av det mobiliserande återupp-
byggandet efter kriget. De var för unga för att delta aktivt i samhälls- eller 
kulturlivet under tövädrets förändrade klimat. Gemensamt för alla är att de 
var i sina formativa år under stagnationens sjuttiotal. Det betyder att de har 
en större erfarenhet av marginalisering. Alternativa författare, konstnärer och 
oliktänkande åtnjöt inte längre lika hög status och popularitet och hade där-
för ingen möjlighet att sätta press på regimen. Bland de sociala och institu-
tionella determinanterna och demografiska villkoren visar sig umgängesfor-
mernas inofficiella karaktär, ett främlingskap samt en isolering och individu-
alisering i socialiseringsprocessen. Samtidigt har man faktiska förutsättning-
ar att etablera ett mindre naivt förhållande till den västerländska kulturen. 
Härmed är de fundamentala mönstren i åttiotalisternas erfarenhetsmatris 
skisserade. Genom att stillaståendet är den konstitutiva erfarenheten kan det 
inte tolkas som en kontingent överträdelse av tidigare förväntningar. Det är 
ett immanent villkor. Stagnationen uppfattas inte som en tragisk förlust och 
är därmed inte en källa till besvikelse. Brežnev-eran konstitueras för dem 
inte som en historisk oförrätt på motsvarande sätt som för sextiotalisterna, 
vilka under samma tid gjorde annorlunda erfarenheter utifrån tövädrets hori-
sont. I åttiotalisternas matris grundlades ett socialt främlingskap och en kro-
nisk misstro mot officiella deklarationer. Michail Ėpštejn säger vid ett 
tillfälle att känslan av maktlöshet och alienation är någonting positivt.965  

Det är symptomatiskt att Ėpštejn, utifrån en erfarenhetsmatris grundlagd 
på 1970-talet, bedömer Gorbačev utifrån Brežnev, och karakteriserar Gorba-
čev-eran som poslevremen´e (”efter-tid”), i analogi med Brežnev-erans bezv-
remen´e (”stillastående”, ”stagnation”, i kraft av den inre formen ”icke-

                               
964 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 220f; Ėpštejn, ”Posle 
buduščego, ili stanovlenie ar´ergarda”, 149. Se även Ėpštejn och Genis, ”Who’s Who in 
Russian Postmodernism”. Med ”åttiotalister” räknar jag här alla ryska postmodernister som 
föddes omkring 1950-talet, danades under 70-talet, och blev kända under 1980-talet. Detta 
ligger i linje med Ėpštejns användning av termen då han förbinder den med ”nya vågen” och 
”konceptualismen”, två av den ryska postmodernismens viktigaste beståndsdelar. 
965 Laird, ”[en intervju med Michail Ėpštejn]”, 14. 
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tid”).966 Den konstitutiva referenspunkten utgörs inte av tövädret utan snarare 
av en erfarenhet av utdragen kyla. 

Fäder och söner 
Jag skall nu sammanfatta några slutsatser och ta jämförelsen mellan sextiota-
lister och åttiotalister ett steg längre. 

Sextiotalisternas erfarenhetsmatris betingas av en oåterkallelig chock och 
förlust (Stalins död). Betingelsen reproducerar en frånvaro som i sin tur kon-
stituerar ett begär efter, och en benägenhet att dra sig till, alternativa kultu-
rella och politiska horisonter. De förväntningar som därmed uppstod blev 
tillfälligt uppfyllda av töväderspolitiken. Brežnevs makttillträde, inmarschen 
i Tjeckoslovakien och krossandet av förhoppningarna om en demokratisk 
socialism upplevdes därför som en fundamental motgång. Åttiotalisterna har 
varken en jämförbar besvikelse eller en motsvarande vision (om politisk 
transcendens) i sin matris. Under åttiotalet kom sextiotalisterna inte bara 
”ansikte mot ansikte med sin egen frihetsdröm”. Visionen om en oförstörd 
socialism kunde på nytt aktiveras och man uppnådde en position från vilken 
man kunde materialisera den politiskt. I sextiotalisternas erfarenhetsmatris 
gömmer sig ett latent sökande efter en försoning med historien. I ljuset av 
tövädrets korta men positiva erfarenhet, kontrasterad mot Brežnev-erans 
oönskade konjunktur, konstituerar matrisen en känsla av historisk förskjut-
ning och undanträngning.967 Den tycks reproducera en kontinuerlig identifi-
kation med alternativa utsikter om ideologisk rekonstruktion. Perestrojka 
(omstrukturering) blir sålunda ett permanent villkor, samtidigt ett medel och 
ett mål i sig själv. 

I beaktande av denna tentativt utformade erfarenhetsmatris blir Gorbačevs 
politik mer begriplig. Detta kan ses i kontrast mot Manual Castells uppfatt-
ning om Gorbačev som en historisk ”gåta” och ett ”mysterium”,968 vilket 
skulle styrkas av den irrationalitet som ligger i hans medvetna engagemang i 
en process som påskyndade upplösningen av ett imperium han föresatt sig att 
göra starkare. 

En viss generations kulturella och politiska dominans kommer sannolikt 
att skapa incitament för andra att ta dess plats, även om aspirationerna kom-
                               
966 Ėpštejn, ”Posle buduščego, ili stanovlenie ar´ergarda”, 142, 170; Michail Ėpštejn, ”After 
the Future: On the New Consciousness in Literature”, i The South Atlantic Quarterly: Pere-
stroika: Perspectives on Modernization, vol. 90, nr 2, 1991, 432. 
967 Detta kan jämföras med Toews’ utläggning av hegelianismens erfarenhetsmatris där han 
talar om en känsla av historisk diskontinuitet, betingad av franska revolutionen. Denna dis-
kontinuitet bestod dock i det absoluta brottet med fädernas värld och i den nya horisont som 
irreversibelt hade öppnats av revolutionen. I sextiotalisternas fall handlar det dock om att 
deras mest vitala förhoppningar suspenderades och hamnade på undantag. Toews, Hegelian-
ism 111. 
968 Castells, The Information Age:End of Millenium, 5f. 
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mer att se helt annorlunda ut. Sönerna och döttrarna är beroende av sina fä-
der och mödrar som föregångare, vilket konstituerar en naturlig utgångs-
punkt för ett dialektiskt identitetsskapande. Trots strävan efter distans och 
autonomi finns det i fallet med sextiotalisterna och åttiotalisterna inte bara 
ett logiskt förhållande dem emellan. Det finns också en faktisk korres-
pondens, vilket kan jämföras med 1800-talets fyrtiotalister och sextiotalister. 
Den inofficiella konsten som successivt utvecklades till konceptualism föd-
des redan i mitten av 1950-talet, då repressionen mildrades.969 Både 1900-
talets sextiotalister och åttiotalister har förordat kulturell pluralism och ut-
manat enpartistatens ideologiska monism. De delar också det avgörande 
inflytandet från den västerländska litteraturen och filosofin, även om påver-
kansformerna såg olika ut. Både sextiotalister och åttiotalister har opponerat 
sig mot den exceptionalism som gömmer sig i rysk nationalism och bolsjevi-
kisk kommunism, vilken isolerat Ryssland från den globala kulturella ut-
vecklingen. Sextiotalisterna föregrep också kritiken av det totalitära systemet 
och den socialistiska realismen,970 som fördes vidare inom socart. Både sex-
tiotalisternas och åttiotalisternas socialisationsformer hade en nätverkskarak-
tär. Åttiotalisternas nätverk verkar dock ha varit mindre oskuldsfullt, men 
samtidigt mer centralistiskt. 

Toews talar vid ett tillfälle om ”generationssolidaritet” (generational so-
lidarity).971 Detta uttryck fyller dock bara en deskriptiv funktion i hans stu-
die. Jag tror att det även kan användas i förklarande syfte. Begreppet belyser 
nämligen ett viktigt moment i generationsgrupperingarnas identitets-
skapande. Generationssolidariteten visade sig när sextiotalister som Adamo-
vič och Evtušenko kände sig generationsmässigt ålagda att stödja Gorbačevs 
politik, då han var ”en av dem”.972 Gorbačev byggde i sin tur upp politiken 
på deras stöd, vilket fick fungera som en raffinerad form av allmän opinion. 

Jag tror att erfarenhetsmatrisen kan bidra till att förklara den fundamenta-
la diskrepansen mellan sextiotalisternas och åttiotalisternas förväntanshori-
sonter. En sextiotalist och åttiotalist tolkar betydelsen hos samtida händelser 
på ett motstridigt sätt. Deras tolkningar görs i ljuset av olika formativa 
händelser. För sextiotalisten Evtušenko blir perestrojka-politiken föremål för 
högtidligt beröm: ”The historic achievement of the creative members of the 
Party and of Mikhail Sergeyevich Gorbachev personally is that they have 

                               
969 Grojs, ”The Other Gaze”, 55. 
970 Vladiv-Glover, ”Post-Modernism in Eastern Europe”, 124. 
971 Toews, Hegelianism, 30, 48. 
972 Även om en sextiotalist som Ogonek-redaktören Vitalij Korotič i följande sammanhang 
inte pekar ut Gorbačev som ”sextiotalist” talar han uppskattande om Gorbačev, ”a normal 
leader”, som ”a leader with two university diplomas”. Korotič, Crucible of Change. Även om 
Gorbačev inte, åtminstone i Ljudmila Alekseevas ögon, kvalificerar sig som en medlem av 
intelligentsian, torde en del sextiotalister ändå identifiera sig med hans till vissa delar huma-
nistiska och samhällsvetenskapliga (juridiska) bakgrund i kontrast mot övriga yrkesutbildade 
politbyråmedlemmars mer tekniska kompetens.  
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courageously taken a course of new thinking.”973 Den postmodernistiske 
författaren Vladimir Sorokin, ett typexempel på en åttiotalist (även om han, 
som vi sett, själv kallar sig för sjuttiotalist), framhäver istället ett främ-
lingskap i förhållande till perestrojka: ”Jag har inga sociala intressen. Det 
gör mig det samma om det är stagnation eller perestrojka, totalitarism eller 
demokrati.”974 I samma intervju distanserar Sorokin sig från en författare 
som Evtušenko, och dennes syn på litteraturen som en politisk verksamhet. 
Dylika författare skriver ”för folket”. Sorokin skriver ”för sig själv”. Han 
säger sig vara ”absolut apolitisk” (absoljutno apolitičen).975 

Genom att konstruera erfarenhetsmatriser för de olika synsätten 
underlättar man för en förståelse av Gorbačevs och postmodernisternas 
rekonstruktions- respektive resignationsideologi. Gorbačev närmade sig 
framtiden via ett idealt förflutet, med hjälp av metaforer som ”återställande” 
(vosstanovlenie) och ”förnyelse” (obnovlenie). Ett dylikt förhållningssätt kan 
ses i analogi med olika religiösa traditioners strävanden efter att hålla sig till 
den autentiska kurs som förevisats i den ursprungliga vittnesbörden om up-
penbarelsen. Postmodernisterna hade inget förlorat förflutet att återerövra.  

Med dessa distinkta erfarenhetsmatriser i beaktande är det nu dags att be-
kanta oss mer ingående med den ryska postmodernismen och undersöka hur 
denna förhåller sig till glasnost´ och perestrojka. 

                               
973 Evtušenko, ”Speech at the First Congress of People’s Deputies”, 9. 
974 Rasskazovaja, ”[en intervju med Vladimir Sorokin]”, 121. Citatet av Sorokin är från en 
intervju utförd av Tat´jana Rasskazovaja. Den novellantologi som intervjun ingår i trycktes 
strax före augustikuppen 1991. Det finns ingen angivelse om när intervjun skulle ha ägt rum. 
Intervjun torde ha genomförts någon gång mellan 1990 och 1991, sannolikt inte före 1989. I 
intervjun talas om Sorokins internationella berömmelse och 1990 hade hans bok Očered´ 
översatts till tyska där han än idag kanske är mest känd. Sorokin talar också om sig själv som 
postmodernist, en term som kom i svang under denna tid. 
975 Ibidem, 123, 125. 
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7. Den ryska postmodernismen och det 
postmoderna tillståndet 

Bakgrund 
Detta kapitel handlar om hur glasnost´ och perestrojka uppfattades inom den 
ryska postmodernismen. Som vi såg i det föregående kapitlet kan flera av de 
kritiker och författare som vanligtvis associeras med denna postmodernism 
karakteriseras som ”åttiotalister”. De tolkningar vi kommer att ta del av är 
påverkade och beroende av en helt annan erfarenhetsmatris än den som är 
relevant när det gäller att förstå Gorbačevs användning av glasnost´ och 
perestrojka. Innan vi kommer in på explicita föreställningar om postmoder-
nism och postmodernitet och den roll som glasnost´ och perestrojka spelar i 
dessa, skall jag kortfattat försöka bestämma vad som kan menas med rysk 
postmodernism och ett sovjetiskt eller ryskt postmodernt tillstånd. 

En fråga som ligger nära till hands när man söker förstå postmodernismen i 
allmänhet är hur den förhåller sig till modernismen. I det ryska fallet blir 
frågan komplicerad eftersom det inte tycks finnas någon kontinuitet i utveck-
lingen. De första postmodernistiska konstnärliga verken skapades kanske 
inte förrän på 1970-talet, och först i slutet av 1980-talet eller början av 1990-
talet började man explicit tala om en ”postmodernistisk” tradition. Avståndet 
till tiden före 1934, året då Stalin avskaffade den modernistiska eller avant-
gardistiska estetiken, och ersatte den med en socialistisk realism med rötter i 
1800-talets landsbygdsprosa, verkar nästan oöverstigligt. Den ryska postmo-
dernismen kunde inte foga in sig i en naturlig utveckling som en parodisk 
respons på en förhärskande konstnärlig och litterär modernism. I väst hade 
postmodernismen kunnat reagera på en sedan andra världskriget utmattad 
modernism, oförmögen att handskas med den kommersiella kulturen och 
med det faktum att den blivit relativt tolererad och uppskattad av en bredare 
allmänhet. 

Olika forskare har föreslagit skilda lösningar på detta problem. Vissa vill 
lyfta fram den nära kopplingen till 20-talets avantgardism,976 men de flesta 

                               
976 Vladiv-Glover, ”Heterogenity and the Russian Post-Avant-Garde”, 229. 
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verkar mena att modernismen spelar en relativt underordnad roll och att det 
snarare är oket från den socialistiska realismens påbud som den ryska post-
modernismen gör upp med.977 Många menar att bristen på naturlig succession 
bidragit till att den ryska postmodernismen fått en artificiell prägel. En del 
antyder att den påtvingade förseningen skulle kunna förklara den ryska 
postmodernismens tillkortakommanden.978 Andra menar att bristen på konti-
nuitet i sig eventuellt skulle kunna utgöra en resurs av uppdämd energi och 
produktivitet.979 En tolkning som också framförts är att redan tövädersmo-
dernismen i sig härbärgerade de väsentliga postmodernistiska elementen.980 I 
detta sammanhang intar Michail Ėpštejn en originell position, en position 
som dock inte vunnit större gehör inom övriga delar av den ryska postmo-
dernismen eller hos andra forskare.981 Han menar nämligen att den socialis-
tiska realismen är en form av postmodernism, och på så vis överbrygger han 
i ett enda svep klyftan mellan tiden före och efter 1934. 

Även om avståndet till 1934 motsvarar mer än ett halvsekel för den post-
modernism som artikulerades i slutet av Gorbačev-eran, finns det ändå möj-
ligheter att se dess förhållande till modernismen som naturligt. Den ryske 
emigranten Boris Grojs, som har tematiserat postmoderna trender i den post-
stalinistiska konsten och litteraturen, menar att även om den konstnärliga 
modernismen gick mot sin undergång i början av 30-talet,982 när Stalin satte 
punkt för det estetiska experimenterandet, levde den vidare i politisk form. 
Den kom nämligen att förkroppsligas av en sovjetstat som representerade det 
ultimata avantgardistiska allkonstverket (Gesamtkunstwerk), ”a total aesthe-
                               
977 Lipoveckij, Russkij postmodernizm, 300. Även om en litteraturkritiker som Svetlana Boym 
betonar Michail Bachtins och formalismens inflytande på den ryska postmodernismen under-
stryker hon att det främst är i väst som den sovjetiska avantgardismen betraktas som en uni-
versell milstolpe. I det postsovjetiska Ryssland känns avantgardet antingen alltför sovjetiskt 
eller alltför västerländskt. Svetlana Boym, ”Nostalgic Memorials and Postmodern Survival in 
Russia”, i The Postmodern Challenge, red. Bo Stråth och Nina Witoszek, 145f, 148. 
978 Kuznecov, ”Postmodernism in Russia”, 454. 
979 Lipoveckij, Russkij postmodernizm, 302. 
980 Vladiv-Glover, ”Post-Modernism in Eastern Europe”, 126f. Vladiv-Glover driver en tes att 
den sovjetiska tövädersmodernismen, som i stort sett är samtida med västerländsk skönlitterär 
postmodernism, egentligen är en form av postmodernism, som den, under inflytande av He-
mingway, kvalificerar sig till genom en frånvaro av känslosamhet. Det som eventuellt skulle 
kunna anföras som stöd för Vladiv-Glovers tes är att flera tidigare ”modernistiska” författare 
ur sextiotalistgenerationen, vid tiden för 1991 års postmodernismkonferens, upptäckte att 
deras författarskap hade beröringspunkter med den nya postmodernismen. Kuznecov, ”Post-
modernism in Russia”, 452. Ett tydligt exempel på en sådan sextiotalsmodernist är Vasilij 
Aksenov. Han förde tidigt in ett flertal konstitutiva postmoderna element i det modernistiska 
paradigmet, så som metodisk ironi och ett parodiskt förhållande till den socialistiska realis-
men. 
981 Ėpštejn anför Boris Grojs studie The Total Art of Stalinism från 1992 som stöd för sin tes, 
även om han gör vissa väsentliga reservationer: Ėpštejn, After the Future: The Paradoxes of 
Postmodernism, n. 359. Se även Grojs, The Total Art of Stalinism, 108. 
982 Även om den socialistiska realismen proklamerades 1934 betonar Grojs att avantgardet i 
praktiken krossades redan under 30-talets första år, då konst och litteratur skulle pressas in i 
övergripande förbund som skulle dirigera det kulturella livet. Grojs, The Total Art of Stali-
nism, 33. 
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tico-political project”.983 Den ryska postmodernismen skulle alltså ha en 
omedelbar realitet av ”modernism” i överförd betydelse att förhålla sig till.984 

Samtidigt kan man på goda grunder hävda att Sovjetunionen förde vidare 
modernistiska element även i icke-metaforisk mening. Den svenskättade 
grafiske formgivaren Vladimir Stenberg är bland annat känd för att under 
1920-talet tillsammans med sin bror Georgij ha framställt banbrytande 
filmaffischer i vilka de tillämpade en suprematistiskt och konstruktivistiskt 
inspirerad futurism. Men samtidigt som Stalin avskaffade den experimentella 
konsten blev Stenberg handplockad som huvudansvarig att formge parader 
och andra arrangemang på Röda torget – en position som han med vissa 
avbrott behöll ända fram till 1964.985 Majakovskijs poesi hölls fortfarande 
högt och en konstruktivistisk formgivare som Aleksandr Rodčenko var verk-
sam genom hela Stalintiden. Regimen tolererade delar av den avantgardistis-
ka kompetensen givet att den kunde exploateras ideologiskt – till priset av 
rörelsens psykiska och fysiska nedbrytning. Månkapplöpningens estetisering 
av rymden krävde ett nytt formspråk som överskred gängse realistiska repre-
sentationsdoktriner. Propagandaaffischer, cigarettpaket och frimärken börja-
de på nytt förmedla djärva linjer och inbyggda rörelser.986 Återigen utnyttja-
de man suprematismens formspråk utifrån propagandistiska syften. Dessför-
innan hade poesin, skönlitteraturen och filmen under tövädret börjat återan-
vända och utveckla olika modernistiska element. För den sovjetmedborgare 
som bläddrade i ett nummer av SSSR na strojke (SSSR på byggplatsen),987 

bevittnade en Första maj-demonstration på Röda torget eller tog en cigarett 
av märket ”Kosmos”, förelåg alltså rester av en modernistisk skaparkraft 

                               
983 Ibidem, 36, 75. Grojs tes bör ses i ljuset av hans syn på Stalintidens officiella konstrikt-
ning, den socialistiska realismen, som en legering av 20-talsavantgardismens drömmar om att 
förändra verkligheten i grunden och de ledande bolsjevikernas schemata av totalitär politik. 
Boris Grojs, ”Roždenie socialističeskogo realizma iz ducha russkogo avangarda”, i Voprosy 
literatury, nr 1, 1992, 42ff. 
984 Även om Grojs läser in en postmodern aspekt i den stalinistiska kulturen och den socialis-
tiska realismen är hans ärende i första hand att betona kontinuiteten med avantgardismen. Den 
sovjetiske ledaren föresätter sig i analogi med den avantgardistiske konstnären att förändra 
världen i enlighet med en estetisk plan. Med dess hjälp görs ett oordnat och kaotiskt liv vack-
ert och välorganiserat. Grojs, The Total Art of Stalinism, 3. Lika mycket som Stalin är den 
som krossade avantgardet kan han enligt Grojs ses som Majakovskijs och Rodčenkos arvtaga-
re. Den socialistiska realismen fullbordade de avantgardistiska konstnärernas aspirationer, 
genom att politisera konsten för att kunna bygga en ny värld, transformera livet istället för att 
representera det och föra ut konsten till massorna. Det handlade om att estetisera verkligheten 
med andra medel än vad som dittills erbjudits av museerna, konsthistorien och traditionella 
kulturnormer. Grojs, The Total Art of Stalinism, 34, 36. 
985 Christopher Mount, ”Stenberg Brothers: Constructing a Revolution in Soviet Design”, i 
Stenberg Brothers: Constructing a Revolution in Soviet Design, red. Christopher Mount, New 
York: The Museum of Modern Art, 1997, 19. För ett exempel på bröderna Stenbergs affisch-
konst, se bild 1 i bildappendixet. 
986 Se t.ex. bild 3 i bildappendixet. 
987 Se t.ex. SSSR na strojke, nr. 12, 1935. Utdrag ur flera av dessa nummer återges i 
Magdalena Dabrowski et. al., Aleksandr Rodchenko: Painting, Drawing, Colage, Design, 
Photography, New York: The Museum of Modern Art, 1998, 294f. Se bild 2 i bildappendixet. 
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trots att det praktiskt taget inte fanns några sanktionerade installationer kvar 
att beskåda. 

Året för den ryska postmodernismens konsolidering kan anges till 1991.988 
Då fick begreppet en egen artikel i ett lexikon om västerländsk filosofi.989 En 
antologi med översatta västerländska texter kom ut,990 och en omtalad konfe-
rens hölls i ämnet.991 Begreppet avhandlades tematiskt i olika tidskriftsartik-
lar,992 och det började bli allmänt accepterat utanför de mer esoteriska kret-
sarna. Nu tog också den ryska översättningen av artiklar som ofta förknippas 
med en västerländsk diskussion om postmodernism och postmodernitet or-
dentlig fart.993 

Konsolideringsprocessen skedde inte bara över en natt. Texter av Roland 
Barthes började översättas så tidigt som 1980.994 Ėpštejn talade om ”postmo-
dernism” redan 1983.995 Det förefaller som om vissa av postmodernismens 
temata började sysselsätta sovjetiska så kallade pappersarkitekter i slutet av 
1970-talet och början av 1980-talet.996 Men i mångt och mycket sammanfal-
                               
988 Flera olika strömningar som kommit till uttryck under 1970- och -80-talen döptes 1991 om 
till en och samma ”postmodernism”. Dessa hade dittills kallats för novaja vol´na (nya vågen), 
postavangardizm, metarealizm, andegraund (underground), al´ternativnaja kul´tura (alterna-
tivkultur), drugaja proza (annan prosa), socart (en analogi med pop art i väst men med ut-
gångspunkt i den socialistiska realismen istället för kommersialismen), konceptualism och 
steb (en blandning av könsord och officiella citat). 
989 V Malachov, ”Postmodernizm”, i Sovremennaja zapadnaja filosofija: Slovar´, Moskva: 
Politizdat, 1991. Återges efter bibliografiska uppgifter. 
990 Postmodernizm i kul´tura: Sbornik statej, Moskva: Akademija nauk SSSR, Institut filoso-
fii, 1991. Återges efter bibliografiska uppgifter. 
991 I april 1991 hölls en konferens på Gor´kijs litterära institut (Literaturnyj institut im. A. M. 
Gor´kogo) i Moskva, med fokus på postmodernistisk litteratur. Namnet på konferensen indi-
kerar att man nu var i färd med att skapa en fosterländsk postmodernism: ”Postmodernizm i 
my” (Postmodernismen och vi). En konferens, eller rundabordsdiskussion, om postmodernis-
mens filosofi hölls 1993: O. Vajnštejn et. al., ”Postmodernizm i kul´tura (materialy ’kruglogo 
stola’)”, i Voprosy filosofii, nr 3, 1993. 
992 Lipoveckij, ”Zakon krutizny”; Vladimir Slaveckij, ”Posle postmodernizma”, i Voprosy 
literatury, 1991 
993 Mellan 1990 och 1992 översattes ett stort antal texter av Barthes, Bauman, Baudrillard, 
Deleuze, Derrida, Foucault och Habermas. Se t.ex. bibliografin i Skoropanova, Russkaja 
postmodernistskaja literatura, 571–586. Derrida besökte Moskva 1990 och hans föreläsningar 
kom ut på ryska 1991: Jacques Derrida, Moskovskie lekcii: 1990, Sverdlovsk: Uralskij rabočij, 
1991. Återges efter bibliografiska uppgifter. 
994 Se bibliografin i Skoropanova, Russkaja postmodernistskaja literatura, 571. 
995 Michail Ėpštejn, ”The Age of Universalism” (1983), i Russian Postmodernism, red. 
Ėpštejn et. al. 172. 
996 Boym, ”Nostalgic Memorials”, n. 147. Enligt Boym fann postmodernismens strategier sina 
ryska anhängare bland dem som kom att bli ”pappersarkitekter”, d.v.s. de som saknade mate-
riella möjligheter att förverkliga sina byggplaner och istället iscensatte sina eklektiska fantasi-
er på papper, där allt var möjligt. Pappersarkitekturen blev under tidigt 1980-tal känd som en 
reaktion på den officiellt sanktionerade konstens och arkitekturens ekonomiska betingelser 
genom att de utmanade fastetiden med en fest i enlighet med Bachtins teorier om karnevalen. 
Alexander Rappaport, ”Paper Architecture: A Postscript”, i Post-Soviet Art and Architecture, 
red. Jurasovskij och Ovenden, 1994, 130. Brytningen med modernismen är tydligast och 
klarast artikulerad inom arkitekturen (jfr Charles Jencks datering av modernismens död). 
Denna brytning kunde även iscensättas i den sovjetiska kontexten. Här kunde man profilera 
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ler denna process med Gorbačev-eran. 1986 översattes delar av Umberto 
Ecos lilla kommentarskrift till Rosens namn,997 vilken är en av de mest cite-
rade västerländska programmatiska texterna inom den ryska postmodernis-
men. 1988 diskuterades olika tolkningsstrategier utifrån västerländsk post-
modern film- och textteori,998 och samma år var det ingen omöjlighet att 
benämna sig själv som postmodernist.999 Under våren 1990 höll Michail 
Epštejn ett konferensanförande i USA, vilket trycktes på ryska i januari 
1991. Här tematiserade han skillnaden mellan västerländsk och rysk eller 
sovjetisk postmodernism.1000 Det var också under Gorbačev-erans allra sista 
år som man på allvar försökte fixera en postmodern eller postmodernistisk 
kanon, som i allt väsentligt fortfarande omhuldas.1001 

                                                                                                                             
sig gentemot den officiella minimalism som 1957 ersatt den stalinistiska arkitekturens histo-
rism, klassicism, monumentalism och excess. Aleksej Tarchanov, ”Post-Modernism on a 
Scale of 1:666: The Phenomenon of ’Paper Architecture’ in the USSR”, i Post-Soviet Art and 
Architecture, red. Jurasovskij och Ovenden, 123. Jencks postmodernistiska manifest översat-
tes för övrigt till ryska så tidigt som 1985: Charles Jencks, Jazyk architektury postmodernizma 
(1977), Moskva: Strojizdat, 1985. Återges efter bibliografiska uppgifter. 
997 Umberto Eco, ”Iz zametok k romane ’Imja rozy’: Postmodernizm, ironija, udovol´stvie” 
(1983), i Nazyvat´ vešči svoimi imenami: Programmnye vystuplenija masterov zapadnoevro-
pejskoj literatury XX veka, red. L. Andreev, Moskva: Progress, 1986. Den fullständiga versio-
nen av denna text gavs även ut i stor upplaga 1989, inkluderad i romanutgåvan av Rosens 
namn. Även 1988 trycktes den i en tidskrift: Umberto Eco, ”Zametki na poljach ’Imeni rozy’” 
(1983), i Inostranaja literatura, nr 10, 1988. Återges efter bibliografiska uppgifter. 
998 Aleksandr Timofeevskij diskuterar Werner Fassbinders filmskapande i förhållande till 
olika postmodernistiska teorier. Aleksandr Timofeevskij, ”Toska po Veronike Foss”, i 
Iskusstvo kino, nr 6, 1988, 132. Se också V. Ivbulis, ”Ot modernizma k postmodernizmu”, i 
Voprosy literatury, nr 9, 1989, som tar upp ett seminarium som hölls i oktober 1988. 
999 Filmmakaren Gleb Alejnikov tar i följande artikel tydligt ställning för ett postmodernistiskt 
betraktelsesätt och argumenterar för det rimliga i att anamma ett sådant, bland annat genom 
att åberopa Umberto Eco: Gleb Alejnikov, ”Mannerism and Claustrophobia, or Postmoder-
nism: Life after Death” (1988), i Re-Entering the Sign: Articulating New Russian Culture, 
red. Ellen E. Berry och Anesa Miller-Pogacar, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 
1995. 
1000 Ėpštejn,”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”. En delvis annorlunda version 
av denna artikel skrevs på ryska redan under våren 1990, som i juni lades fram i engelsk 
översättning som ett konferenspapper i USA: Ėpštejn, ”Posle buduščego, ili stanovlenie 
ar´ergarda”. Ėpštejn själv framhåller att denna artikel, så vitt han vet, var den första att passa 
in begreppet postmodernism i specifikt ryska eller sovjetiska förhållanden. Michail Ėpštejn, 
”Predislovie”, i Postmodern v Rossii, 10. Man skulle dock kunna säga att Boris Grojs föregrep 
Ėpštejn i detta avseende redan 1988, även om teserna i hans bok, som skrevs och gavs ut på 
tyska, inte skulle bli kända i Ryssland förän i början av 90-talet. Grojs, The Total Art of Stali-
nism, 106. 
1001 En handfull konceptualistiska, eklektiska och experimentella verk började från och med 
slutet av Gorbačev-eran pekas ut som konstitutiva för den ryska postmodernismen. Se t.ex. 
Lipoveckij, ”Zakon krutizny”. Det handlar i mångt och mycket om böcker som hade skrivits 
eller publicerats utomlands under Brežnev-eran, men som inte kunde ges ut i större upplagor 
förrän under slutet av 1980-talet. Till dessa hör Andrej Bitovs Puškinskij dom (Pusjkins hus) 
(färdigskriven 1971, utgiven i USA 1978), det kanske mest representativa och exemplariska 
verket, vilket började skrivas redan i början av 60-talet; Venedikt Erofeevs Moskva – Petuški 
(På lyran, eller: Den sällsamma resan Moskva-Petusjki) (1969) och Aleksandr Sokolovs 
Škola dlja durakov (School for Fools) (1976). En vanlig uppfattning är dock att kanon inleds 
med Vladimir Nabokovs Dar: Roman (Gåvan: Roman) (1937) och kanske även med Michail 
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Även om postmodernismen till viss del är centrerad till Moskva – inte 
minst är den konceptualistiska traditionen i huvudsak ett moskovitiskt feno-
men – är den ingalunda begränsad till huvudstaden. Det lekfulla okvädes-
språket steb kom kanske tydligast till uttryck i Leningrad.1002 Flera viktiga 
föregångare och samtida kritiker har varit verksamma i de baltiska länder-
na.1003 Som föremål för akademisk forskning framträdde postmodernismen 
först i Sverdlovsk (Jekaterinburg), där två av dess pionjärer, Kuricyn och 
Lipoveckij, varit verksamma. Vid sidan av städer som Moskva, S:t Peters-
burg, Jekaterinburg och Riga, intar även Minsk en viktig position.1004 

Redan på ett yttre plan finns det flera utmärkande drag hos den ryska 
postmodernismen. Som vi minns är gränsen ofta otydlig mellan postmoder-
nismens källor och litteraturen kring den. Den filosofiska och akademiska 

                                                                                                                             
Bulgakovs Master i Margarita (Mästaren och Margarita) (skriven 1928–1940, publicerad 
1966–67), även om dessa författare i andra sammanhang brukar karakteriseras som modernis-
ter. Ur denna tradition kom sedan den nya vågens författare, som slog igenom under 
Gorbačev-eran och själva då började kalla sig för postmodernister, så som Vladimir Sorokin 
(f. 1955), vilken i väst blev känd med boken Očered´ (The Queue) (1985), och Vjačeslav 
P´ecuch (f. 1947), vars bok Novaja moskovskaja filosofija (1987) översatts till svenska (Den 
nya moskovitiska filosofin, 1991). Till den litterära traditionen kan man även bifoga en textte-
oretisk eller språkvetenskaplig som bygger vidare på namn som Bachtin och Lotman. Därut-
över kan man tala om en essäistisk inriktning med namn som Grojs, Aleksandr Genis och 
Vjačeslav Kuricyn (f. 1965), samt en filosofisk, där Michail Ryklin (f. 1948) och film- och 
litteraturkritikern Michail Jampol´skij (f. 1948) är mest kända. Michail Ėpštejn placerar sig 
både inom den textteoretiska, essäistiska och filosofiska riktningen. Vid sidan om 
skönlitteraturen är den konceptualistiska konsten den mest markanta riktningen, med pionjärer 
som Il´ja Kabakov (f. 1933), Ėrik Bulatov (f. 1933), Vitalij Komar (f. 1943) och Aleksandr 
Melamid (f. 1945) (som grundade socart), vilka inte bara parodierat den socialistiska 
realismen utan också reaktiverat undertryckta temata inom 20-talsavantgardismen. 
1002 Steb är rysk slang för ett fenomen inom Leningrads rock- och punkscen under sent 70- 
och tidigt 80-tal. Där utvecklade man en ironisk och hånfull humor som man riktade mot 
publiken, andra band och sig själv. Officiella citat vrängdes ut och in och kryddades med 
könsord. Viktor Pelevins bok Pokolenie ”P”/Generation P (Babylon/Generation P) (1999) är 
uppbyggd av steb. 
1003 Estländaren V. Ivbulis började introducera den västerländska postmodernismens estetiska 
teoribildning redan 1988. V. Ivbulis, Modernizm i postmodernizm: Idejno-ėstetičeskie poiski 
na zapade, Moskva, 1988. Återges efter bibliografiska uppgifter. Ivbulis ledde även ett semi-
narium på samma tema i Riga i oktober samma år. Se t.ex. Ivbulis, ”Ot modernizma k post-
modernizmu”. Jag tänker också på den inflytelserika semiotiska Tartuskolan i Estland, inom 
vilken Jurij Lotman verkade. Flera postmodernistiska kritiker valde att publicera sig i den 
lettiska tidskriften Rodnik som tidigt även behandlade olika postmodernistiska temata. Det var 
i denna som Vladimir Sorokin första gången kunde publicera sig i Sovjetunionen 1989. Alek-
sandr Genis är uppvuxen och tog sin examen i Riga. 
1004 Den första ryska doktorsavhandlingen om postmodernism lades fram i Jekaterinburg 
(Sverdlovsk) och det var på ett förlag i samma stad som Derridas Moskvaföreläsningar publi-
cerades 1991. Den i Vitryssland verksamma Irina Skoropanova har skrivit en av de viktigaste 
monografierna om rysk postmodernism: Skoropanova, Russkaja postmodernistskaja literatu-
ra. Den har även givits ut av det vitryska Institutet för samtidskunskap (Institut sovremennych 
znanij) 2000, i delvis reviderad upplaga. Förutom att en rad översättningar av västerländska 
postmoderna klassiker kommit ut på olika vitryska förlag har även ett lexikon om postmoder-
nism givits ut i Vitryssland: A. Gricanov och M. Možejko red., Postmodernizm: 
Ėnciklopedija, Minsk: Interpresservis Knižnyj dom, 2001. Detta finns tillgängligt på internet: 
http://infolio.asf.ru/Philos/Postmod/ (sidan besökt 9 september 2005). 
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diskussionen är oproportionerligt liten i förhållande till litteraturkritiken och 
fortfarande saknas en rad västerländska nyckeltexter i rysk översättning.1005 
Detta är ett problem då kunskaper i främmande språk alltjämt är relativt 
ovanliga i Ryssland. Trots att kvinnor är välrepresenterade bland litteratur-
kritikerna kan inte feministiska eller genusorienterade strömningar ännu 
sägas vara signifikativa inslag inom den ryska postmodernismen. Man kan 
notera att postmodernismen till och från är ett fenomen med stor sprängkraft. 
Postmodernismen var det stora temat inom rysk litteraturkritik under 1990-
talets första hälft.1006 1993 utlöstes en häftig debatt,1007 och 2002 förstördes 
bland annat rysk postmodernistisk litteratur under en offentlig manifestation 
som anordnades av en Putintrogen ungdomsorganisation.1008 

Förutom inhemska referenser som Nabokov, vilken alltså betraktas som 
en rysk författare,1009 och Bachtin, tycks de stora västerländska inspiratörerna 

                               
1005 De omfattande introduktionerna och samlande antologierna skulle inte komma ut i Ryss-
land förrän under mitten eller slutet av 1990-talet. Se t.ex. Al´mira Usmanova red., Filosofija 
ėpochi postmoderna, Minsk: Krasiko print, 1996. Man bör notera att François Lyotard och 
Fredric Jameson inte översattes till ryska förrän i mitten av 90-talet, och fortfarande saknas 
det en del viktiga bidrag av den senare. Även en inflytelserik tänkare som Baudrillard var 
nästan helt oöversatt tills i mitten av 1990-talet. Flera väsentliga inlägg av Habermas är fortfa-
rande oöversatta och generellt sett gäller att det mest är artiklar snarare än hela monografier 
som översatts. 
1006 Kuricyn, Russkij literaturnyj postmodernizm, 256. 
1007 Den utlösande faktorn till debatten utgjordes av ett tal som Solženicyn skrivit vilket lästes 
upp av hans son i New York i januari 1993, med den spektakulära titeln: ”The Relentless Cult 
of Novelty: And How it Wrecked the Century”. Det provokativa bestod inte så mycket i att 
han gjorde 20-talsavantgardismen mer eller mindre ansvarigt för 1900-talets totalitära sam-
hällssystem, utan att han inte gjorde någon väsentlig skillnad mellan det sovjetiska avantgar-
det och den postsovjetiska postmodernismen. Ja, han lät till och med påskina att de represen-
terade samma anda. Aleksandr Solženicyn, ”The Relentless Cult of Novelty: And how it 
Wrecked the Century”, i The New York Times Review of Books, 7 februari 1993. Talet gavs 
också ut i sitt ryska original under samma vår. Aleksandr Solženicyn, ”Otvetnoe slovo na 
prisuždenie literaturnoj nagrady amerikanskogo nacional´nogo kluba iskusstv”, i Novyj Mir, 
nr 4, 1993.  
1008 En mängd s.k. dekadenta verk, både ryska och västerländska (bl.a. av Marx), revs sönder 
offentligt, slängdes i en symbolisk toalett, eller växlades demonstrativt in i utbyte mot upp-
bygglig litteratur, allt i regi av den Putintrogna ungdomsorganisationen Iduščie vmeste (De 
som går tillsammans) utanför Bolsjojteatern i Moskva 2002. (Organisationen påstår sig vara 
opolitisk men har förvärvat öknamnet Putin Jugend.) Viktor Pelevin och Vladimir Sorokin 
tillhör dem som drabbades. Samma år hamnade Sorokin inför domstol efter en stämning från 
nämnda organisation. Hans bok Goluboe salo (1999), som blev hans stora kommersiella 
genombrott i Ryssland och bl.a. finns översatt till svenska (Blått fett), beskriver sexuella 
handlingar mellan en klonad Stalin och Chruščev, alltmedan klonade klassiska ryska författa-
re placeras i en diskurs av exkrementer och könsord. Iduščie vmeste polisanmälde författaren 
då organisationen menade att Sorokin brutit mot pornografi- och sedlighetslagstiftningen, 
genom torgförandet av de sexuella skildringarna i böckerna. Ärendet gick till domstol men 
åtalet ogillades. Ryan Chilcote, Russian Sex Row Author Summoned, 2002, CNN: 
http://edition.cnn.com/2002/WORLD/europe/07/25/russian.author/ (15 november 2005). 
1009 Nabokov – som gavs ut i Sovjetunionen 1988 – var populär i Ryssland i början av 90-
talet. Förutsättningen för att kunna russifiera en rysk-amerikansk författare som Nabokov, 
som skrivit sina stora verk direkt på engelska, är att man efter 1991 inte längre gör en skillnad 
mellan sovjetlitteratur och emigrantlitteratur. 
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utgöras av så skilda teoretiker som Baudrillard och Barthes,1010 ej att för-
glömma Umberto Eco. Derridas kritik av strukturalismen och dekonstruktiva 
sätt att läsa texter utövade också ett tidigt inflytande.1011 Utmärkande för rysk 
postmodernism är stilistisk eklekticism, ironi, parodi, lekfullhet, återanvänd-
ning av citat och referenser och en upptagenhet vid det semiotiska och det 
simulerade. Här handlar det i regel inte, i alla fall inte explicit, om postmo-
dernism som politisk kritik av de stora berättelserna,1012 eller om en emanci-
perande produktion av lokalt situerade decentraliseringsstrategier.1013 Vissa 
vill dock rent av mena att det lekfulla ibland får stå tillbaka för rent dogma-
tiska tendenser. Sergej Kuznecov har visat på ett i vissa sammanhang aukto-
ritärt drag.1014 Svetlana Boym har pekat på preferensen hos vissa ryska post-
modernister för att aktualisera olika totaliserande dispositioner hos Baudril-
lard, i ett försök att utveckla en ny stor berättelse, på bekostnad av kreativa 
simuleringar.1015 Som vi sett i förra kapitlet om generationserfarenhetens 
betydelse vill också flera ryska postmodernister framstå som apolitiska sna-
rare än politiska, vilket dock är ett ideal som är svårt att efterleva. Detta har 
blivit tydligt när Solženicyn och andra kritiserat postmodernisterna. Då har 
vissa av de förra snart lockats in i en agitatorisk försvarsposition.1016 

Hur skall man då vidare skilja mellan rysk och icke-rysk postmodernism? 
Trots den ryska postmodernismens kulturhistoriskt artificiella karaktär och 
idiosynkratiskt betingade fördröjning, närs på flera håll en föreställning om 
ett kvalitativt övertag gentemot västerländska motsvarigheter. Även om den 
västerländska postmodernismen generellt ställer sig positiv till en utveckling 
av en heterogen New Age-liknande andlighet, föreslår den amerikanske 
slavisten Thomas Epstein att den religiösa dimensionen är ett demarkations-
kriterium. Den ryska postmodernismen skulle i ännu högre grad känne-

                               
1010 Barthes är en återkommande referens hos Ėpštejn. Se t.ex. Laird, ”[en intervju med Mi-
chail Ėpštejn]”, 14. I denna intervju talar han bland annat om vad han influerats av. Barthes 
förekommer även hos en mängd andra författare. Ett relativt stort antal texter av Barthes gavs 
ut på ryska med start 1980, med fler texter 1983, 1986, 1987, 1988, 1991 och vidare in i 1990-
talet. Se bibliografin i Skoropanova, Russkaja postmodernistskaja literatura, 571f. 
1011 Filosofen Michail Ryklin, som ligger bakom en tidig rysk antologi av och om Derrida, var 
verksam under den senares ledning under 1991 och 1992. Se även den tidiga introduktionen 
som görs i A. Garadža, ”Dekonstrukcija—derridaizm v dejstvii”, i Iskusstvo, nr 10, 1989. 
1012 Man får komma ihåg att Lyotard skrev sin berömda bok på uppdrag av Kanadas regering 
som ett samhällspolitiskt inlägg i en tid av omvälvande förändring i synen på kunskap, även 
om bokens teser har en direkt eller indirekt udd mot utopiskt, totalitärt och konsensusinriktat 
tänkande. 
1013 Boym, ”Nostalgic Memorials”, 149. Boym betonar just att Ėpstejn väljer att hänvisa till 
Baudrillards idé om simulacra snarare än ”the concept of multiple anti-authoritative narratives 
that became so important for French thinkers in the wake of 1968”. 
1014 Kuznecov, ”Postmodernism in Russia”, 453. 
1015 Boym säger även att Baudrillards ”authoritarian theoretical voice and totalizing apocalyp-
tic vision” tycks appelera mer till ryska postmodernister än ”the playful indeterminacy and 
attention to singularity characteristic of someone like Derrida or Lyotard”. Boym, ”Nostalgic 
Memorials”, n. 149f. 
1016 Kuznecov, ”Postmodernism in Russia”, 453. 
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tecknas av en långtgående spiritualisering,1017 något som inte minst är tydligt 
i Michail Ėpštejns författarskap.1018 En tydligare skillnad, i ljuset av olika 
historiska omständigheter, är den sovjetiska konceptualismens upptagenhet 
med ideologiska klichéer visavi den västerländska konceptkonstens intresse 
för den kommersiella kulturens visuella yta. 

Mark Lipoveckij identifierar flera karakteristiska drag och strategier inom 
den ryska postmodernismen. Ett av dem är metaforen om kulturens ”död”, 
vilket väl motsvarar upptagenheten med olika apokalyptiska temata. Efter-
som det ryska avantgardet förintades av Stalin fick den ryska postmodernis-
men söka efter ett substitut för den totaliserande modernism (med sin myt 
om det fria konstnärliga subjektet) som den västerländska postmodernismen 
föresatt sig att dekonstruera. Lipoveckij menar att den ryska postmodernis-
men, förstådd som konceptualism och socart, hittade sin dialektiska ut-
gångspunkt i den socialistiska realismen. Han understryker dock att den so-
cialistiska realismen inte växte fram organiskt. Denna estetiska ideologi på-
bjöds av staten och hade inga konkurrerande alternativ. Enligt Lipoveckij 
förhåller sig den västerländska postmodernismen till en organisk modernism 
medan den ryska relaterar sig till en socialistisk realism som bidrog till att 
destruera det kulturella sammanhanget.1019 

Lipoveckij menar att både västerländsk och rysk postmodernism korre-
sponderar mot en global kulturell kris. Han beskriver den ryska postmoder-
nismen som ett övergångsfenomen, men snarare i meningen av att privilegie-
rat kunna artikulera den globala transitionens objektiva mening. Även om 
Lipoveckij tar avstånd ifrån den så kallade ”postmodernistiska kritikens” 
böjelse att sjunga postmodernismens lov, tar han ändå upp ett perspektiv 
som ser en möjlighet till postmodernistisk emancipation från strukturella 
regleringar (uporjadočennost´). Han talar också om möjligheten till en ”ny 
humanism”, som inte skyr men samtidigt kan överskrida kaos.1020 Den nya 
humanismen kan jämföras med Lyotards postmoderna attityd som kan tole-
rera det heterogena. Just detta emancipationstema återkommer också andra 
kommentatorer av rysk och östeuropeisk postmodernism till.1021 

Brottet med det förflutna, vilket betingas av den socialistiska realismens 
destruktion av det kulturella sammanhanget, skall dock inte överdrivas. För 
att kunna förklara den ryska postmodernismen historiskt gäller det att hitta 
en länk till det förflutna. Om den västerländska postmodernismen kan karak-
teriseras med begrepp som dekonstruktion och förnekande passar kanske 

                               
1017 Epstein, ”Introduction”, ix. 
1018 Michail Ėpštejn, ”Isskustvo avangarda i religioznoe soznanie”, i Novyj mir, nr 12, 1989; 
Michail Ėpštejn, ”Minimal Religion” (1982), i Russian Postmodernism, red. Ėpštejn et. al.; 
Michail Ėpštejn, ”Post-Atheism: From Apophatic Theology to ’Minimal Religion’”, i Russian 
Postmodernism,  red. Ėpštejn et. al. 
1019 Lipoveckij, Russkij postmodernizm, 300f, 306. 
1020 Ibidem, andra stycket av dedikationerna: ”Ot avtory”, 307, 317. 
1021 Stråth och Witoszek, ”Introduction”, 13. 
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rekonstruktion bättre på den ryska postmodernismen. Lipoveckij menar att 
den ryska postmodernismen kännetecknas av ett nostalgiskt sökande efter att 
återställa (vosstanovit´) och reanimera (reanimirovat´) den förlorade orga-
niska helheten. I denna kritiska fortsättning på modernismen ser man en 
möjlighet att ur det inhemska arvet skapa kulturella utrymmen för frihet.1022 

Avslutningsvis kan man säga att postmodernismen är en sen företeelse i 
rysk idéhistoria,1023 oberoende av om man daterar dess ankomst till 
Gorbačev-erans nya vågen-litteratur, pappersarkitekturen, konceptualismen, 
socart, steb, eller till och med till tövädersmodernismen. Detta gäller även 
om man jämför med andra östeuropeiska länder som till exempel Polen. Ett 
tecken här på är den begränsade filosofiska diskussionen. Ėpštejn och några 
få andra är relativt ensamma i sina social- och historiefilosofiska spekulatio-
ner. 

Om det då är meningsfullt att tala om en distinkt rysk postmodernism, kan 
man på ett motsvarande sätt även tala om ett specifikt ryskt postmodernt 
tillstånd? Enligt Fredric Jameson kan den västerländska postmodernismen 
beskrivas som senkapitalismens kulturella logik. Gäller också denna logik i 
det ryska fallet, eller är den ryska postmodernismen en funktion av en speci-
fikt rysk eller sovjetisk ”bas”? Som vi kommer att se menar Michail Ėpštejn 
att man inte kan transplantera den senkapitalistiska teorin till sovjetiska eller 
ryska förhållanden. Här får man istället söka efter analoga motsvarigheter. 

Den serbisk-australiska litteraturkritikern Slobodanka Vladiv-Glover 
tillerkänner Fredric Jamesons analys av postmodernismen en exemplarisk 
status men menar också att hans teori om senkapitalismen är allt annat än 
relevant i det östeuropeiska fallet. Jameson kan enligt henne inte förklara hur 
det kommer sig att Sovjetunionen och andra östeuropeiska länder med cent-
ralistiska kommandoekonomier, ”have generated literary and visual art ’pro-
ducts’, which display all the salient features of post-modernist styles of the 
advanced Western consumer societies”.1024 I Sovjetunionen skulle vi i en 
mening ha en kvalificerad postmodernism men utan postmodernitet. Detta 
får Vladiv-Glover att även ifrågasätta den till synes nödvändiga kopplingen i 
väst mellan vad man skulle kunna kalla postmodernistisk överbyggnad och 
postmodern bas.1025 Vladiv-Glover ställer sig skeptisk till att överhuvudtaget 
tala om någonting sådant som ett postmodernt tillstånd. Den amerikanske 
slavisten Thomas Epstein erbjuder dock en möjlighet att göra detta i det rys-
ka fallet. Man kan enligt honom se på rysk postmodernism på två sätt. An-

                               
1022 Lipoveckij, Russkij postmodernizm, 300f, 315. 
1023 Här kan man jämföra med den västerländska postmoderna diskussionens påverkan från 
fransk strukturalism och psykoanalys från 1950- och -60-talen samt 1970-talets amerikanska 
arkitekturdebatt. Se t.ex. Vladiv-Glover, ”Heterogenity and the Russian Post-Avant-Garde”, 
229. 
1024 Vladiv-Glover, ”Post-Modernism in Eastern Europe”, 123. 
1025 Vladiv-Glover, ”Post-Modernism in Eastern Europe”, 123, n. 143. 
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tingen är det en kulturell trend bland andra som till exempel kännetecknas av 
”’play with the signifier,’ parody, de-centered discourse, and the absence of 
an organizing Self”, eller så är postmodernismen en del av ett större kultu-
rellt paradigm, det postmoderna. Det senare skulle då kännetecknas av 
”fragmentation and historical breakdown or transition”. I så fall blir det men-
ingsfullt att tala om ”a Russian postmodern period in which the role of the 
avant-garde has been played by the postmodernists, largely synonymous 
with Moscow conceptualism.”1026 

Bo Stråth och Nina Witoszek intar en ambivalent hållning till huruvida 
den ryska och östeuropeiska postmodernismen kan anses motsvara ett speci-
fikt postmodernt tillstånd. Även om Östeuropa snarare kännetecknats av en 
form av pseudomodernisering (pseudo-modernisation) är inte det postmo-
derna bara metaforiskt som i väst. Dess utmärkande drag är också bokstavli-
ga. Med hänvisning till de artiklar som ingår i den antologi de givit ut på 
temat föreslår de termen ”Realpostmodernismus”. Den sovjetiska erfarenhe-
ten kännetecknades kanske istället av: ”The fragmentation of the individual 
and of history and an overwhelming sense of unreality […]”1027 

Steget är inte långt till att se en eventuell rysk postmodernitet som ett 
fundament för en mer autentisk postmodernism. När den västerländske 
postmodernisten teoretiserat och parodierat ett totaliserande förnuft, har de 
nedtystade, förföljda och förvisade ryska författarna, som Edith W. Clowes 
påpekat, upplevt polisstatens totalitet in på bara kroppen.1028 

Boris Grojs förstår den sovjetiska postmoderna konsten som de postuto-
piska strömningar som kommit till uttryck i konceptualism och socart. Den 
uppvisar likheter med 1970- och 1980-talens postmodernistiska estetik i 
väst, men bär på vissa distinkta kännetecken, vilka beror på att de uppstått 
under radikalt annorlunda omständigheter. Den sovjetiska postmodernismen 
förhåller sig till ett system eller en estetik som försöker marknadsföra en 
ideologi men däremot inga varor.1029 Den sovjetiska kulturen är bildcentrerad 
och har en mer utpräglat narrativ karaktär,1030 vilket påverkar de postutopiska 
eller postmodernistiska konstnärernas olika strategier. De försöker övervinna 
ideologin utan att negera den, och den skriver enligt Grojs därmed inte in sig 
dess antagonistiska struktur. 

                               
1026 Epstein, ”Introduction”, viif. Thomas Epsteins ordval, ”avant-garde”, är måhända inte 
rättvisande då ryska postmodernister ställt sig oförstående till Solženicyns identifikation av 
postmodernisterna med 20-talsavantgardismen. I en grundläggande mening kan avantgardis-
men ses som en av postmodernisternas stora fiender. Men samtidigt kan det finnas en poäng i 
att associera postmodernisterna till avantgardismen givet att Thomas Epstein ansluter sig till 
ett perspektiv som ser det postmoderna som en ny modernism, som det finns utrymme att göra 
om man till exempel läser Lyotard. 
1027 Stråth och Witoszek, ”Introduction”, 12, 21. 
1028 Edith W. Clowes, Russian Experimental Fiction: Resisting Ideology after Utopia, Prince-
ton, NJ: Princeton University Press, 1993, 219. 
1029 Grojs, The Total Art of Stalinism, 11. 
1030 Grojs, ”The Other Gaze”, 57. 



 

 280 

Grojs menar vidare att den officiella sovjetiska kulturen under Stalineran 
blev postmodern i kraft av konstens och ideologins tendens att eklektiskt 
återanvända historiska referenser utan hänsyn till deras inre sammanhang. 
Även den västerländska postmodernismen demonstrerar denna metod men 
tillämpar den inte utifrån en centralt definierad plan,1031 så som den sovjetis-
ke postutopiske konstnären kan göra i analogi med den officiella maktens 
praktik. 

I väst uppstod den postmoderna mentaliteten i och med avantgardets ne-
derlag inför och assimilering i en kontext som tidigare varit extern och 
främmande (marknaden). I öst växte den postutopiska mentaliteten fram 
genom avantgardets seger i den totala omstruktureringen (perestrojka) av de 
sovjetiska livsvillkoren. Denna, av Stalin genomförda perestrojka, hade inte 
blivit politiskt möjlig utan avantgardets initiala impuls.1032 Mot denna bak-
grund och med en rad andra omständigheter i beaktande har den ryska post-
modernismen utvecklat en rad karakteristika, så som en förkärlek för vad 
Grojs med Derridas ord kallar slutet på alla slut, det vill säga omöjligheten 
för alla eskatologiska hållpunkter beträffande viljan att omdefiniera framste-
get eller att avsluta historien.1033 Den ryska postmodernismen handlar inte om 
att tänka ”différance” (difference) utan ”indifférence” (indifference).1034 

Jag kommer nu åter ställa frågan om relationen mellan glasnost´ och pe-
restrojka och den sensovjetiska moderniteten. Här är däremot andra erfaren-
heter och förväntningar relevanta än de som aktualiseras i Gorbačevs an-
vändning av begreppen. Utgångspunkten är nu inte upprinnelsen till varför 
just glasnost´ och perestrojka erövrade en central ställning och erhöll en 
allomfattande genomslagskraft, utan tvärtom betingelserna för begreppens 
lika plötsliga sorti från samtidens dagordning. Jag vill därför undersöka vil-
ken roll glasnost´ och perestrojka spelade i utvecklingen av ett postmodernt 
och postmodernistiskt betraktelsesätt. Härmed rekonstruerar jag ett metaper-
spektiv på det moderna projekt som Gorbačev ämnade förverkliga med glas-
nost´ och perestrojka. Jag återkommer till frågorna om huruvida det kan 
finnas en postmodernism utan postmodernitet och om den senare nödvän-
digtvis måste vara av senkapitalistisk art. 

                               
1031 Grojs, The Total Art of Stalinism, 108. 
1032 Ibidem, 109. Märk väl att den avantgardistiska och stalinistiska omgestaltningen av sam-
hället implicit förbinds med Gorbačevs reformprojekt då den förra åsyftas med den i samtiden 
(1988) allestädes närvarande termen ”perestrojka”. I den engelska översättning som jag tagit 
del av används ordet ”restructuring”. Grojs har via elektronisk korrespondens bekräftat att den 
ryska förlagan i originalmanuskriptet är ”perestrojka”. Han är medveten om att åtskilliga av 
de stalinistiska kampanjerna gick under namnet ”perestrojka” och ser Gorbačevs reformvoka-
bulär som ”perfectly Stalinist”: ”If you want it is postmodern pastiche of the Stalinist moder-
nisation.” Boris Grojs, E-brev till Kristian Petrov 16 augusti 2006. 
1033 Ibidem, 106. 
1034 Ibidem, 109. 



 

 281

Glasnost´ och perestrojka är inte frekventa i de ryska postmodernistiska 
texterna. Begreppen är dock viktiga knutpunkter i berättelsen om det sovje-
tiska eller ryska postmoderna tillståndets uppkomst. Trots att många av dem 
som brukar betecknas som postmodernister söker distansera sig från den 
politiska diskussionen behandlar flera av dem Gorbačëv-erans centrala och 
omstridda begrepp. Man bör notera att Ėpštejn som i de följande avsnitten 
intar en viktig position följer en anglosaxisk praxis då han ofta skriver 
”kommunism” istället för ”socialism”. Till exempel hänvisar han till att 
kommunismen redan uppnåtts och talar om kommunism med ett mänskligt 
ansikte. Ett problem när man läser olika texter av Ėpštejn är att hans teser 
och argument kan skilja sig åt, även om samma tema avhandlas. I ena stun-
den är bolsjevismen och oktoberrevolutionen ”modernistiska fenomen”, i 
den andra blir det tydligt att samma revolution påskyndade ackumulationen 
av postmoderna simuleringar.1035 I vissa sammanhang antyder han att post-
moderniteten inträdde med perestrojka eller kommunismens fall, i andra att 
den infann sig i samband med Stalins införande av den socialistiska realis-
men, under Peter den stores europeisering, eller kanske redan i samband med 
Rysslands kristnande. Det tycks dessutom råda en inkonsistens i använd-
ningen av termerna postmodern och postmodernistisk. Samtidigt som ett 
argument anses gälla exklusivt för det han kallar den totala ideologin, gene-
raliseras det också till det han klassar som den universella ideologin, eller till 
och med till den partikulära ideologin som sådan. 

Perestrojka som postmodernt symptom 
I den mån västerländska sociologer och filosofer inkluderar Östeuropa i sina 
teorier om det postmoderna samhället, reser dessa som regel sina anspråk 
från Berlinmurens eller sovjetstatens slut och framåt. Berlinmurens fall är i 
sig en spektakulär metafor med stark förklaringskraft. Men enligt ryska teo-
retiker som Boris Grojs och Michail Ėpštejn var redan Gorbačev-eran, eller 
till och med Stalintiden eller hela det sovjetiska projektet postmodernt. Det 
är alltså inte självklart att Sovjetunionen uteslutande setts som en modernitet 
i form av vad jag kallar hård upplysning. 

I detta och nästföljande avsnitt skall jag försöka rekonstruera inträdet av 
det postmoderna tillståndet i den sensovjetiska moderniteten. Vilken beskaf-
fenhet har detta tillstånd, vari har det sin upprinnelse och vilken roll spelar 
glasnost´ och perestrojka i detta? I detta avsnitt är inte glasnost´ och pe-
restrojka framträdande, men begreppen utgör ändå viktiga referenspunkter. 
                               
1035 Michail Ėpštejn, ”The Origins and Meanings of Russian Postmodernism” (1991), i After 
the Future: The Paradoxes of Postmodernism, 194, 205. I förordet till sin bok Postmodern v 
Rossii (2000), som innefattar texter skrivna mellan 1982 och 1998, säger Ėpštejn att han i 
boken förstår ”kommunism” som ”postmodernitet med modernistiskt ansikte” (postmodern s 
modernistskim licom), vilket kunde förklara ambivalensen. Ėpštejn, ”Predislovie”, 9. 
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Det är framförallt Michail Ėpštejns idéer om det postmoderna som under-
söks. En av hans teorier om postmodernitetens inträde och konsolidering har 
sin idéhistoriska förutsättning i den radikala och slavofila ryska 1800-
talsdebatten. Jag kommer därför att kortfattat redogöra för ett av de problem 
man diskuterade. 

Michail Naumovič Ėpštejn är i ett västerländskt perspektiv den kanske mest 
kände talesmannen för rysk postmodernism. Han föddes 1950 i Moskva och 
är av rysk-judisk börd. 1972 tog han examen i filologi vid Moskvauniversite-
tet och blev 1978 medlem av författarförbundet (den litteraturvetenskapliga 
sektionen).1036 1990 emigrerade han till USA. Under 1980-talet hade Ėpštejn 
trätt fram som en representant för protodisciplinen kul´turologija (kulturolo-
gi) och bidrog till dess akademiska konsolidering i Ryssland. Under denna 
tid agerade han även talesman för den nya författargenerationen och påver-
kade kulturlivet på ett substantiellt sätt. Ėpštejn grundade ett ”Kulturellt 
laboratorium” (Laboratorija sovremennoj kul´tury) i Moskva, som han under 
en tid administrerade. När det gäller kulturologin föredrar Ėpštejn just denna 
ryska variant (kul´turologija) framför det engelska cultural studies då det 
sistnämnda inte konnoterar samma integrerade enhet.1037 Idag är han verksam 
vid Emersonuniversitetet i Atlanta i USA. Ėpštejn har dock kontinuerligt 
publicerat artiklar och monografier på ryska sedan han emigrerade och har 
byggt upp en prisbelönt rysk- och engelskspråkig hemsida med ett rikt inne-
håll av rysk filosofi.1038 Ėpštejn är förutom diskussionen om postmodernitet 
                               
1036 Att läsa filologi (filologija) i ett ryskt eller sovjetiskt sammanhang innebär att man stude-
rar ett visst språk och den skönlitteratur som tillhör detta. Det handlar alltså inte om att restau-
rera och tolka antika texter. ”Filologija” som akademiskt ämne kan inbegripa lingvistik, litte-
raturhistoria och andra texttolkande discipliner. 
1037 ”Kulturologi” (kul´turologija) betecknar en postsovjetisk rysk disciplin som delvis mot-
svarar det som i den anglosaxiska världen kallas för Cultural Studies. Ämnet ligger nära en 
disciplin som svensk idéhistoria, där flera temata känns igen så som konsten, tekniken, karis-
mabegreppet, framstegsidén, gränsen mellan natur och kultur, filosofin, religionen, vetenska-
pen och familjeinstitutionen, men kanske främst behandlade utifrån ett synkront perspektiv. 
Michail Ėpštejn är en av disciplinens förgrundsgestalter. Se hans programmatiska invignings-
tal inför öppnandet av det kulturella laboratoriet 1988 som delvis återges i: Michail Ėpštejn, 
”Chapter 9: Culture-Culturology-Transculture” (1988, 1991), i After the Future: The Parad-
oxes of Postmodernism; Michail Ėpštejn, ”Govorit´ na jazyke vsech kul´tur” (1988), i Nauka i 
žizn´, nr 1, 1990. Termen ”kul´turologija” var dock inte ny. Den introducerades redan 1966 
som en översättning av Leslie Whites materialistiska och scientistiska kulturantropologi, som 
han kallade ”culturology”. Ė. Markarjan, ”Kul´turologičeskaja teorija Lesli Uajta i istoričeskij 
materializm”, i Voprosy filosofii, nr 2, 1966, 78. 
1038 Michail Ėpštejn, InteLnet, 1995: http://comm.cudenver.edu/~inteLnet/index.html (14 
februari 2006). Ėpštejn skapade hemsidan ”InteLnet” 1995. Syftet med sidan är att underlätta 
för skapandet av nya idéer och paradigm utifrån en transkulturell resurs av okonventionella 
intellektuella bidrag. Samma år belönades hemsidan med ”Social Innovations Award”, inom 
kategorin ”creativity”, från Institute for Social Innovation i London. På hemsidan beskrivs 
verksamheten i följande ordalag: ”InteLnet (intellectual network) is a virtual community 
devoted to the discussion and promotion of interdisciplinary ideas in the humanities. The 
InteLnet is an experimental site for the communication of creative minds, and an intellectual 
response to the challenge of the expanding electronic universe.” 
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och postmodernism sysselsatt med problem inom rysk litteraturhistoria och 
religionsfilosofi, tvärvetenskapliga strategier inom humaniora, semiologi, 
ideologianalys och med den roll som elektroniska media kan spela i den 
humanvetenskapliga kunskapshanteringen.1039 

Ėpštejn började på allvar fundera över vilka postmoderna implikationer som 
ryms i begreppen glasnost´ och perestrojka i samband med sin emigration. 
För Ėpštejn är perestrojka-politiken i mångt och mycket ett symptom – även 
om han själv inte använder det ordet – på det postmoderna (i det sovjetiska). 
I de texter från 1990 och 1991 som tar upp det postmoderna finns en ideolo-
gikritisk uppgörelse med politiken i samtiden som går bakom dess manifesta 
begrepp. Den process som blev tydlig under Gorbačev-eran, där den marxis-
tiska metaberättelsen upplöstes i en mängd olika ideologiska positioner, ini-
tierades när marxismen kom till Ryssland under 1800-talet.1040 Glasnost´ och 
perestrojka är symptom i meningen att de antas representera en rysk ”nomi-
nalistisk” eller ”logocentrisk” tradition och en specifikt sovjetisk ”tetralek-
tisk” monism och totalitarism. 

Något förenklat kan man säga att glasnost´ och perestrojka till betydande 
del relaterar sig till det som i sovjetisk terminologi benämns ”nadstrojka” 
(överbyggnad), givet att man ger utrymme att också hänföra perestrojka till 
samhällets ”bazis” (bas). Ėpštejn menar att en av de viktigare förutsättning-
arna för den sensovjetiska postmoderniteten är en säregen omkastning av 
ideologin och ekonomin som den drivande nivån i samhället. Då ideologin 
antas bli dominerande är det därför inte konstigt att Ėpštejn hänför reformpo-
litikens begrepp till överbyggnaden. 

Ėpštejn var dock inte den förste som lade fram idén om den förändrade 
konstellationen mellan det sovjetiska samhällets bas och överbyggnad. Ru-
dolf Bahro, den östtyske dissidentkommunisten som sedermera sadlade om 
till miljöpolitiker, är en av flera med liknande tankegångar. I den inflytelse-
rika boken Die Alternative (1977) lade han fram en tes om att ideologin i 
östblocket blivit den drivande nivån i den samhälleliga utvecklingen. Hans 
bok är en socialistisk systemkritik av diskrepanserna mellan Marx teser och 
deras reellt socialistiska tillämpningar. Byråkratiseringen är det stora pro-
blemet,1041 men kanske inte så som den tidvis antibyråkratiske Lenin skulle 

                               
1039 Se t.ex. Ėpštejns hemsida: http://www.emory.edu/INTELNET/Index.html. 
1040 Ėpštejn, ”The Origins and Meanings of Russian Postmodernism”, 204. 
1041 Bahro försökte omformulera teserna i Kapitalet så att de skulle passa för en reformerad 
reellt existerande socialism. Sovjetunionen och andra länder i östblocket hade enligt honom 
nått en punkt där byråkratin tagit på sig rollen som den faktiska initiativtagaren för de ekono-
miska och sociala förändringarna, som ett surrogat för massornas bristande initiativ. Svaghe-
terna i de reella drivkrafterna skulle ha täckts över och man låtsades inte om att nya villkor för 
dessa måste skapas. Byråkratins tankeverksamhet blev den drivande nivån i samhället, även 
om den inte hade någon konkret återkoppling till basen. Dess allmänna anda av auktoritär 
kunskapshierarki hämmade produktivkrafternas dynamik och den företagsekonomiska ända-
målsenligheten som borde vara högsta norm i utvecklingen. Precis som i de kapitalistiska 
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ha pekat ut det. Tesen, som alltså utvecklats inom en marxistisk tradition,1042 
omhuldas också till stora delar av Ėpštejn.1043 Kunskaper som ackumuleras i 
det sensovjetiska samhället får enligt Ėpštejn inga substantiella effekter. 
Även Ėpštejns argument för denna tes återspeglar Bahros tankegångar. 
Ėpštejn refererar Marx formel om kapitalets mervärde (surplus value). Han 
menar att denna har en ideologisk motsvarighet (surplus evaluation) i Sov-
jetunionen, då den materiella världens fakta används ideologiskt som argu-
ment för en, skulle man kunna tillägga, idealistiskt förstådd, världshistorisk 
utvecklingstendens. Idén utgör ett ideologiskt kapital, som kan växlas in mot 
”verkligheten”. Detta kapital konstituerar dock inte ett materiellt välstånd, 
men väl giltigheten hos ideologin.1044 

Tesen om kunskapsbildningens prioritet har också sin motsvarighet i Lyo-
tards resonemang om det postmoderna tillståndet, i vilket ”kunskapen har 
blivit den överordnade produktivkraften”.1045 Ėpštejn är av någon anledning 
dock inte beredd att framhålla Lyotard (vars teorier till viss del överens-
stämmer med de perspektiv som han själv förespråkar), lika mycket som en 
annan fransk tänkare från samma generation, Baudrillard. Även om Lyotard 
inte är ensam om att hävda just detta synsätt är det ändå anmärkningsvärt, 
eftersom han gör det samtidigt som han diskuterar marxismen. Metaberättel-
sernas kris, som Ėpštejn talar om, har han helt säkert hämtat från Lyotard. 

I Ėpštejns texter spelar begrepp präglade av Baudrillard som ”hyperverk-
lighet”, ”simulacrum” och ”entropi” en viktig roll. Ėpštejn påpekar att den 
ryska postmoderniteten, eller åtminstone dess förutsättning, är unik för ryska 
förhållanden. Här är han påverkad av Baudrillard. Jämte många andra som 
refererar till USA och den västerländska hemisfären har Baudrillard gjort 
den mest illustrativa identifikationen mellan det som här benämns som 

                                                                                                                             
länderna producerade man även inom östblocket ett mervärde. Men detta mervärde bestod här 
av kunskaper och insikter, vilka genererades inom byråkratin, som dock inte kom andra till 
del. Rudolf Bahro, Die Alternative: Zur Kritik des real existierenden Sozialismus, Köln: 
Europäische Verlagsanstalt, 1977, 241, 258f, 262. 
1042 Här är Bahro inte ensam. Exempelvis Herbert Marcuse, som Ėpštejn också framhåller, har 
gjort intressanta reflektioner kring det egendomliga sovjetiska förhållandet mellan bas och 
överbyggnad, där den senare, hävdar Marcuse, i vissa avseenden helt kommit att lösgöra sig 
från sina materiella förutsättningar. Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, n. 78; Marcuse, Soviet 
Marxism, 133. Redan Engels och Lenin hade hävdat att ideologin, i vissa länder, under speci-
fika omständigheter tillfälligtvis skulle kunna ta ekonomins plats i samhällets bas. Ėpštejn, 
”Relativistic Patterns”, 77. 
1043 Ibidem, 77. Ėpštejn håller sig dock inte enbart till Sovjetunionen eller den reellt existe-
rande socialismen. I vissa stycken anför han visserligen omkastningen av bas och över-
byggnad som ett specifikt sovjetiskt drag. I andra passager generaliserar han sin tes till all 
revolutionär socialism: ”The entire hierarchy is reversed: ideology becomes the base and 
economics the superstructure.”, ”[…] Soviet Marxist ideology has become the underlying 
force of all economic, political, and aestethic movements in the USSR […]”, ”[…] economics 
and ideology changed roles and ideas, not economics, determined material life and produced 
the ’real’”. 
1044 Ibidem, 78f. 
1045 Lyotard, The Postmodern Condition, 5, n. 86. ”[…] knowledge has become the principal 
force of production […].” För Lyotard är dock denna kunskap befriad från ideologin.  
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postmoderniteten (Baudrillard talar om moderniteten) och den amerikanska 
kulturen.1046 Andemeningen av Baudrillards reseskildring är att USA till fullo 
förkroppsligar det hyperreella och icke-autentiska. Vad Ėpštejn säger är att 
det postmoderna inte bara finns i USA, utan också i Ryssland, men inte i 
övriga Europa.1047 Postmodernismen i ”öst”, säger Ėpštejn, korresponderar 
mot ett postmodernt tillstånd som kan karakteriseras som senkommunistiskt, 
i analogi med Fredric Jamesons teori om senkapitalismen. Senkommunismen 
är en östeuropeisk motsvarighet till det postmoderna tillståndet i väst, eller 
senkapitalismen med Jamesons ord. Senkommunismen delar många egen-
skaper med senkapitalismen men rymmer också vissa originella drag. Den 
kännetecknas enligt Ėpštejn av relativitet, överproduktion av ideologiska 
tecken, en samtidig avideologisering (i meningen att ideologin förlorar sin 
partikularitet) och superideologisering (i det att det ideologiska tänkandet 
som sådant universaliseras), avtotalitarisering, öppenhet, tomhet, och en 
mängd processer där olika fenomen (som modernism, acceleration, kommu-
nism, ideologisk expansion) upphävs i en ny form eller slår över i sin mot-
sats (postmodernism, stillastående, postkommunism,1048 avideologisering). 
Under Gorbačev-eran får ideologin en allomfattande karaktär som upplöser 
alla specifika ställningstaganden. Perestrojka omfattar hela verkligheten och 
glasnost´ artikulerar alla ståndpunkter. Ideologin bildar ett allsmäktigt pris-
ma vari alla möjliga uttryck och åsikter reflekteras i ett universellt nätverk. 
Detta får fungera som en österländsk motsvarighet till uppkomsten av de 
västerländska teknologiska kommunikationsnätverken.1049 

Även Boris Grojs har läst in den socialistiska realismen i en kontext av 
postmodernism och även avantgardism.1050 Trots sina avantgardistiska rötter 
har den socialistiska realismen en postmodern aura omkring sig, antyder han. 
Den har nämligen försonat elitism och kitsch ”by making visual kitsch the 
vehicle of elitist ideas”.1051 

Det finns dock en skillnad mellan Grojs och Ėpštejns sätt att se på relatio-
nen mellan postmodernismen och den socialistiska realismen. Grojs säger: 

                               
1046 Jean Baudrillard, America (1986), London: Verso, 1989, 76, 28, 104. Även om Baudril-
lard utser Amerika till ”the original version of modernity” i sin reseskildring slår han an alla 
strängar på postmodernismens lyra. Amerika är inte bara ”hyperreality” eller ”the perfect 
simularcum” som representerar ett ”perpetual present” vilket saknar ”primitive accumulation 
of time” eller ”mystical authencity”: ”[…] it is Disneyland that is authentic here! The cinema 
and TV are Americas reality! The freeways, the Safeways, the skylines, speed, and deserts—
these are America, not the galleries, churches, and culture… Let us grant this country the 
admiration it deserves and open our eyes to the absurdity of some of our own customs.” Baud-
rillard har sedan länge hänvisat till amerikanska fenomen som exempel på en ny historisk 
situation. Se t.ex. kapitlet ”The Precession of Simulacra”, i Baudrillard, Simulacra and Simu-
lation, 1–42. 
1047 Ėpštejn, ”The Origins and Meanings of Russian Postmodernism”, 200. 
1048 Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, 80. 
1049 Ibidem,76. 
1050 Grojs, The Total Art of Stalinism, 7f. 
1051 Ibidem, 11. 
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The utopianism of Soviet ideology consists, as it were, in its postmodernity, 
in the way that it bans anyone’s own discourse as ”one-sided,” ”undialecti-
cal,” ”divorced from practice,” and so forth, which on the whole produces the 
same effect as postmodern criticism.1052 

I en kommentar talar Ėpštejn om att han visserligen finner Grojs association 
mellan avantgardismen och den socialistiska realismen å ena sidan och 
postmodernismen å den andra, rimlig och instruktiv, men han reserverar sig 
mot att gå så långt som Grojs i citatet ovan.1053 Även om den socialistiska 
realismen för Ėpštejn är ”postmodernism med mänskligt ansikte”, så betonar 
han, i vad som framstår som en implicit mild polemik mot Grojs, att det 
modernistiska föregår det postmodernistiska. Den socialistiska realismen är 
första steget i transitionen dem emellan.1054 Vad Grojs däremot gör i sin 
framställning är att visa på det postmoderna i den socialistiska realismen 
snarare än det postmodernistiska, samt på den sovjetiska modernitetens 
postmoderna förutsättningar. 

Ėpštejn gör dock en implicit distinktion mellan å ena sidan postmoder-
nismen och dess övergångsformer som socialistisk realism och 60-
talsmodernism, och postmoderniteten (postmodern epoch) å den andra, som 
infriades av den socialistiska realismen från 30-talet fram till 50-talet.1055 

Richard Sakwa har betonat den sovjetiska modernitetens alternativa karaktär 
i det att man ansåg sig följa alternativa moderniseringsvägar.1056 Dessa ex-
emplifieras bland annat av diskussionen om möjligheten att hoppa över hi-
storiska stadier, vilken ägde rum inom den ryska revolutionära rörelsen i 
slutet av 1800-talet. Här kom Trockij och Lenin med olika lösningar. Till 
och med Marx hade givit en vag antydan om att Ryssland eventuellt inte 
skulle behöva gå hela vägen.1057 Genom att hänvisa till historiematerialistiska 
                               
1052 Ibidem, 108. 
1053 Ėpštejn, ”The Origins and Meanings of Russian Postmodernism”, n. 359. 
1054 Ibidem, 207. ”postmodernism with a human face”. 
1055 Ibidem, 206. 
1056 Sakwa, Gorbachev and His Reforms, 53f. 
1057 Marx gjorde sin antydan 1881 i ett svar på ett brev från Vera Zasulič, som vi minns var en 
känd rysk narodniker, intellektuell och teorrorist. Marx gör en svag modifiering av sin 
historiematerialistiska teori i Das Kapital även om han själv ser det som en precisering. Karl 
Marx, ”Marx an Vera Iwanowna Sassulitsch in Genf” (London, 8 mars 1881), i Werke, vol. 
35, 1967. Marx hade ett allt annat än ytligt intresse för den ryska frågan. För att kunna sätta 
sig in i problemet med den ryska bondesamfällighetens aktuella och potentiella status hade 
han lärt sig ryska. Han var också väl medveten om det starka intresset för hans idéer i 
Ryssland. Inte minst översattes Das Kapital först till ryska. I förordet till den andra ryska 
utgåvan av Det kommunistiska manifestet 1882 förtydligade han senare sin position och 
medgav en potentiell möjlighet för Ryssland att inte behöva industriproletarisera 
bondeklassen. Ryssland skulle kunna utveckla sig mot en revolutionär situation om bara den 
avancerade världen följde efter. Den ryska egendomsgemenskapen kunde alltså i princip 
transformeras till avancerad kommunism om de industrialiserade ländernas upplysta 
proletariat kunde konsolidera en eventuell revolution i Ryssland. Förordet är inte utan 
reservationer men saknar den tveksamhet som medföljde svaret på brevet från Zasulič. Karl 
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lagar förespeglade Sovjetunionens ideologer att man även befann sig i mo-
derniseringens mest avancerade stadium, då socialismen, som var på histori-
ens sida, ansågs mer progressiv än den dekadenta kapitalismen. 

Gorbačevs tänkande kan svårligen karakteriseras som förmodernt. Han 
förhöll sig kallsinnig gentemot all form av systemkritik baserad på slavofila 
tankegångar hos tänkare som Dostoevskij eller Berdjaev. Denna typ av kritik 
blev populär under Gorbačevs tid vid makten. Diskussionen om modernitet 
och postmodernitet kan dock skymma andra perspektiv. Det är inte så enkelt 
som att Gorbačevs politik skulle vara modern eller postmodern,1058 eller kan-
ske både och.1059 Visserligen var Gorbačev förankrad i ett universalistiskt, 
utvecklingsoptimistiskt och rationalistiskt tänkesätt,1060 samtidigt som hans 
projekt rymmer en anakronism i dragningen åt 20- och 60-talet. Istället kan 
det vara fruktbart att ta in parametrarna mjuk/hård upplysning. Då blir 
Gorbačevs politik ett i raden av försök sedan upplysningen att harmoniera 
modernitetens hårda och mjuka dimension. Det man däremot kan invända 
mot, även om hans ambitioner framstår som hedervärda i ett samhälle av 
bristande individuell autonomi och otillräcklig materiell försörjning, är att 
hans moderna världsbild i en mening var omodern. Sovjetmarxismen höll 
även under Gorbačev-eran fast vid traditioner av evolutionism och progres-
sivism som skapades under upplysningen och 1800-talet. Man förblev trogen 
en oskuldsfull modernitetsföreställning från ett äldre tidevarv, en föreställ-
ning som inte reviderades eller uppdaterades utifrån den negativa upplys-
ningsdialektik som marxistiska och icke-marxistiska perspektiv uppdagat. 1061 

Låt oss då se på den originella postmoderna genealogi som Ėpštejn började 
utveckla 1990. Den socialistiska realismen var inte en föregångare till det 
postmoderna – om inte rent av till postmodernismen – utan dess förverkli-
gande. Redan Peter den store hade initierat en proto-postmodernitet i och 
med sin artificiella europeisering och byggandet av S:t Petersburg som en 
simulering av Västeuropas huvudstäder,1062 vilket sedan ytterligare konsoli-
derades i Potemkinkulisserna.1063 När den socialistiska realismen gjorde sitt 

                                                                                                                             
Marx och Friedrich Engels, ”[Vorrede zur zweiten russischen Ausgabe des ’Manifests der 
Kommunistischen Partei’]” (1882), i Werke, vol. 19, 1962. 
1058 Se t.ex. Suraska, ”Gorbachev as a Postmodern Hero”. Se även Aleksandr Rubcov, 
”Gor´kij privkus pobedy”, i Literaturnaja gazeta, nr 35, 1991, i vilken Gorbačev betecknas 
som ett postmodernistiskt geni. 
1059 Sakwa, Gorbachev and His Reforms, 54. ”[…] perestroika tried to fulfil the aspirations of 
modernity, the metascheme of things as outlined by Marx, while tending at the same time to a 
post-modern view of the world”. 
1060 Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 435; Gorbačev, Socialističeskaja ideja, 30f. 
1061 Cooper, ”Construction...reconstruction...deconstruction”, 165. 
1062 Michail Ėpštejn, ”Istoki i smysl russkogo postmodernizma” (1993), i Postmodern v Ros-
sii, 86. 
1063 Om Potemkinkulisserna som den ryska postmodernismens föregripande, se Ėpštejn, ”Pos-
le buduščego: O novom soznanii v literature”, 229. Statsmannen och Katarina den storas 
älskare furst Grigorij Potemkin (ca 1739–1791) förknippas med att ha låtit simulera miljöer av 
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intåg kom denna bokstavligen efter modernismen. Ėpštejn påtalar att den 
socialistiska realismen, på motsvarande sätt som postmodernismen, faktiskt 
förstods som antimodernism – och postmodernismen framstår därmed som 
inrättad.1064 

Ėpštejns identifikation av den socialistiska realismen med postmodernis-
men har sin förutsättning i Baudrillards teorier om simulacrum och simule-
ringar enligt vilka simuleringen kan bli verkligare än det som den simulerar 
(hyperverklighet).1065 I den socialistiska realismen lösgör sig beteckningarna 
från det som de betecknar och en ideell hyperverklighet uppstår bortom san-
ning och falskhet, men lika fullt verklig för miljoner sovjetmedborgare. Vi-
dare försvinner specificiteten hos den marxistiska ideologin till förmån för 
en pastisch av kombinerade ideologier och filosofier av skilda slag. Motsätt-
ningen mellan elit- och masskultur upphävs och klassicismens, romantikens, 
realismens, futurismens och den antika episka berättartraditionens olika stilar 
integreras och simuleras på en ny metanivå. Den socialistiska realismen 
tycks därmed enligt Ėpštejn uppvisa postmodernismens alla drag, så när som 
på lekfullheten och ironin.1066 

En viktig fråga i den ryska postmodernismen är som vi sett härstamning-
en. Det handlar både om att dra trådarna bakåt i den ryska traditionen och att 
bestämma beroendet till den västerländska postmodernismen. En marxistisk 
kritiker som Vladimir Bilenkin intar en extrem utanförposition då han redu-
cerar den ryska postmodernismen till en ”omedveten parodi på sitt väster-
ländska original”.1067 Frågan är dock om inte Michail Ėpštejn i viss mån kan 
sägas omhulda en till synes lika extrem ståndpunkt. 1990 utbrast han kort 
och gott att Sovjetunionen är postmodernismens fosterland. 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet omhuldade den ryska 
revolutionära rörelsen en föreställning om att landets efterblivenhet egentli-
gen var en resurs. Med denna sökte man legitimera hur Ryssland trots sina 
halvfeodala strukturer hade en disposition att bygga framtidens socialism 
före alla andra, antingen tack vare urkommunismen i bondesamfälligheten 
eller tack vare att man utgjorde den svagaste länken i imperialismens kedja. 
Det intressanta är att Ėpštejn använder sig av en dialektisk modell som på-

                                                                                                                             
välstånd och tillväxt som skulle imponera på Katarina när hon reste till det nyerövrade Krim 
1787. Att Potemkin skulle ha givit upphov till några förskönande fuskbyggen avfärdas dock 
som en myt av bland andra den prominente historikern Simon Sebag Montefiore. Han tecknar 
bilden av en duglig statsman som istället byggde verkliga städer. Simon Sebag Montefiore, 
Potemkin och Katarina den stora: En kejserlig förbindelse (2000), Stockholm: Prisma, 2005, 
31. 
1064 Ėpštejn, ”The Origins and Meanings of Russian Postmodernism”, 206. 
1065 Baudrillard, Simulacra and Simulation, 1. 
1066 Ėpštejn, ”The Origins and Meanings of Russian Postmodernism”, 206f. 
1067 Bilenkin, ”When Postmodernism Came to Russia”. ”[…] unwitting parody of its Western 
original”. 
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minner om denna revolutionära språngteori.1068 Låt oss innan vi går in på 
Ėpštejns modell se närmare på denna föreställnings ursprung. 

Vissa ryska och icke-ryska kommentatorer har antagit att Ryssland gyn-
nats av sin efterblivenhet. Såväl den klassiska ryska idéhistorien som den 
ryska postmodernismen har betraktats på detta sätt. Med Trockijs berömda 
ord skulle Ryssland ha åtnjutit ett ”efterblivenhetens privilegium” (privi-
legija istoričeskoj zapozdalosti), som landet kunde använda för att hoppa 
över historiska stadier.1069 Denna idé har sin upprinnelse i 1830-talet. 

1836 publicerades ett ”Filosofiskt brev” i Moskva skrivet av Petr 
Čaadaev. Brevet skulle samtidigt provocera och inspirera åtskilliga framtida 
generationer och definiera de diskursiva formerna för vad som tycks vara 
den ändlösa ryska dispyten mellan slavofiler och occidentalister. Till följd av 
brevets kontroversiella innehåll drogs tidskriften in, och författaren 
förklarades mentalsjuk av den reaktionäre tsaren Nikolaj I. Čaadaev sattes i 
husarrest för resten av sitt liv. I brevet positionerar han Ryssland i Europas 
(och även Asiens) skugga. I själva verket har hans land inte bidragit någon-

                               
1068 Ėpštejn kontrasterar den transitionsdialektik som han utvecklar 1994 mot den hegelianska 
syntesinriktade dialektiken. I den dialektik han företräder slår antitesen tillbaka i sin tes ge-
nom den postmodernistiska ironin. Antitesen uppnår medvetande om att vara en förlängning 
och intensifiering av tesen. Ėpštejn, ”’Giper’ v kul´ture 20-go veka”, 31. 
1069 För Trockij består privilegiet i möjligheten hos ett underutvecklat land med en revolutio-
när potential att assimilera materiella och ideologiska framsteg från de mest utvecklade län-
derna utan att slaviskt behöva upprepa deras historia. Istället kan de ta det ojämlika förhållan-
det som en utgångspunkt för att initiera en kombinerad revolutionär utveckling. Revolutionen 
skulle då starta i det underutvecklade landet men sprida sig till de utvecklade länderna och 
skapa en permanent revolution. Situationen kan generera en bumerangeffekt som i sin tur 
skulle rädda Ryssland från dess ideologiska underutveckling, då socialismen konsolideras på 
en internationell nivå. Lev Trockij, Istorija russkoj revoljucii: Fevral´skaja revoljucija 
(1930), vol. 1, Moskva: Terra-Terra/Respublika, 1997, 34f. Även en rysk radikal som Petr 
Tkačev hade sedan slutet av 1860-talet fört fram tankar om möjligheten att hoppa över histo-
riska stadier. Slutsatsen i en logisk slutledning kan inte undvikas om man följer premisserna. 
Däremot kan konklusionen negligeras om man ignorerar förutsättningarna. På motsvarande 
sätt kan inte en revolution genomföras i Ryssland under det att kapitalismen konsolideras, 
däremot före eller efter kapitalismen. Under 1870-talet utsattes Tkačevs förment naiva idea-
lism för hård kritik av Engels. Walicki, A History of Russian Thought, 250f. Lenin tillhanda-
höll en teori om imperialismen som kapitalismens högsta stadium för att upplösa diskrepan-
serna mellan historiematerialismens förutsägelser om utvecklingen i den civiliserade och 
industrialiserade världen och den rådande revolutionära situationen i det halvfeodala Ryss-
land. Genom att karakterisera Tsarryssland som den svagaste länken i imperialismens kedja 
kunde en förändring, liknande den som Trockij föreslår (från faktisk efterblivenhet till virtuell 
progression) förverkligas. Världskriget och kampen om koloniala marknader hade ställt revo-
lutionen på dagordningen i hela Europa. Den socialistiska revolutionen kunde som hos Trock-
ij endast inledas i Ryssland men inte fullföljas. I förordet till den första utgåvan av Staten och 
revolutionen säger Lenin att februarirevolutionen ”som en helhet bara kan förstås som en av 
länkarna i de socialistiska proletära revolutionernas kedja, orsakad av det imperialistiska 
kriget”. Lenin, ”Gosudarstvo i revoljucija”, 4. Trockijs och Lenins tankar kritiserades av 
andra samtida socialdemokrater som t.ex. Plechanov. Den senare insåg faran med att söka 
efter genvägar till framtiden utan att invänta nödvändig kapitalistisk industrialisering och 
upplysningsnivå hos arbetarklassen. 
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ting till mänsklighetens framsteg. I kontrast till Europa har inte Ryssland 
någon historia.1070 

Under den tid som förflöt från det att brevet skrevs (1829) till publice-
ringen hade Čaadaev hunnit revidera sitt synsätt. Ett år efter publiceringen 
framhärdade han i sina teser, men han omtolkade deras implikationer. 
Čaadaev hade här sannolikt påverkats av de diskussioner han förde med 
blivande slavofiler, men han stack inte under stol med att han betraktade 
Peter den stores europeisering som något odelat gott. I bristen på erfarenhet 
gömmer sig en stor potential, hävdade han nu. Ryssland skulle kunna forma 
sin framtid genom att förverkliga Europas förtjänster (mestadels dess aristo-
kratiska och katolska dygder) och undvika dess misstag (så som den revolu-
tionära utvecklingen).1071 Rysslands tomhet, som kan associeras med landets 
enorma geografiska utsträckning, dess oklara kontinentala tillhörighet och 
utestängning från mänsklighetens historia, skänkte Ryssland en särskild uni-
versalitet. Detta torde ge Ryssland status av ledstjärna för andra länder. 

Olika versioner av denna idé dök upp i den allmänna idédebatten bland 
slavofiler och radikaler. Kanske kunde ryssarna bättre förstå filosofins dju-
pare problem då de närmade sig dem utifrån en oförstörd andlig integritet 
och inre sanning, bortom Europas disintegrerande individualism, trångsynta 
rationalism, skolastiska hårklyverier och våldsamma erövringshistoria?1072 
Var inte ryssarna förlänade en historisk möjlighet att göra bruk av de senaste 
europeiska filosofiska teorierna på ett dynamiskt sätt, vilket man inte kunde i 
det traditionsbundna och institutionellt rigida Europa?1073 

Tanken på en oförmedlad position – visserligen förmedlad via Herders 
teori om folkandar och hans höga värdering av det ursprungliga – togs över 
                               
1070 Petr Čaadaev, ”Pis´mo pervoe”, i Filosofičeskie pis´ma i apologija sumašedšego (1829, 
publicerat 1836), Ann Arbor: Ardis, 1978, 9, 11ff. 
1071 Trots att Ryssland i Čaadaevs ögon saknade ett förflutet stod Ryssland i hans senare 
skrift, ”Den vansinniges försvarstal”, på historiens sida. Čaadaev menar att Ryssland genom 
sin potentialitet och friskhet kan lösa mänsklighetens kontroverser. Petr Čaadaev, ”Apologija 
sumasšedšago” (1837), i Filosofičeskie pis´ma i apologija sumašedšego, 90f. Redan Leibniz 
och Diderot hade i sina respektive kommentarer om Peter den stores och Katarina den storas 
reformer lyft fram förhållandet mellan den ryska historien som ett tomt blad och dess framtid 
av obegränsad möjlighet. Walicki, A History of Russian Thought, 88ff. Trots att Čaadaev i sitt 
föregående ”Filosofiska brev” tillskrivit Ryssland egenskaper som ofullkomlighet, konst-
gjordhet och frånvaro, närvarar ändå tanken om ett privilegium implicit. Det bestäms som 
något försynen inte tilldelat Ryssland: ”Och ändå, ståendes mellan världens två huvuddelar, 
mellan Öst och Väst, stödandes med en armbåge på Kina och den andra på Tyskland, borde vi 
vara skyldiga att förena i oss själva de två stora grundvalarna hos den andliga naturen: inbill-
ningskraften och omdömesförmågan, och sammanföra hela jordklotets historia i vår civilisa-
tion.” Čaadaev, ”Pis´mo pervoe”, 16. 
1072 Kireevskij, ” O charaktere prosveščenija Evropy”, 214, 216f, 226. 
1073 Även om begreppet efterblivenhetens privilegium väsentligen präglats av Trockij knyts 
det ofta till Gercen. Den senare argumenterar för att den ryska radikalismen karaktäriseras av 
en ovillkorlig negationsanda. Denna anda står i motsats till den antikvariska europeiska tradi-
tionen och skulle kunna fungera som en resurs för att rädda mänskligheten undan transcen-
denta auktoriteter. Aileen Kelly, ”Russian Philosophy”, i Routledge Encyclopedia of Philoso-
phy, vol. 8, red. Edward Craig, London: Routledge, 1998, 419. 
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av den revolutionära rörelsen under ledning av Aleksandr Gercen. Under 
1800-talets sista kvartssekel framträdde idén i sin mest extrema form.1074 
Narodnikerna omtolkade efterblivenheten i den ryska bondesamfällighetens 
(obščina) primitiva gemenskap till en tillgång, vilken Europa antogs sakna. 
Genom att ta sin egen unicitet (samobytnost´) till utgångspunkt föreföll det 
som om man kunde hoppa rakt in i framtidens lyckorike, särskilt som man i 
egenskap av åskådare kunde konstruera ett korrektiv utifrån den europeiska 
erfarenheten. Det är betecknande att analogier mellan slavofilernas och na-
rodnikernas sätt att tänka gjordes redan under 1890-talet.1075  

Perspektivet har som jag redan antytt också fått genomslag bland idéhis-
toriker. Isaiah Berlin menar att Ryssland på grund av sin intellektuella isole-
ring delvis kommit att sakna originalitet inom det historiefilosofiska, sam-
hällsteoretiska och religionsfilosofiska tänkandet. Men i ljuset av det politis-
ka förtrycket och de sociala problemen kunde de västerländska idéer man 
lånat in radikaliseras och utforskas på ett djupare plan. Man närmade sig 
dem, enligt Berlin, utifrån ett existentiellt försanthållande om tankens och 
handlingens enhet.1076 

Thomas Epstein tillämpar ett likartat perspektiv på den ryska postmoder-
nismen, även om denna inte kan förknippas med den aktivism som Berlin 
tillskriver den ryska 1800-talsintelligentsian. Han menar att rysk postmoder-
nism, jämte många andra tidigare ryska kulturmanifestationer, på grund av 
den bekanta efterblivenheten som institutionaliserats genom censur, repres-
sion och isolering, är en försenad strömning, och därför har den en artificiell 
karaktär. Den är alltså till sitt väsen en främmande produkt. Därmed har den 
ryska postmodernismen blivit ”a concentrated, intellectualized, and accele-
rated form of the phenomenon”.1077 Texterna skulle besitta en speciell typ av 
radikalitet som gör det ryska exemplet särskilt intressant att studera. 

                               
1074 För den ryska diskussionen bland radikaler av olika schatteringar, se Wolfe, An Ideology 
in Power, 44–48. Se även Walicki, A History of Russian Thought, 200, 222, 224. Föreställ-
ningen om vikten att bevara äldre jordbruksinstitutioner och bondesamfälligheter vann även 
insteg i programmen hos flera västeuropeiska socialistiska partier under 1890-talet. Hannu 
Immonen, The Agrarian Program of the Russian Socialist Revolutionary Party, 1900–1914, 
Helsingfors: SHS, 1988, 50, 41–53, 81–87. Immonen studerar även hur idéns radikalitet 
avmattades (mindre anti-västlig och mindre anti-kapitalistisk) under det tidiga 1900-talet 
inom ramen för det Socialistrevolutiära partiets teoretiska diskussioner. 
1075 Petr Struve såg redan under 1890-talet debatten mellan marxister och narodniker under 
samma tid som en återspegling av kontroversen mellan occidentalister och slavofiler ett halvt 
sekel tidigare. Denna uppfattning kritiserades dock av Viktor Černov, det Socialistrevolutio-
nära partiets chefsideolog. Immonen, The Agrarian Program, 34, 50. 
1076 Isaiah Berlin, ”Introduction” (1966), i Russian Intellectual History, red. Marc Raeff, 5f: 
”A capacity for rigorous reasoning from premises believed to be true even if they led to un-
palatable conclusions, intellectual enthusiasm, integrity, courage, and the rational conviction 
that that only if a man understands the truth and lives by it can he rise to his full stature and be 
happy, creative, wise, and virtuous—these convictions, inherited from the Age of Reason, 
were never abandoned by the vanguard of Russian society.” 
1077 Epstein, ”Introduction”, 7. Detta resonemang kan jämföras med hur Marshall Berman 
betraktar 1800-talets Ryssland i förhållande till olika synsätt på modernitet och modernism. 
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Detta har också sin motsvarighet i delar av den ryska postmodernismens 
självbild. Även om man kan ifrågasätta tolkningen av efterblivenheten som 
en välsignelse bör man inte ignorera den ryska postmodernismens specifika 
förutsättningar. Ryska postmodernister har anslutit sig till en västerländsk 
diskurs utifrån andra erfarenheter och förväntningar. I det näst sista avsnittet 
i detta kapitel, ”Glasnost´ som logocentrism”, skall jag gå in närmare på hur 
Ėpštejn tillskriver den ryska postmodernismen en privilegierad status. Han 
försöker göra detta utan att vilja legitimera den ryska postmodernismen i 
termer av traditionell messianism eller modernistisk elitism. Balansgången är 
betecknande för Ėpštejns författarskap som ofta kännetecknas av en analy-
tisk och normativ ambivalens. 

Nu skall jag emellertid anknyta föreställningen om efterblivenhetens pri-
vilegium till den teori som Ėpštejn utvecklade ett par år efter Sovjetunionens 
fall. Enligt honom försenades modernitetens inträde i Ryssland. Därför blev 
den också mindre djupgående och mer kortlivad. Postmoderniteten kunde 
därmed inträda snabbare, det vill säga ungefär samtidigt som man anade 
konturerna av den i väst i mitten av 1900-talet.1078 Detta skulle ha skett trots 
att den västerländska postmoderniteten krävt flera sekler av modernisering 
för att infinna sig. Historien följer inte en kumulativ logik utan konstitueras 
genom dialektiska språng. På samma sätt som efterblivenhetens privilegium 
– avsaknaden av historia och civilisation, urkommunismen i bondesamfäl-
ligheten eller kedjans svagaste länk – skulle möjliggöra en accelererande 
utveckling utan sidospår, så störs inte heller den ryska postmodernismen av 
historiskt bråte, utan den kan förverkligas längs ett rakare spår. Enligt 
Ėpštejn går den ryska postmodernitetens strukturer djupare än i fallet med 
den västerländska. Ryssland är därför predisponerat för postmodernismen. 
Ett sådant sätt att tänka stämmer också överens med tankegångar som var 
karakteristiska inte bara för ledande bolsjeviker utan också för andra radika-
ler i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Ju senare kapitalismen kom till 
ett land desto mer kortvarig skulle den bli, även om den skulle framträda i en 
mer destruktiv form utan några skapande krafter.1079 

                                                                                                                             
Berman framhåller att den ryska kulturen under denna tid frambringade några av de mest 
konstitutiva och symboliska elementen i modernitetens och modernismens självuppfattning. 
Han understryker att detta, i synnerhet inom litteraturen, skedde mot bakgrund av en erfaren-
het av en frånvarande (strukturell) modernisering. Berman, All That is Solid Melts into Air, 
174f. Moderniteten saknade så att säga en bas, men konstituerades emellertid i en överbygg-
nad. Den ryska modernismen var föregripande, och inte responsiv i samma utsträckning som i 
väst. Man skulle då, tvärtemot Thomas Epstein, i analogi med detta resonemang, kunna hävda 
att den ryska postmodernismen inte är en försenad strömning utan en för tidig företeelse, då 
en postmodern grundval av senkapitalistiskt snitt ännu inte hunnit etableras. Båda dessa syn-
sätt bryter mot Michail Ėpštejns perspektiv, då han menar att den ryska postmodernismen är 
en exponent för specifika postmoderna institutioner som sedan länge grundlagts i rysk och 
sovjetisk historia. 
1078 Ėpštejn, ”Istoki i smysl russkogo postmodernizma”, 101–104; Michail Ėpštejn, 
”Postmodernizm i kommunizm”, i Postmodern v Rossii, 75. 
1079 Om detta, se t.ex. Immonen, The Agrarian Program, 44. 
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I vissa sammanhang antyder Ėpštejn att postmoderniteten kommer samti-
digt med moderniteten, ja, ibland till och med att den kommer före moderni-
teten, i andra att den infinner sig efteråt. Den ryska synen på relationen mel-
lan modernitet och postmodernitet, senkommunism och postkommunism är 
tydligt inspirerad av ett transitionstänkande. Det är inte bara de frekventa 
temporaliseringarna av postmoderniteten som är exempel på detta. Det hand-
lar hela tiden om kvalitativa förändringar. Hyper blir pseudo, modernism blir 
postmodernism, modernitet postmodernitet och kommunism kapitalism, allt 
utifrån tankefiguren att kvantiteten påverkar kvaliteten och att en tes eller 
position i ett visst skede kan slå över i sin motsats så att affirmationen själv 
blir antites och negation. Ėpštejn påpekade 1985 bland annat med hänvisning 
till Lao-tse att rörelsens essens är vila. Han antyder därmed att den politiskt 
proklamerade accelerationen av utvecklingstempot kan övergå i ett tidlöst 
stillastående.1080 

Perestrojka som postmodernitetens utlösande faktor 
Glasnost´ och perestrojka är i Ėpštejns ögon symptom på en redan postmo-
dern verklighet. Men vid några tillfällen pekar han ut begreppen som en 
förutsättning för den sovjetiska postmodernitetens existens eller i varje fall 
för dess fulla utveckling. Generalsekreteraren själv framstår som den aktör 
som bär det effektiva ansvaret för att dels ha accelererat, dels ha infriat den-
na nya realitet. Motsäger då inte dessa synsätt varandra? Här tror jag att 
Ėpštejn delar sin förståelse av det postmoderna med flera kända teoretiker i 
väst, vilket kan hjälpa till att förklara den ambivalenta hållningen gentemot 
glasnost´ och perestrojka. Å ena sidan identifierar man sig gärna med nå-
gonting nytt, där man själv blir en del av en absolut aktualitet. Postmoderni-
teten är identisk med den innevarande epoken och postmodernismen skriver 
in sig som det rådande eller önskade kulturella paradigmet. Å andra sidan är 
man skeptisk mot den totaliserande tendens som kan döljas i de traditionella 
kronologierna och modernismens successionstänkande. Umberto Eco menar 
att postmodernismen finns i alla epoker, eller i alla fall att varje period har 
sin speciella typ av postmodernism.1081 Han gäckar därmed inte bara den 
linjära tidsuppfattningen utan såväl termens inre form som dess etymologis-
ka koppling till modernismen. 

Ėpštejn anlägger två olika perspektiv på den ryska eller sovjetiska post-
moderniteten, ett synkront och ett diakront. Glasnost´ och perestrojka till-
skrivs olika status beroende på vilket synsätt som tillämpas. Även om båda 

                               
1080 Michail Ėpštejn, ”The Paradox of Acceleration” (1985), i Russian Postmodernism, red. 
Michail Ėpštejn et. al., 180f. 
1081 Umberto Eco, Postscript to The Name of the Rose (1983), San Diego: Harcourt Brace 
Jovanovich, Publishers, 1984, 66. 
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begreppen pekar mot det postmoderna framstår perestrojka för Ėpštejn mer 
som ett modernt begrepp, medan glasnost´ på en och samma gång represen-
terar någonting förmodernt och postmodernt. 

Inom den västerländska litteraturen har skilda perspektiv ventilerats. Å 
ena sidan handlade Gorbačevs politik väsentligen om att modernisera Sov-
jetunionen och assimilera ett framstegstänkande av mer västerländskt snitt. 
Å andra sidan hade politiken en postmodern (pluralistisk) potential och den 
hade till uppgift att handskas med konturerna av en ny socioekonomisk reali-
tet.1082 Krishan Kumar beskriver glasnost´ och perestrojka som ett desperat 
experiment som iscensattes för att vinna tid i och bemöta en oundviklig hi-
storisk process, vilken var i full färd med att leda fram till en ny postfordis-
tisk ekonomi.1083 I den mån postfordismen är karakteristisk för det postmo-
derna samhället skulle det finnas fog för att tolka Gorbačevs insats som ett 
missriktat svar på den objektiva postmodernitetens nödvändiga infinnande. 

Michail Ėpštejns synsätt skiljer sig från Kumars. Gorbačev försökte inte 
bara komma i fas med en västerländsk konjunktur, genom ett visst antal åt-
gärder, han infriade också postmoderniteten närmast på egen hand. 

Den ryska postmodernismen står för Ėpštejn i en viss mening för en upp-
görelse med en månghundraårig rysk logocentrism. De som kvalificerar sig 
som postmodernister förhåller sig mer lekfullt till denna logocentrism. I detta 
sammanhang får glasnost´ representera den anda som kännetecknar den lo-
gocentriska traditionen. Samtidigt överdriver glasnost´ logocentrismen till 
närmast parodiska proportioner. Glasnost´ accelererar teckenproduktionen 
och skyler över alla verkligheter som tidigare förtigits av ideologin.1084 Så 
uppstår postmodernismen naturligt eller dialektiskt, som en framtvingad 
ironisk respons. Enligt Ėpštejn accelererar glasnost´ av historiefilosofisk 
nödvändighet. Det tycks vara en analog typ av acceleration till den som pro-
klamerats av Gorbačev tillsammans med perestrojka.1085 Accelerations-

                               
1082 Sakwa, Gorbachev and His Reforms, 54. 
1083 Kumar, From Post-Industrial to Post-Modern Society, 164: ”One of [den postfordistiska 
teorins] most important contributions was precisely to suggest that the quintessentially Fordist 
organization of state socialist societies was likely to lead to their collapse, in competition with 
capitalism that had invented new and more dynamic post-Fordist forms. Moreover, post-
Fordists did not have to wait until 1989 to see the proof of this. Already the changes in Hun-
gary and Poland in the early 1980s, and above all Mikhail Gorbachev’s desperate experiment 
in glasnost´ and perestroika in the Soviet Union, had revealed the need for socialist societies 
to throw off the Fordist mantle. The years 1989 and 1991 merely revealed that they were 
unable to do so without at the same time casting off their communist clothing as well.” 
1084 ”Glasnost´ fortsätter den postmoderna reduktionen av världen till en lek med tecken och 
utvecklar den till högsta fulländning. Numera kan inga verkligheter som utelämnats och förti-
gits av ideologin ställas i motsättning till ordet – i och med accelerationen av glasnost´ be-
nämner det allt och ersätter det med sig självt.” Ėpštejn, ”Posle buduščego, ili stanovlenie 
ar´ergarda”, 173. Citatet finns även i Michail Ėpštejn, ”Sovetskij Sojuz—rodina postmoder-
nizma, ili kak žit´ posle buduščego?”, i Soglasie, 15–21 oktober 1990. 
1085 Ėpštejn, ”Sovetskij Sojuz—rodina postmodernizma”; Ėpštejn, ”Posle buduščego, ili 
stanovlenie ar´ergarda”, 173. Redan 1985 kommenterade Ėpštejn det intensifierade talet om 
socioekonomisk acceleration efter att Gorbačev kommit till makten. Accelerationspolitiken 
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diskursen härbärgerar sin egen motsats, ett tidlöst stillastående, och därmed 
tycks ”the kingdom of the eternal present”, vänta runt hörnet.1086 Accelera-
tionen av det socioekonomiska framsteget skulle i överförd mening bidra till 
infriandet av vad som kan ses som det omnipotenta postmoderna nuet. Den 
acceleration som glasnost´-begreppet i sig själv medför, tycks på mot-
svarande sätt skapa en postmodernistisk reaktion. 

Ėpštejn menar att tiden efter 1989–1990 är en ”efter-tid”, eftersom fram-
tiden och det förflutna bytt plats med varandra.1087 Medvetandet blev till viss 
del postmodernistiskt redan under Brežnev-erans stagnation (bezvremen´e). I 
denna framträdde den åldrade generalsekreteraren som en hyperverklig yta 
utan reellt innehåll, men fullt postmodernistiska blev det kulturella medve-
tandets premisser först under Gorbačev-eran.1088 Glasnost´ och perestrojka 
visade nämligen att socialismen kunde utföra sin egen dekonstruktion genom 
att diskursivt demonstrera sin meningslöshet.1089 Det totalitära tänkandets 
relativism blev tydligt: ”The advent of glasnost´ and perestroika appears to 
have laid bare the hidden foundations of Soviet ideocracy and made possible 
the deconstruction of its Babylonian sign system.”1090 Även om glasnost´ och 
perestrojka lyft fram den väsentliga funktion och mening hos ideologin som 
tidigare varit förborgad är Ėpštejn tydlig med att poängtera att den nya poli-

                                                                                                                             
skriver in sig i en generell historisk och eskatologisk problematik, vilken tydligast kommer till 
uttryck i väst, menar Ėpštejn. Framtidsvurmen har gjort att varje enskilt år är en 
mikrokosmisk sammandragning av ett helt århundrade. I konsolideringen av det nyaste av det 
nya (nya tiden heter för övrigt novoe vremja (nya tiden) på ryska, och samtidshistorien 
novejšoe vremja (den nyaste tiden)), expanderar hela tiden det obsoleta och nuet förvandlas 
till ett gigantiskt museum. När vi strävar mot framtiden accelerar alltså både framtiden och det 
förflutna och en nollpunkt infrias, vilken Ėpštejn benämner med ett närmast postmodernt 
språkbruk: ”the kingdom of the eternal precense”. Det nya och gamla neutraliseras i mötet 
med varandra och ett stillastående tillstånd uppnås, i analogi med uppenbarelsebokens 
profetia om en evig tidlöshet. Ėpštejn, ”The Paradox of Acceleration”, 180f. 
1086 Ėpštejn, ”The Paradox of Acceleration”, 180f; Ėpštejn, ”Sovetskij Sojuz—rodina 
postmodernizma”. 
1087 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 217. Se även Ėpštejn, ”Posle 
buduščego, ili stanovlenie ar´ergarda”141f. Här relaterar han Fukuyama och Hegel till sin 
tankefigur. 
1088 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 229. Observera att Ėpštejn 
inte följer konferensutkastet från 1990 där premisserna beskrivs som ”postmoderna” och inte 
”postmodernistiska”. Det kan också vara möjligt att han ändrat i återutgivningen av konfe-
rensanförandet i efterhand eftersom jag endast tagit del av den text som givits ut 2000: 
Ėpštejn, ”Posle buduščego, ili stanovlenie ar´ergarda”, 170. Man kan notera att ”postmoder-
nistisk” även förekommer i en artikel från oktober 1990 vari flera stycken annars är identiska 
med konferensanförandet och artikeln i Znamja från januari 1991: Ėpštejn, ”Sovetskij So-
juz—rodina postmodernizma”. Något som också talar för att det ursprungligen har stått 
”postmodernistisk” är att det även står ”postmodernistisk” på flera håll i ett annat konferens-
anförande från 1991, vilket ändrats till ”postmodern” när väl texten givits ut i bokform 
(1995): Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, 79; Ėpštejn, After the Future: The Paradoxes of 
Postmodernism, 159. 
1089 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 230; Ėpštejn, ”Relativistic 
Patterns”, 2, 4; Ėpštejn, ”’Giper’ v kul´ture 20-go veka”, 32f. 
1090 Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, 4. 
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tiken inte medfört att det ideologiska systemet avskaffats. Den uppgiften 
verkar han reservera åt andra. I denna postfuturistiska efter-tid (poslevre-
men´e), där det förflutna bytt plats med framtiden, lämpar sig termen ”post-
modernism” väl för att beskriva den rådande situationen i Sovjetunionen.1091 
Det finns alltså ett tydligt samband mellan perestrojka och postmodernismen 
– något jag skall se närmare på längre fram. 

Redan 1990 påstod Ėpštejn att accelerationen av glasnost´ bidrar till att 
infria det postmoderna.1092 I flera texter författade i mitten av 90-talet hävdar 
Ėpštejn att modernismen och postmodernismen är delar av ett och samma 
hyperparadigm. Modernismen kvalificerar sig som hyper genom sin globala 
och revolutionära superkaraktär, postmodernismen däremot genom sin pseu-
dokaraktär.1093 Hyperlogiken får dock det som kan beskrivas som ”super” att 
med nödvändighet övergå i ”pseudo”. På så sätt kommer perestrojka-
politikens acceleration att slå över i sin motsats. 

Tidigare betonade jag att skillnaden mellan Gorbačev-erans ekonomiska 
och politiska acceleration är väsentlig. Det verkar råda ett asymmetriskt för-
hållande dem emellan. Den ekonomiska accelerationen avstannade, trots att 
ledningen lade ner så mycket kraft på att premiera dess betingelser och un-
derlätta dess förverkligande. Den politiska utvecklingen tycktes efterhand 
accelerera oberoende av de fortsatta politiska besluten. På motsvarande sätt 
är det den ekonomiska accelerationen som kan associeras med perestrojka. 
För Ėpštejn slår dock denna politik över i stillastående: ”[t]he idea of pro-
gress turns into the reality of the archive”.1094 Den politiska acceleration man 
kan förknippa med glasnost´ låter sig dock kontinuerligt konsolideras och 
kan i sig även rymma postmodernistiska idéer, samtidigt som dessa kan tas 
till intäkt för att upphäva allt det som glasnost´ står för. 

Ėpštejn växlar mellan att ange autonoma rötter till det ryska postmoderna 
tillståndet (till exempel att den förljugna statistikrapporteringen har förlagor i 
Potemkinkulisserna) och att lokalisera tillståndet till ett universellt paradigm. 
Jämte det långa diakrona perspektivet på den ryska postmoderniteten, där 
denna förlänas en historisk auktoritet, lanserar Ėpštejn i texten från 1990-
talet om olika hyperprocesser ett annat synsätt. Där grundar sig legitimiteten 
på ett föregivet släktskap. Gorbačev placerar Sovjetunionen i den moderna 
världen genom att göra en analogi mellan franska och ryska revolutionen. 
Ėpštejn använder samma analogi för att skriva in Ryssland i den postmoder-
nitet som utvecklats ur moderniteten. I detta sammanhang står inte den ryska 
                               
1091 Ėpštejn, ”Posle buduščego, ili stanovlenie ar´ergarda”, 142. 
1092 Ėpštejn, ”Sovetskij Sojuz—rodina postmodernizma”. Jfr Ellen E. Berry et. al., ”Post-
communist Postmodernism: An Interview with Mikhail Epstein”, i Common Knowledge, vol. 
2, nr 3, 1993. 
1093 Ėpštejn, ”’Giper’ v kul´ture 20-go veka”, 16. 
1094 Ėpštejn, ”The Paradox of Acceleration”, 178. Observera att citatet är kursiverat i textens 
engelska version. Det är denna tankefigur som fem år senare (1990) konkretiserades till att 
handla om den sovjetiska omkastningen av den kommunistiska framtiden och det feodal-
borgerliga förflutna. 
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eller sovjetiska kommunismen för något postmodernt. Den framstår som ett 
uttryck för ”politisk modernism”.1095 Ėpštejns kritik av modernismen (affir-
mationen av varats eller språkets absoluta natur) drabbar dock i viss mån 
honom själv, då han talar om pluralism utan relativism och om en transuto-
pisk era där världens kulturer kan kommunicera på en gemensam mötes-
plats.1096 I texten om hyperparadigmet från 1990-talet är tonen försonligare. 
Modernismen och postmodernismen är komplementära delar i detta para-
digm. Hyperisering (hyperization) står för en process som initierats av mo-
dernismen men uppfyllts av postmodernismen.1097 

Ėpštejn har alltså två strategier för att legitimera den ryska postmoder-
nismen. Den ena är att identifiera autonoma rötter, den andra att visa på ge-
mensamma upprinnelser. Även om man inte bör dra jämförelsen för långt är 
det påfallande hur Ėpštejns ambivalens i förhållningssättet gentemot Sovjet-
unionens och Rysslands plats i moderniteten och postmoderniteten påminner 
om Gorbačevs ibland vacklande hållning. Gorbačev har svårigheter med att 
bestämma den ryska traditionens förhållande till den sovjetiska moderniteten 
och den sovjetiska avantgardismens och exceptionalismens egentliga relation 
till det gemensamma europeiska kulturarvet. Ėpštejn är visserligen influerad 
av Berdjaev och dennes traditionalistiska syn på bolsjevismen, men han 
tycks ändå i långa stycken skriva under på den sovjetiska självbild som säger 
att landet trots allt representerar något radikalt, obetingat och kvalitativt nytt. 

Det intressanta i texten om hyperparadigmet är att Ėpštejn delvis frångår 
sin tidigare teori om att postmoderniteten infunnit sig i och med den socialis-
tiska realismen. Där han tidigare använt sig av Baudrillard åberopar han nu 
Derrida, för att styrka att det var perestrojka som orsakade super-tillståndets 
övergång till pseudo-nivån. På samma sätt som den textuella strukturens 
logiska koherens bara är skenbar är den sociala integrationen en myt. Det 
som inom den västerländska strukturalismen varit en fråga om texter handlar 
i Sovjetunionen om ett förverkligat utopiskt samhällsprojekt, vilket bakom 
alla klichéer hyste alienerade individer, fastslår Ėpštejn.1098 Perestrojka de-
konstruerade, eller destruerade, denna fiktiva totalitet. Gorbačevs Sovjetuni-
onen verkar därmed i högsta grad kunna kvalificera sig för det som Bo Stråth 
och Nina Witoszek kallar Realpostmodernismus. 

En annan intressant aspekt är att det närmast råder en diskrepans mellan å 
ena sidan den allmänna sovjetiska opinion för vilken det sovjetiska projektet 
alltmer sågs som en avvikelse från det moderna (civilisationen, det normala), 
och teoretiker och kritiker av Ėpštejns snitt å den andra, som uttryckte en 

                               
1095 Ėpštejn, ”’Giper’ v kul´ture 20-go veka”, 15. 
1096 Ėpštejn, ”Govorit´ na jazyke vsech kul´tur”, 102; Ėpštejn, ”Culture-Culturology-
Transculture”, 281. 
1097 Ėpštejn, ”The Dialectics of Hyper”, 21. Påståendet om att postmodernismen fullkomnat 
den hyperprocess som modernismen initierat förekommer inte i den ryska versionen av texten.  
1098 Ėpštejn, ”’Giper’ v kul´ture 20-go veka”, 32f. Se även Michail Ėpštejn, ”K filosofii 
vozmožnogo: Vvedenie v postkritičeskuju ėpochu”, i Voprosy filosofii, nr 6, 1999, 65. 
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närmast Baumansk förståelse av det sovjetiska som högkvalificerad (eller 
överkvalificerad) modernitet (i totalitär gestalt).1099 

Ėpštejn har ett långt och ett kort perspektiv på postmodernitetens utveck-
ling. Det långa perspektivet tar hänsyn till Rysslands kristnande, Peter den 
stores införande av artificiella institutioner, marxismens dogmatiska recep-
tion i Ryssland, bolsjevikernas revolution och Stalins socialistiska realism. I 
denna tradition fogar glasnost´ och perestrojka in sig som naturliga och re-
presentativa beståndsdelar. 

I det korta, synkrona perspektivet spelar glasnost´ och perestrojka en mer 
effektiv och central roll. Ėpštejn presenterar sina tankar om den aktuella 
utvecklingens postmoderna implikationer i kapitlet ”Soviet Marxism in 
Postmodernist Perspective” i ett konferenspapper från 1991.1100 Under sen-
kommunismen, som han ser som en sovjetisk eller österländsk motsvarighet 
till senkapitalismen, hamnar en typ av postmodern relativitet i öppen dager, 
vilken blir tydlig i samband med tillväxten av konkurrerande idéer. Denna 
relativitet må i väst ha ekonomiska förutsättningar, men i Sovjetunionen har 
den en exklusivt ideologisk bas, menar Ėpštejn. Han följer här Berdjaev och 
hävdar att den marxistiska ideologin i sovjetisk tappning blivit total och 
allomfattande. Enligt Ėpštejn existerar den oberoende av ett konkret inne-
håll,1101 och de ekonomiska angelägenheterna kom redan i ett inledande ske-
de att uppstå som funktioner av ideologiska överväganden. Den sovjetiska 
utvecklingen har därför enligt Ėpštejn precis som den västerländska lett fram 
till ett postmodernt tillstånd, men under helt andra betingelser. Marxismen 
var från början en form av modernism, menar Ėpštejn, men bäddade genom 
sin totala expansion för den postmoderna situationen. 

Till skillnad från en specifik eller partikulär ideologi är det i den totalitära 
eller universella ideologin oklart vilka hierarkiska och dikotomiska förhål-
landen som råder mellan de ideologiska begreppen.1102 Denna typ av ideologi 
bildar ett godtyckligt aggregat för att inkorporera en mängd olika idéer, till 
förmån för en maximal maktkoncentration. Ideologin är dock cirkulär och 
betecknar ytterst sig själv. Denna cirkularitet vittnar om ideologins ontolo-
giska tomhet, meningslöshet och tidlöshet.1103 Enligt Ėpštejn är nämligen den 
sovjetiska ideologins deskriptiva, men ack så positivt värderade, termer (så 
som femårsplan, kollektivjordbruk, socialism och rymdfärd) ytterst beteck-
ningar för ett och samma ”paramount signified”. Denna yttersta realitet kan 
                               
1099 Med Boris Grojs ord är den andra modernitet som de totalitära sovjetiska kulturformerna 
representerar mer modern än den västerländska motsvarigheten: ”In fact, this totalitarian 
modernity is in many respects even more modern, because more radical, than liberal, democ-
ratic modernity.” Grojs, ”The Other Gaze”, 81. 
1100 Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, 72–84. Kapitlet finns även utgivet i Ėpštejn, After the 
Future: The Paradoxes of Postmodernism, 153–163, där även delar av konferensanförandet 
inkluderats. 
1101 Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, 76. 
1102 Ibidem,72f. 
1103 Ibidem, 81. 
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skrivas om som sanning, storhet eller seger. Men den kan också översättas 
till en interjektion, nämligen det i officiella sovjetiska sammanhang så fre-
kvent förekommande ”hurra!”, vilket indikerar att den totalitära ideologins 
begrepp är beteckningar som ytterst inte betecknar någonting.1104 

Den totalitära ideologin inkorporerar och försonar även antagonistiska 
idéer. Det skulle bli extra tydligt under Gorbačev-eran då ideologins totalitä-
ra karaktär enligt Ėpštejn också paras med en stark universaliseringstendens. 
Nu tycks kulturens alla ord ha blivit ideologiskt laddade, men utan att kunna 
återföras på en partikulär ideologi.1105 

Under intryck av glasnost´ och perestrojka blir ideologi och verklighet 
ett. Begreppen fullkomnar en process som initierades redan med revolutio-
nen. Den totala, universella ideologin suddar nämligen inte bara ut motsätt-
ningen mellan oförsonliga begrepp utan också ”the difference between idea 
and reality”, och därmed också distinktionen mellan sanna och falska repre-
sentationer.1106 De innovationer som perestrojka skall åstadkomma görs på 
en basis av ett samtidigt fasthållande vid gamla och oförenliga strukturer. 
Den totala ideologin lyckas nu på ett märkligt sätt vara både socialistisk och 
kapitalistisk på en och samma gång: ”Market reform concepts, instead of 
destroying the ideology, have inevitably been subsumed by it.”1107 I och med 
glasnost´ och perestrojka tycks dock den ideologiska expansionen passera en 
kvalitativ gräns och en paradoxal avideologisering tar fart i omvänd propor-
tion till den fortsatta ideologiseringen. 

Avideologisering skall förstås som att de sista resterna av ideologins par-
tikularitet försvinner, till exempel dess specifika klasskaraktär. Detta blir 
tydligt när ideologin öppnar sig mot den fria marknaden och den privata 
egendomen.1108 Ideologins autonoma och allsmäktiga karaktär tillhandahåller 
alltså den bas som konstituerar det senkommunistiska postmoderna tillstån-
det. I konferensanförandet konkluderar Ėpštejn på ett ställe något kryptiskt 
att det inte finns en eller två postmodernismer, en västerländsk eller en väs-
terländsk och en österländsk, utan en och en halv. Det postmoderna tillstån-
det är gemensamt, menar han, även om det uppkommit på diametralt olika 
sätt i det västerländska och österländska fallet. Men de kulturella postmoder-

                               
1104 Ibidem, 75. 
1105 Ibidem, 74ff. 
1106 Ibidem, 74. Även om Brežnev för Ėpštejn representerar en hyperreell yta utan innehåll, 
var ändå verkligheten representerad med lögnen, t.ex. i form av fantastisk statistik. Gorbačev 
skulle med sin hyperuniversella reformpolitik avskaffa både sanning och lögn och därmed 
institutionalisera den tomhet som bara kunnat skönjas tidigare. Han blir ett livs levande simu-
lacrum, vilket skulle bädda för en postmodernitet i vad jag här kallar bokstavlig mening. Se 
Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 229; Ėpštejn, ”After the Future: 
On the New Consciousness in Literature”, 432. Observera att Brežnev benämns ”simulator” 
(simuljator) och inte simulacrum i Ėpštejn, ”Sovetskij Sojuz—rodina postmodernizma”, 
vilket dock skulle kunna vara ett tryckfel. 
1107 Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, 76. 
1108 Ibidem, 77. 
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nismerna i väst och i öst är olika, inte minst med tanke på deras skilda fram-
växt.1109 

På samma sätt som kapitalackumulationen indirekt skulle bidra till det 
kapitalistiska systemets undergång, genom att föda fram proletären som bor-
garens dödgrävare, har den så kallade totala ideologins idéer vuxit ur sin 
egen form. Den en gång partikulära ideologin har transformerats till en alle-
städesnärvarande mentalitet, ”appropriating any fact to serve any idea”: 

Such is the current state of Soviet society under glasnost´. Marxist ideology, 
the most powerful of all modern ideologies, is losing its identity and becom-
ing only one possible interpretation of reality […] The expansion of Marxist 
ideology overcame Marxism as a form of modernity and created the post-
modern condition in the USSR.1110 

Den sovjetiska ideologins avgörande expansion skedde redan under 
Brežnev-eran, menar Ėpštejn. Då integrerades bland annat russofila och 
västvänliga, teknokratiska och ekologiska synsätt inom en och samma marx-
ism, likt en postmodernistisk pastisch. Men det är Gorbačev-erans reformpo-
litik som infriar det postmoderna tillståndet i stor skala, ”by encouraging the 
growth of tens, hundreds, even thousands, of new ideological systems, each 
of which playfully uses all the buzzwords of Soviet Marxist ideology for its 
own ends”.1111 Gorbačev ”is a very ideological being”, fortsätter Ėpštejn. 
Förmodligen skall man tolka honom som att Gorbačev är den mest ideolo-
giske ledare Sovjetunionen någonsin haft. Han integrerar nämligen hela 
spektrat av alla möjliga förhållningssätt. 

Nu, säger Ėpštejn 1991, har den ideologiska miljön blivit total. Den inte-
grerar alla individer, kollektiv och partier, samtidigt som det inte finns någon 
konsistent eller sammanhållande partikulär ideologisk position. Den kom-
munistiska ideologin har blivit panideologisk och därmed avskaffat kommu-
nismen som sådan. Ėpštejn menar att ideologin nu blivit identisk med verk-
ligheten. De akuta problemen med miljöföroreningar och bristen på konsum-
tionsvaror får sin lösning i den offentliga idédiskussionen och reduceras till 
en ideologisk fråga som får vara ett substitut för praktiska åtgärder.1112 

Den totala eller totalitära ideologin försöker enligt Ėpštejn inkorporera 
alla tillgängliga idéer och förena dem i ett system som kraftfullt fördömer 
avvikelser från vänster och höger. Den universalistiska ideologin upphäver 
dock motsättningarna genom att göra dem komplementära: 

                               
1109 Ibidem, 78. 
1110 Ibidem, 79. 
1111 Ibidem 79f. 
1112 ”No other reality exists except that of ideology: there is little food (but plenty of ideas 
about how to feed the country) or clean air (but an abundance of ideas on how to make it 
clean).” Ibidem, 80. 
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The transformation of all oppositions into complementarities was the ideo-
logical strategy of Gorbachev under perestroika and, although it undoubtedly 
brought him success, it could not prevent real rightists and leftists from fight-
ing his ideology of compromise from both sides.1113 

Denna universalistiska tendens upphäver även den historiska tiden, säger 
Ėpštejn med en hänvisning till Louis Althusser. Han tar fasta på ideologins 
förmåga att ständigt omvärdera och omskapa motsättningar, för att försona 
det teoretiskt oförsonliga i ett fortgående spel av evalueringar. Spelet pressar 
”mature ideology beyond history to converge with postmodernism”.1114 
Gorbačev lyckas i Ėpštejns ögon med konststycket att genom sitt superideo-
logiserande förhållningssätt få den postmoderna relativitet detta förhåll-
ningssätt ger upphov till – det österländska postmoderna tillståndet under 
senkommunismen – att sammanstråla med postmodernismen som kulturell 
rörelse. 

Ėpštejn påstår att det postmoderna tillståndet är gemensamt för väst och 
öst men motsäger sig själv när han anför sina exempel. Den senkommunis-
tiska postmoderniteten har inte bara en ideologisk upprinnelse, utan också en 
ideologisk påtaglighet i sin konkreta närvaro. Transitionen i de socialistiska 
länderna var dessutom mer konkret och förenade de individuella och kollek-
tiva erfarenheterna och förväntningarna. Även om vi i exempelvis Sverige 
kan tala om ett ideologiskt och ekonomiskt systemskifte vid ungefär samma 
tid, är det kanske främst i efterhand vi uppnått denna insikt. Postmodernite-
tens bokstavliga och reella karaktär skulle också kunna vara utmärkande för 
den postsovjetiska situationen, med upplösta hegemonier, devalverade hie-
rarkier, partiledare utan partier och en kommersialisering för kommersialise-
ringens egen skull. Att den sovjetiska eller ryska postmoderniteten dessutom 
tolkats av en delvis särpräglad rysk postmodernism, återverkar också på vår 
förståelse av den senkommunistiska postmoderniteten. 

Perestrojka som stalinism 
Jag skall här ta upp ytterligare ett av Ėpštejns perspektiv på den sensovjetis-
ka moderniteten och postmoderniteten. Här handlar det dock inte så mycket 
om den lekfulla relativitet som tidigare omtalats. Perspektivet aktiverar det 
sovjetiska erfarenhetsrummets mörkaste sidor. 

Även om Gorbačev i en intervju med franska L´Humanité 1986 hävdade 
att stalinism var ett begrepp som uppfunnits av kommunismens 
motståndare,1115 kom Stalin relativt snart, åtminstone från 1987 och framåt, 

                               
1113 Ibidem, 80. 
1114 Ibidem, 81. 
1115 Michail Gorbačev, ”[Svar på frågor ställda av tidningen L'Humanité]” (4 februari 1986), i 
Izbrannye reči i stat´i, vol. 3, Moskva: Politizdat, 1987, 162. 
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att framstå som socialismens stora skurk. Stalin fick stå till svars för 
systemets tillkortakommanden och avarter, och angreppen kom från såväl 
ledande beslutsfattare som kända författare och intellektuella. Perestrojka 
kom i mångt och mycket att framstå som en uppgörelse med Stalintiden och 
allt som den stod för. Ändå har vissa velat dra paralleller mellan Gorbačev 
och Stalin. Man har hävdat att båda genomdrev radikala förändringar på ett 
inte alltid demokratiskt sätt.1116 Inte minst använde båda begreppet uppifrån-
revolution. Perestrojka själv, nyckelbegreppet under Gorbačev-eran, kan 
också associeras med Stalintiden och dess många omskolnings- och konfor-
mismkampanjer, där det användes frekvent. Kommentatorerna stannar dock 
vid att konstatera att det mer rör sig om en formell likhet. Ytterst handlade 
det retoriska och politiska närmandet om att konfrontera Stalinepoken dia-
lektiskt och upphäva dess efterverkningar.1117 

För den hugade analytikern går det också att hitta fler likheter. Både Sta-
lin och Gorbačev framställde värdet av stabilitet, disciplin och progressiva 
förändringar som en fråga om att hålla fast vid en centrisk linje, fredad från 
ideologiska ytterligheter. Även den för Gorbačev-eran karakteristiska dua-
lismen i historieskrivningen, där den goda socialismen och de exemplariska 
perioderna under 1900-talet ställdes mot sina onda varianter, har en sovjetisk 
motsvarighet i Stalintidens binära historiografi. Där kontrasterades socialis-
tiska hjältar mot folkets fiender. Båda perspektiven bryter mot den gängse 
linjära sovjetiska historiska representationsformen, där socialismen utvecklas 
kumulativt och problemen snarare förtigs. 

En som går längre och menar att det finns väsentliga likheter är Michail 
Ėpštejn. Han hittar en gemensam nämnare som förenar Gorbačev och Stalin 
ideologiskt. Man kan notera att den reformvänliga generationsgruppering 
som Gorbačev identifierar sig med, för många författare, kritiker och konst-
närer associerade med postmodernismen, framstår som den kanske mest 
sovjetiska, och då inte nödvändigtvis i en positiv mening.1118 

För att förstå Ėpštejns resonemang måste man ta i beaktande hur 
Gorbačev i den politiska situation han till stor del skapade men inte kunde 
bemästra, spelade rollen av medlare. Han balanserade potentiella konflikter 
mellan eliter och olika sociala grupper. På den internationella arenan försök-
te han mildra antagonismen mellan det kapitalistiska och det socialistiska 
systemet inom ramen för en framtida gemensam och integrerad världsord-
ning.1119 

Ėpštejn menar att den sovjetiska ideologin inte är dialektisk utan snarare 
tetralektisk.1120 Officiellt presenterar man en räcka motsättningar och kontro-

                               
1116 Sakwa, Gorbachev and His Reforms, 102. 
1117 Kaganskaja, ”Marksizm i voprosy jazykoznanija”, 154f; Sakwa, Gorbachev and His 
Reforms, 102. 
1118 Vajl´ och Genis, 60–, 5. 
1119 Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 424f. 
1120 Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, 26–29. 
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verser, översättbara i olika dikotomier, som anses driva utvecklingen framåt 
och vilka får sin lösning under kommunismen. Men genom en relativt utför-
lig lingvistisk undersökning visar Ėpštejn att man ideologiskt opererar eller 
manipulerar med inte två, utan fyra begrepp. Ett tydligt exempel på en ”te-
trad” (ett fyrtal) är motsättningen mellan internationalism och nationalism, 
som i ett sovjetiskt sammanhang sedan andra världskriget alltid förutsätter 
oppositionen mellan kosmopolitism och patriotism. Här har vi alltså fyra 
begrepp som hänför sig till en och samma semantiska grupp. Det märkliga är 
att begrepp som till betydande del tycks vara synonyma i sin denotation (i 
meningen lexikalisk betydelse), är antinomier avseende konnotationen (i 
meningen emotiv association). Både nationalisten och patrioten hyser ”fos-
terlandskärlek” men medan den förre kännetecknas av chauvinism och bor-
gerlig egoism står den senare för lojalitet, solidaritet och osjälvisk offervilja. 
På motsvarande sätt verkar begrepp som bildar motsatspar i kraft av sin de-
notation, så som patriotism och internationalism, bära på en identisk konno-
tation (av solidaritet, socialistisk övertygelse, offervilja och osjälviskhet). 

Man kan enkelt dra ut konsekvenser av detta resonemang. Beroende på 
den politiska situationen kommer nämligen en och samma position att be-
dömas helt olika, och framstå i precis den dager som den totalitäre begrepps-
användaren önskar.1121 Patrioten som faller i onåd hos partiet blir omdöpt till 
nationalist, internationalisten som är lite för öppen för nya idéer riskerar 
snart att fördömas som kosmopolit. Han blir då en paria, en rotlös och pro-
kapitalistisk landsförrädare. Trots att man inte gjort något kvalitativt nytt kan 
man beroende på partiets godtycke döpas om till sin korresponderande 
skuggsida. Den nya benämningen är persuasiv då denotationen hos den nya 
termen är lika rimlig som betydelsen hos den term som den ersätter.1122 

För Ėpštejn framstår Stalin som de fyrtaliga begreppsrelationernas mästa-
re.1123 Gorbačev placerar sig inte långt efter och Ėpštejn betraktar deras re-
spektive politiska gärning som representativa exempel på vad man kan kalla 
för tetralektisk monism. Gorbačev och Stalin gjorde nämligen inte något 
partikulärt ideologiskt åtagande, vilket indikeras av Stalins abstrakta general-
linje och Gorbačevs universella konsensus. Även Gorbačev är alltså en ex-
ponent för ett totalitärt tänkande och han är i viss mening farligare än re-
formpolitikens såväl konservativa som nyliberala kritiker. Genom att mani-
pulera olika fyrtal försöker Gorbačev omfatta hela verkligheten. Inte minst, 
                               
1121 Ibidem, 34. 
1122 Den officiella begreppsanvändningen institutionaliserar en permanent osäkerhet hos 
medborgaren. En ”objektiv” naturvetare kan fördömas för ”objektivism” och en ”partitagan-
de” journalist som redovisar sin subjektivitet riskerar att hängas ut för sin borgerliga ”subjek-
tivism”. 
1123 Ėpštejn analyserar också Lenins tänkande men tycks luta åt att Stalin förverkligar tetralek-
tiken till fullo då hans egen position så tydligt blir en icke-position mellan vänster och höger: 
”Having defeated both the right [Bucharin] and the left [Trockij], the ideology of Soviet 
Marxism could assert itself as being a qualitatively new, ’lef-right’ ideology.” Ibidem, 35–40, 
48f. 
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kan man tillägga, applicerade han ett tämligen abstrakt begrepp (perestrojka) 
på samhällets alla nivåer. Ėpštejn menar att Gorbačev precis som Stalin be-
kämpar höger med vänster och vänster med höger. Om det krävs – som i 
fallet med Stalin – är man även beredd att attackera den centriska positionen 
själv, med kombinerade vänster- och högerargument.1124 Det tycks nämligen 
ligga i den totalitära logiken att den egna (centriska) positionen själv måste 
underkännas eftersom den totalitära diskursen i grunden är identitetslös och 
tom. 

När en liberal regimkritiker som El´cin eller en konservativ politbyråmed-
lem som Ligačev opererar med tvåtaliga motsättningar (reform-stagnation 
respektive stabilitet-kaos) tycks Gorbačev för Ėpštejn integrera båda mot-
sättningarna. Det ”kaos” som vissa vill läsa in till följd av en aldrig så liten 
förändring går för generalsekreteraren under namnet ”reform”. Men om han 
anser att vissa reformer är för vittgående hänför han dem istället till en kao-
tisk utveckling, menar Ėpštejn. De som talar sig varma för stabilitet blir 
stagnationens försvarare, medan Gorbačev själv upphöjer sin egen tvekan till 
dygd. Om någon föreslår verkligt radikala reformer manar han till stabilitet 
och eftertänksamhet, anmärker Ėpštejn.1125 

Ėpštejn visar hur reformpolitikens viktigaste begrepp placeras i olika 
temporala tetrader som förutsätter den skenbara motsättningen mellan den 
goda och dåliga innovationen å ena sidan, och den goda och dåliga traditio-
nen å den andra. ”Perestrojka”, ”acceleration” och ”renovering” indikerar en 
positiv förändring som står i motsatsförhållande till ”stagnation”, ”retarda-
tion” (otstavanie) och ”eftersläpning” (kosnost´). Kontinuitet, stabilitet och 
beprövad erfarenhet är dock nyckelord som indikerar den goda traditionen. 
Revisionism, subversivitet och nymodighet (novomodnyj) är exempel på den 
negativa förändringen.1126 

Gorbačevs balansakt och integrering av alla positioner i ett och samma 
system kan kopplas till det som Ėpštejn betraktar som ett upphävande av 
tiden. För Ėpštejn bäddar detta för en postmodern situation, som samman-
strålar med en ny postmodernism i rysk skepnad. Denna strömning är redo 
att ironisera över och parodiera sakernas rådande tillstånd och den relativitet 
som nu blir synlig. Den nya unika inhemska situationen förefaller dock, vill 
jag understryka, bara kunna identifieras med hjälp av postmoderna begrepp 
hämtade från en västerländsk diskurs. 

Som vi har sett är alltså både Stalin och Gorbačev i Ėpštejns ögon centris-
ter som balanserar höger med vänster. Där Stalin spelade ut Bucharin mot 
Trockij bygger Gorbačevs godtyckliga taktik enligt Ėpštejn på att ömsom 
liera sig med, ömsom distansera sig från, politiker som Ligačev och 

                               
1124 Ibidem, 32, 47, 49. 
1125 Ibidem, 31f, 80. 
1126 Ibidem, 58f. 



 

 305

El´cin.1127 Genom att gömma sig mellan partikulära ställningstaganden (Bu-
charin/Trockij eller Ligačev/El´cin) försöker man sålunda dölja ideologins 
totalitära karaktär, vilken har sin upprinnelse i den identitetslösa monismen. 

I sammanhanget kan det vara intressant att se hur Gorbačev porträtteras 
av Ėrik Bulatov, en av den sovjetiska konceptualismens nestorer. I oljemål-
ningen ”Revoljucija – perestrojka” från 1988 framträder Gorbačev som en 
integrerad del av traditionen. Byråkratiskt uttryckslös fogas han in i kommu-
nismens gråa, monumentala betongpantheon, vid foten av en paternalistisk 
Leninstaty. Gorbačev blickar åt samma håll som statens grundare. I en annan 
oljemålning som färdigställdes nästföljande år, ”Perestrojka”, bildar bokstä-
verna i ordet ”perestrojka” en metafor för tomheten i och cirkelkaraktären 
hos byggandet av socialismen, stroitel´stvo. T:et och r:et i mitten av ordet 
hålls upp som hammaren och skäran av händer från två olika individer vilket 
därigenom parafraserar den berömda statyn ”Arbetaren och kolchozkvin-
nan”, som alltsedan 30-talet utanför VDNCha i Moskva förespeglat kommu-
nismens snara infriande.1128 Viktor Tupicyn menar med ett Lacanskt färgat 
språk att tavlan uttrycker den sovjetiska driften till mytskapande genom att 
visa hur en ”erotogenic gestalt of a utopian space of desire is re-coded into 
hysterogenic dystopia”.1129 Här finns ingenting av Gorbačevs osovjetiskt 
lediga ledarstil, alltid nära till ett brett leende, eller en antydan om reformpo-
litikens generering av västerländska mänskliga rättigheter. Gorbačev och 
hans politik är mer sovjetiska än det sovjetiska självt, i analogi med hur ett 
fullvärdigt simulacrum kan bli verkligare än den godtyckliga och redan 
oändligt kopierade verklighet som det dubblerar.1130 

                               
1127 Ibidem, 32. De ideologiska termerna ”vänster” och ”höger” används av hävd på ett ibland 
annorlunda sätt när det handlar om sovjetiska förhållanden. ”Vänster” kan beteckna den som 
vill påskynda och radikalisera vissa tendenser i utvecklingen, medan ”höger” kan stå för den 
som antingen vill konservera den rådande situationen på närmast reaktionärt vis eller den som 
efterlyser mer moderata förändringar. Alltså är både Trockij och El´cin vänster och Bucharin 
och Ligačev höger, trots att den ideologiska skillnaden mellan en politiker som Trockij och 
El´cin är oöverstiglig. 
1128 Se bild 6 och 7 i bildappendixet. 
1129 Tupicyn, ”East-West Exchange”, 95. 
1130 Det finns en mängd olika synsätt på hur ett simulacrum förhåller sig till en simulering. För 
en teoretiker som Deleuze fullkomnar ett simulacrum simuleringslogiken och får det verkliga 
att upplösas i det hyperreella, och med det dess hegemonianspråk på sanning: ”The simulac-
rum is not degraded copy, rather it contains a positive power which negates both original and 
copy, both model and reproduction.” Enligt Deleuze hävdar ett simulacrum sin karaktär av 
differentiering och distans, vilket gör att man inte kan behärska det. Ett simulacrum upphäver 
istället hierarkier medan en simulering eller en kopia förutsätter dessa: ”Far from being a new 
foundation, it [ett simulacrum] swallows up all foundations, it assures a universal collapse, 
but as a positive and joyous event, as de-founding (effondement) […].” Deleuze registrerar 
bland annat förvandlingen från det godtyckligt artificiella till ett fullkomligt simulacrum inom 
pop art. Gilles Deleuze, ”Plato and the Simulacrum” (1969), i October, nr 27, 1983, 48f, 53, 
56. ”Simulacrum” användes urprungligen som en teknisk term av Pierre Klossowski under 
1940- och -50-talet i hans mytologiska studier. Ett simulacrum aktualiserar en fantasibild 
(phantasm) som egentligen inte kan representeras eller kommuniceras. Förutom de traditioner 
som förknippas med Klossowski, Deleuze och Baudrillard, lämnade även Georges Bataille 
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Även om Gorbačev och Stalin ideologiskt kan karakteriseras som tetra-
lektiska monister undandrar sig Stalin den typ av pejorativa omdömen som 
Ėpštejn kan fälla om Gorbačev. Stalin förefaller för Ėpštejn ha en obeveklig 
aura av modernitet och obarmhärtig verklighet omkring sig. Med hjälp av en 
typologi som Ėpštejn började utveckla 1991, meddelar han i en intervju från 
1993 att Brežnev är ett fulländat simulacrum, en hyperverklig representation 
utan bakomliggande substans, en kopia utan original. Ėpštejn kontrasterar 
honom mot Stalin som framstår som en mer verklig karaktär, en bild av nå-
gonting, nämligen en hemsk version av kommunism, vilken representerar 
makten själv.1131 Gorbačev ses här som en dubbel simulering, då han höll fast 
vid det han föresatte sig att förändra. 

Som Julian Cooper hävdar försökte Gorbačev med perestrojka omskapa 
och aktualisera socialismens konstitutiva dikotomier (utopi/vetenskap, spon-
tan social utveckling/medveten social konstruktion, reform/revolution, pri-
vat/offentlig, kapitalism/socialism). Ėpštejn skulle dock kunna replikera att 
det ytterst sett handlade om att syntetisera oppositionerna inom ramen för en 
total ideologi. Jag vill ändå mena att Gorbačev försökte restaurera den socia-
listiska ideologins dialektiska spänningar, som till stor del varit frånvarande 
sedan Stalin stärkte sin makt på 1930-talet. Under denna tid introducerade 
han generallinjen, en ny icke-antagonistisk författning och konfliktlöshetste-
orin inom estetiken, enligt vilken konst och litteratur skulle skildra ett ho-
mogent samhälle. Ėpštejns slutsats är insiktsfull, men de häftiga debatterna i 
Folkkongressen och de sensationella publiceringarna av tidigare förbjuden 
litteratur, legitimerade av Gorbačev som någonting normalt, talar sitt tydliga 
språk. 

Glasnost´ som postmodernismens orsak och verkan 
I förra avsnittet undersökte jag några av de instrumentella och totalitära im-
plikationer som Michail Ėpštejn läser in i reformpolitiken. Här berör jag 
istället en annan sida av reformerna som kan karakteriseras av en mjukare 
upplysning. Jag byter också fokus från postmoderniteten till postmodernis-
men, från ett strukturellt tillstånd till en subjektiv rörelse. På vilka sätt kan 
reformpolitiken relateras till denna rörelse? Den ryska postmodernismen fick 
sitt namn under Gorbačev-eran. Rör det sig om en kontingent samtidighet, 
eller finns det ett djupare samband? Gav glasnost´ ett slutgiltigt incitament 
till en i princip redan förberedd postmodernism som kunde bli självmedveten 
i takt med kulturliberaliseringen – eller finns det en intern koppling? Denna 

                                                                                                                             
under tidigt 60-tal viktiga bidrag till simulacrumteorin. Martin Jay, Downcast Eyes: The 
Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, Berkeley, CA: University of 
California Press, 1993, n. 544. 
1131 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 229; Berry et. al., ”An Inter-
view with Mikhail Epstein”, 103. 
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fråga är kontroversiell, då avståndstagandet från Gorbačev, hans politik och 
den generationsgruppering han tillhör, i många fall är väsentlig för postmo-
dernismens självbild. Man måste dock ta i beaktande att kulturliberalisering-
en delvis diskriminerade många av dem som kom att uppfattas som postmo-
dernister och den författargeneration de tillhörde. 

Michail Kuraev uttryckte 1991 en direkt tacksamhetsskuld inför ledning-
ens politik. Kanske var det inte så mycket politikens innehåll han sympatise-
rade med som de effekter den genererat. Utan perestrojka och glasnost´, 
säger han, hade han inte kunnat sadla om till författare, utge sin bok Kapitan 
Dikštejn i ocensurerat skick och upptas i författarförbundet.1132 Även Ėpštejn 
ställdes inför helt nya möjligheter att skapa ett tvärdisciplinärt ”Kulturellt 
laboratorium” 1988, samt bidra till att utveckla den nya disciplinen kulturo-
logi. Denna verksamhet måste ses mot bakgrund av alla de tusentals före-
ningar och organisationer som bildades under samma tid. Mellan 1988 och 
1989 registrerades 30 000 nya föreningar eller klubbar i Sovjetunionen.1133 
De representerar konkreta exempel på hur man kunde förverkliga den nya 
diskussionskultur Gorbačev hade efterlyst. Men även Ėpštejns allmänna 
tänkande speglar implicit reformernas bärande begrepp. Resonemang om en 
icke-relativistisk pluralism och möjligheten att hävda såväl det universella 
som det avvikande i en singulär värld – av olika kulturer i förening, utan 
gränser mellan öst och väst1134– ligger inte långt ifrån Gorbačevs konvergens-
tänkande och dennes tro på enhet i mångfalden. Konvergensproblematiken – 
applicerad på kulturen – är ett återkommande tema hos flera författare och 
konstnärer förknippade med postmodernismen.1135 Även andra kritiker och 
författare som kan associeras med postmodernismen sätter sin tillit till en 
singulär värld med upphävda gränser, utan låsningar och centreringar. 
Ėpštejn ser i det kulturella laboratoriet en ny möjlighet att skapa en enhetlig 
mötesplats för olika kulturer.1136 Även om den senare förhoppningen kanske 
främst berör vetenskapen så finns här likheter med Sacharovs och Pitirim 
Sorokins tankar om integrationalism. Medvetenheten om civilisationens 
potentiella undergång är en existentiell insikt och har skapat återblickar 
(flashbacks) mot våra traumatiska erfarenheter, menar Ėpštejn.1137 Gorbačevs 
                               
1132 Kuraev, ”Perestroika, 227f. 
1133 Denna oberoende föreningskultur började växa fram 1986. Författningens föreningsfrihet 
hade nu blivit effektiv för kanske första gången i sovjetisk historia, om man undantar 1920-
talets relativt liberala kulturklimat. Lena Jonson, ”Sovjetunionen”, i Utländska politiska sy-
stem, red. Rutger Lindahl, Lund: Dialogos, 1991, 211. 
1134 Ėpštejn, ”Culture-Culturology-Transculture”, 280f. 
1135 Kuricyn, ”Postmodernizm”, 225. Se även Tupicyn, ”East-West Exchange”, 91, i vilken 
han reflekterar över den komplexa gränsdragningen mellan öst och väst. Med hänvisning till 
Edward Said kritiserar han preferensen i väst för att orientalisera perestrojka. I en tid då det 
traditionella österlandet sedan länge tömts på sin känsla av äventyr och mystik har dylika 
egenskaper projicerats på händelseutvecklingen i Sovjetunionen: ”In short, the USSR under 
glasnost appears to be a post-industrial paradigm of the Orient.” 
1136 Ėpštejn, ”Govorit´ na jazyke vsech kul´tur”, 102. 
1137 Laird, ”[en intervju med Michail Ėpštejn]”, 14. 
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perestrojka legitimerades med denna möjliga undergång. Det mantra som 
kanske mest framgångsrikt präntades in i det allmänna medvetandet var att 
man inte kunde fortsätta som man gjort tidigare. Perestrojka blev en modell 
för postmodernismens arbetssätt: Det förflutna kan återupptäckas och 
omskapas på nytt.1138 

Umberto Eco säger att postmodernismen är ett svar på avantgardismen 
som inte strävar efter att förinta det förflutna utan att återvända till det och 
reflektera över det utifrån andra (ironiska) kriterier.1139 Om man undantar det 
ironiska tillvägagångssättet överensstämmer detta med formeln för pe-
restrojka, nämligen att belysa framtiden med hjälp av en förändrad förståelse 
av det förflutna. Identitetsskapandet hämtar i den officiella politiken inte sin 
kraft från ett överskridande av det förflutnas fakticitet utan genom en eklek-
tisk och retrospektiv förlikning i vilken man söker omdefiniera sin position i 
en värld av nya pluralistiska villkor. Ecos programförklaring kom att bli 
konstitutiv för den ryska postmodernismen.1140 Den har en direkt motsvarig-
het i generalsekreterarens bestämningar av perestrojka-begreppet. Postmo-
dernismens uppgift förefaller delvis sammanfalla med perestrojka. 

Det är symptomatiskt att de teoretiska temata, om nominalism, hyperpa-
radigm, acceleration och logocentrism, som Ėpštejn vidareutvecklar under 
90-talet när han argumenterar för ett ryskt postmodernt tillstånd av post-
kommunism, formulerats under Gorbačev-eran.1141 

Man kan till och med säga att postmodernisterna delar vissa element i den 
förväntanshorisont som reformpolitiken förutsätter. Även om de ryggade 
tillbaka inför de politiska och sociala implikationerna hos tidens stora frågor 
var de likväl fyllda av optimism inför situationen i samtiden. 

Independentfilmmakaren Gleb Alejnikov har en mycket optimistisk syn 
på postmodernismen och en lika affirmativ och icke-pessimistisk syn på 
samtiden (1988) och filmens förutsättningar i denna. Där vissa, enligt ho-
nom, ser en allomfattande död breda ut sig har postmodernisten lämnat dö-
den bakom sig.1142 Klassicismens och avantgardismens värdehierarkier må 
vara förbrukade men det är inget Alejnikov beklagar. Tidigare var vi fångar 
under – och klaustrofobiskt begränsade av1143– den förmätna kategorin 

                               
1138 Se t.ex. Ėpštejns reflektioner kring relationen mellan intresset för historien och framtidens 
litteratur samt dialektiken mellan omskapande och nyskapande: Michail Ėpštejn, ”Katalog 
novych poėzij” (1987), i Postmodern v Rossii. 
1139 Eco, Postscript to The Name of the Rose, 67. 
1140 Passagen citeras bland annat av Lipoveckij, ”Zakon krutizny”, 6. 
1141 Ėpštejn, ”Sovetskij Sojuz—rodina postmodernizma”. 
1142 Följande referat och citat av Alejnikov är från en artikel från 1988 i Klub sine fantom: 
Gleb Alejnikov, Man´erizm – klaustrofobija: Postmodernizm—žizn´posle smerti [fragment ur 
artikeln], 1988, Klub sine fantom: http://www.cinefantom.ru/html/2005-03-14.htm (6 decem-
ber 2005). Se även hela artikeln i engelsk översättning: Alejnikov, ”Mannerism and Clau-
strophobia”. 
1143 Med klaustrofobi menas här rädslan inför ett slutet estetiskt rum, som uppkommer när 
allting redan förefaller vara uträttat, när filmkonsten tycks ha tillryggalagt alla milstolpar och 
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”ny/icke-ny”. Nu när ”friheten har kommit” är det enda giltiga värdekriteriet 
”jag tycker om/jag tycker inte om”. Konsten blir underhållning och autentici-
tetskraven får ge vika för kollage, kommentarer och citat. ”Ett liv efter dö-
den har inträtt, alls icke ’en fest i en tid av pest’ […]”, säger Alejnikov med 
underförstådd referens till Puškin. Postmodernisten förstår, något kryptiskt, 
att ”En tid av fullständig [pol´naja] frihet har kommit, från allting, inklusive 
friheten själv.” Friheten tycks därmed bestå i godtycket och det är inget man 
verkar kunna uppnå genom strävsamhet, bildning, bemyndigande, discipline-
ring eller i ett sökande efter originalitet. Det befriande i utvecklingen tycks 
bestå i att normerna och påbuden blir färre och färre. I en tid av fullständig 
frihet kanske till och med befrielseretorikens indoktrinerande ok från revolu-
tionen och framåt kan förvandlas till historia? 

Embryot till den begynnande politiska, ekonomiska och sociala kris, som 
människor successivt började göra generalsekreterarens reformpolitik ansva-
rig för, är inte jämförbar med de möjligheter som denna politik indirekt öpp-
nat upp, verkar Alejnikov resonera: ”Så om du inte tycker om det [det nya 
värdekriteriet], pina dig inte i ett anfall av klaustrofobi – en öppen dörr kan 
alltid hittas […].”1144 Även om inte Alejnikov explicit tilltalar glasnost´-
politiken menar jag att denna politik, eller åtminstone dess direkta frihetliga 
konsekvenser, i en mening kan beskrivas som praktiserad postmodernism. 
Den ideologiska monismen och den sovjetiska aktualitetsfetischismen upp-
löstes i en kakofoni av historiska kommentarer. Det politiska livet bildade 
mer och mer ett kollage av skiftande riktningar. Det sociala rummet fylldes 
av karnevalisk anarki där relationen mellan centrum och periferi försköts. 
Allting kunde plötsligt ifrågasättas. I detta sammanhang tillhandahåller 
postmodernismen en försoningsstrategi. Den harmonierar med den aktuella 
utvecklingen. Den som bejakar kaos som ett ontologiskt villkor kan känna 
viss existentiell tillförsikt även när grunden sviktar. För nostalgikern som 
drömmer om ordning väntar istället besvikelse, alienation eller rent av panik. 
Mark Lipoveckij talar om ”kaosmos”,1145 som ett syntetiskt förhållningssätt 
där en dialektik mellan inre och yttre kaos hos postmodernisten substituerar 
för ordning och struktur. Vjačeslav Kuricyn talar om ett ”marginaliseringens 
välbehag”.1146 Teorier om kaos och simuleringar ger mening, sammanhang 

                                                                                                                             
då de levande bara kan hysa avund gentemot de döda. Orsaken bakom klaustrofobin identifie-
rar Alejnikov i avantgardismens naiva tro på möjligheten att skapa ny konst. 
1144Även en postmodernistisk författare som Viktor Erofeev resonerar på ett liknande sätt. 
Den nya, alternativa prosan, kännetecknad av lekfullhet, ironi, polystilistik och polysemantik, 
har ett övertag inte bara gentemot den officiella litteraturens socialistiska realism och lands-
bygdsromantik utan även mot den regimkritiska dissidentlitteraturen. Den senare litteraturen 
kan endast utföra sitt uppdrag i ett slutet samhälle. Den nya litteraturen hämtar sin kraft från 
att fullt ut kunna anpassa sig efter de nya möjligheterna till ett fritt självuttryck (svobodnoe 
samovyraženie), bortom hämmande sociala aspirationer. Viktor Erofeev, ”Pominki po sovets-
koj literature”, i Literaturnaja gazeta, 4 juli 1990.     
1145 Lipoveckij, Russkij postmodernizm, 317. 
1146 Kuricyn, Russkij literaturnyj postmodernizm, 179. 



 

 310 

och innehåll i en värld som håller på att fragmentariseras. Det oöverskådligt 
okända kan göras hemtamt och begripligt genom att integreras i en postmo-
dernistisk pastisch. 

Jag tror att postmodernismens sammanstrålning med upplösningstenden-
sen i Gorbačev-erans samhälle delvis kan förklara postmodernismens fortsat-
ta framgångar under 1990-talets instabila utveckling, med frihet utan ordning 
som kännetecken. Man kan fråga sig om postmodernismen fortfarande kan 
vara attraktiv under Putins stabiliserande restauration av sovjetisk disciplin 
och etatism, eller om lekfullheten måste stå tillbaka för postmodernismens 
mer ideologikritiska förhållningssätt. 

Glasnost´ som rysk logocentrism 
Om glasnost´ och perestrojka för Ėpštejn tillsammans är en länk mellan den 
sovjetiska moderniteten och den senkommunistiska postmoderniteten, funge-
rar glasnost´ även som en väckarklocka för den ryska postmodernismen. 
Ėpštejn omfamnar inte det som glasnost´ står för men han antyder att det är i 
relation till detta begrepp som den nya ryska litteraturen kan definiera sin 
uppgift. Jag kommer också att gå in på litteraturens ställning och ordets sta-
tus som sådant i den ryska kulturen. De synsätt som har presenterats på detta 
kommer att relateras till de strategier gentemot Ryssland och Sovjetunionen 
som är gängse inom historiografin. 

I en text om rysk litteraturhistoria antyder Ėpštejn att glasnost´ är ett na-
turligt slutstadium i en specifikt rysk logocentrisk tradition. För det som 
brukar benämnas ”logokrati” använder Ėpštejn det från Derrida och väster-
ländsk postmodernism inlånade ordet ”logocentrism”, men med det förra 
ordets innebörd.1147 Associationen till glasnost´ är inte alls långsökt för en 

                               
1147 Begreppet logocentrism har präglats av Jacques Derrida. Det är inte en synonym till ”lo-
gokrati”, vilket syftar på en rysk eller österländsk praktik. Logocenrism betecknar ett system 
av binära asymmetrier karakteristiska för västerlandets idéhistoria. Texterna inom denna 
konstitueras via olika hierarkier med sociala, kulturella och epistemologiska implikationer. 
Genom en immanent dekonstruktion av de binära relationerna, som Derrida visar vara kon-
tingenta och kontradiktoriska, öppnas möjligheter att genom självkritisk reflektion reducera 
förnuftets totaliserande, centrerande och utdefinierande tendenser. Exempel på dessa opposi-
tioner, som Derrida finner hos tänkare som Rousseau och Saussure, är uttryck/innehåll (signi-
fier/signified), skrift/tal, representation/närvaro, materia/form, yttre/inre och natur/kultur. 
Derrida, Of Grammatology, 31, 33, 63. Derrida vill visa att dessa traditionella uppdelningar är 
ohållbara, åtminstone vad gäller de sätt man värderat de olika leden på. Båda förutsätter näm-
ligen varandra och kan väsentligen inte separeras. Det är dock inte helt klart vilken etymologi 
Derrida haft i åtanke när han valt det utifrån grekiska och latin hybridiserade begreppet. Tal-
associationen är dock konstant närvarande. Logocentrism förstådd utifrån denna etymologi 
kan i så fall syfta på talets dominans, uttryckt i dikotomin skrift/tal (han använder också 
”phonocentrism”). Givet denna innebörd har ”logocentrism” kommit att bli en sorts metonymi 
eftersom egenskapen hos en av dikotomierna fått symbolisera dikotomierna överhuvudtaget. 
Men även förnuftet åsyftas, vilket skulle kunna påvisa den västerländska rationalismens meta-
fysiska tendens att etablera olika dikotomier. Derrida spelar på mångtydigheten hos de olika 
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ryskspråkig läsare då förutsättningen för tesen ligger i etymologin. Som vi 
minns är glasnost´-begreppets inre form röst-het. 

”Logokrati” har i första hand använts för att beteckna det sovjetiska sy-
stemets ideologiska logik.1148 Många har också velat peka på en österländsk 
tradition som inte är exklusivt sovjetisk. För Ėpštejn är ”logocentrismen” 
både sovjetisk och rysk. Den representerar en äldre tradition väsensskild från 
det västerländska. 

Moskovich och Mossman använder ”logokrati” (logocracy) för att speci-
fikt åsyfta de totalitära egenskaper som associeras med den sovjetiska staten. 
Begreppet definieras som 

government by words functioning to create an illusion of legitimacy, one that 
conceals reality while retaining an encoded connection to it. A specific fea-
ture of Soviet political discourse has been that its primary element, the word, 
is stripped of immanent meaning and given new meaning by those who con-
trol its use.1149 

Användningen av orden är här rituell och pragmatisk. De kan skapa en pseu-
doverklighet och har därför en magisk karaktär. 

Det logokratiska argumentet passar in i en särskild historiografi som blev 
populär i USA på 1950-talet. Här började man förutsätta en kontinuitet mel-
lan den tsarryska autokratin och den sovjetiska enpartistaten.1150 Perspektivet 

                                                                                                                             
betydelserna hos logos (förnuft, diskurs, legion, ansamling). Derrida et. al., ”Filosofija i litera-
tura”, 171. Ambiguiteten besitter i sig själv en förklarande kraft då logocentrismen handlar 
om ett fenomen som antar olika former. Det blir ett samlingsnamn och en garant för de olika 
uttryck som närvarometafysiken kan ta sig. 
1148 I detta sammanhang kan man också nämna ett begrepp som verbokrati, vilket har fungerat 
i en kremlologisk kategorisering av poststalinistiska ledartyper i Sovjetunionen. George 
Pálóczi-Horváth menar att Stalins utrensningar av marxistiska intellektuella och gardet av 
gamla bolsjeviker gjorde att det utkristalliserades två distinkta sovjetiska ledargrupper, nämli-
gen verbokrater och teknokrater. De senare hade teknisk utbildning, var fokuserade på hårda 
siffror och förmögna att frambringa praktiska resultat. Teknokraterna ansågs ämnade att 
genomföra den sovjetiska moderniseringen. Demonstrerad partilojalitet och ett ingenjörsdi-
plom var tillräckliga villkor för en politisk karriär. Även om ingenjörskåren drabbades av 
utrensningar fanns där inte samma institutionaliserade förutsättningar för ett kritiskt tänkande 
vilket gjorde att de välkomnades mer än misstänkliggjorda intellektuella. Verbokraterna var 
visserligen också apparatčiki men inte experter: ”[T]he basic attitude of the ’verbocrats’ to all 
problems was verbal, that of manipulators of the proper words [...].” Den som främst faller 
under Pálóczi-Horváths kategoribeteckning är Chruščev, som behärskade den politiska dema-
gogin och kunde entusiasmera massorna med sin visionära retorik. George Pálóczi-Horváth, 
Khrushchev: The Road to Power, London: Secker & Warburg, 1960, 146. 
1149 Moskovich och Mossman, ”Changing Patterns”, 2f, 4. Moskovich och Mossman påtalar 
dock att Gorbačev-eran i vissa fall såg en uppgörelse med logokratin. 
1150 Gleason, ”Velikie reformy v poslevoennoj istoriografii”, 20. Se även Arnold J. Toynbee, 
”Russia’s Byzantine Heritage”, i Civilization on Trial, red. Arnold J. Toynbee, London: Ox-
ford University Press, 1948, 175, 182f, som spårar totalitära sovjetiska trådar långt tillbaka i 
den bysantinska historien och beskriver kapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen som 
en förlängning av dragkampen mellan bysantinsk och västerländsk kristendom: ”In this By-
zantine totalitarian state, the church may be Christian or Marxian […]”; ”Under the Hammer 
and Sickle, as under the Cross, Russia is still ’Holy Russia’ and Moscow still ’The Third 
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bröt mot den sovjetiska självbilden av självtillräcklig modernitet.1151 Man 
antog också att det fanns en kausalitet mellan intern despotism och extern 
aggression.1152 Genom att peka på att traditionen av despotism inte var en 
tillfällig konjunktur kunde man legitimera en hårdare utrikespolitisk håll-
ning, eftersom en sovjetisk expansionism då framträdde som ett konstant 
hot. 

Föreställningen om Ryssland som fastkedjat vid ett predestinerat öde var 
inte ny. Nikolaj Berdjaev hade 1937 givit ut sin bok om den ryska kommu-
nismens nationella särart.1153 I bolsjevismen läste han in en tsaristisk makt-
fullkomlighet och såg i denna en rörelse som mer förföriskt än andra rikt-
ningar i samtiden kunde kanalisera ryska religiösa energier.1154 Den franske 
markisen Astolphe de Custine vittnade i sin berömda ryska reseskildring La 
Russie en 1839, som publicerades 1843, om en historiskt determinerad för-
ställdhet, ofrihet, intolerans samt orientalisk härskarmentalitet och despotisk 
grymhet. Dessa var enligt honom möjliga att härleda till mongoliska och 
bysantinska institutioner, som för alltid tycktes lägga hinder i vägen för en 
rysk utveckling mot verklig civilisation och kultur.1155 När Ryssland konkur-
rerade med västmakterna om Bosporen under 1850-talet passade man i Eu-
ropa på att förstärka bilden av ett ”orientaliskt” hot från öster. Under upplys-

                                                                                                                             
Rome.’ Tamen usque recurret.” Det är också symptomatiskt att diskussionen om 1500-
talsmunken Filofejs profetia om Moskva som det tredje Rom var särskilt intensiv under 40- 
och 50-talen. Se t.ex. litteraturöversikten hos Wolff, ”The Three Romes”, n. 309. 
1151 Se t.ex. Gorbačev, ”Oktjabr´ i perestrojka”, 386, 436. 
1152 Som Martin Malia har påpekat utgör kanske Marquis de Custine det paradigmatiska ex-
emplet på ett hävdande av sambandet mellan intern despotism och extern aggression i det 
ryska fallet. Malia, Russia under Western Eyes, n. 437. 
1153 Sinn und Schicksal des russischen Kommunismus gavs ut i Tyskland 1937 och fick samma 
år en engelsk översättning, The Origins of Russian Communism. En rysk översättning, med 
titeln Istoki i smysl russkogo kommunizma, publicerades i Paris 1955, men gavs inte ut i Sov-
jetunionen förrän 1990. 
1154 Det femte kapitlet i Berdjaevs bok avslutas med följande ord: ”Bolsjevismen visade sig 
vara minst utopisk och mest realistisk, i störst överensstämmelse med hela den situation som 
hade utvecklats i Ryssland 1917. Den visade sig vara mest trogen vissa ursprungliga ryska 
traditioner, både det ryska sökandet efter en universell social sanning, maximalistiskt för-
stådd, och de ryska metoderna för att styra och härska med våld. Detta var betingat av hela 
den ryska historiens gång, men också av svagheten i våra skapande andliga krafter. Kommu-
nismen visade sig vara Rysslands oundvikliga öde, ett internt moment i det ryska folkets öde.” 
Men den ryska kommunismen är ändå en avart. Den ryska maximalistiska själens strävan 
efter helhet har nämligen mycket lätt för att blanda ihop det absoluta med det kontingenta, det 
universella med det partikulära, och istället landa i avgudadyrkan. Berdjaev, Istoki i smysl 
russkogo kommunizma, 19, 93. 
1155 Hänvisningar till Bysans är ett återkommande tema hos Custine. Även om han hävdar att 
han beundrar potentialen i det ryska folkets öde, det sista att beträda den världshistoriska 
scenen, härleder han en förment rysk oärlighet, slutenhet, bedräglighet, samt en räcka mer 
eller mindre grymma attribut, inte bara till århundraden av underdånighet under mongolernas 
tributvälde, utan framförallt till importen av politiska, estetiska, vetenskapliga, religiösa och 
sedliga traditioner från vad han ser som den ”falska” bysantinska kulturen. Marquis de 
Custine, Letters from Russia (1843), London: Penguin Books, 1991, 4, 11, 129, 135, 225, 
228f, 239. 
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ningens 1700-tal fick Europabegreppet en mer sekulariserad och civilisato-
risk innebörd, istället för en utpräglat kristet geografisk.1156 Under samma 
århundrade svartmålades Rysslands andliga vagga, Bysans, som förnuftets 
och frihetens motsats.1157 Bilderna av ett traditionsbundet Ryssland utgör 
olika variationer i en historieskrivning som ytterst söker det specifikt ryska, 
ofta med en genealogisk härledning tillbaka till Bysans. Tillsammans konsti-
tuerar förhållningssätten en berättelse om Ryssland som radikalt annorlunda, 
i relation till Europa.1158 

Berdjaevs bok om den ryska kommunismen blev upprinnelsen till en kon-
trovers som pågår än idag om huruvida övergången från Ryska imperiet till 
De socialistiska rådsrepublikernas union skall ses som ett brott eller som en 
kontinuitet. Om Berdjaev förkroppsligar den ena sidan exemplifieras den 
motsatta kanske bäst med en annan rysk emigrant, Aleksander Solženicyn 
(som dock återvände till Ryssland i början av 90-talet), vilken trots sin likar-
tade slavofila anknytning, läser in allt annat än ryska dispositioner i det sov-
jetiska projektet.1159 

Kontinuitetsteoretikern försöker styrka sin hypotes om en gemensam kär-
na i det tsarryska och sovjetiska genom att åberopa ett antal analoga historis-
ka institutioner och praktiker. Kärnan utgör en essentialistisk konstant och 
tolkas ibland i termer av en natur, psykologi eller mental struktur (mental 
pattern),1160 som antas beteckna en för ryssar karakteristisk dualistisk och 
maximalistisk mentalitet. Ryssland brukar i detta sammanhang representeras 
med ekvivalenter. Kommunistpartiets ideologiska sanningsmonopol får mot-
svara den ortodoxa kyrkans exklusiva andliga auktoritet i Tsarryssland. Sta-
lins kolchoser och sovchoser får förkroppsliga samma anda som den gamla 
livegna och egendomslösa bondesamfälligheten.1161 Den tredje internationa-
lens sovjetiska hegemoni får sin naturliga förutsättning i den tsarryska impe-
rialistiska expansionspolitiken. Stalins totalitära härskarstil har sina rötter i 
den bysantinska fusionen av sakral och sekulär makt. Den gemensamma 
nämnaren utgörs i flera fall av en triad som stavas byråkrati, autokrati och 

                               
1156 Malia, Russia under Western Eyes, 18. 
1157 Mango, Byzantium and its Image, I: 37f. 
1158 Denna berättelse har också sin motsvarighet i Ryssland, traditionellt omhuldad av slavofi-
ler, eurasianister, kommunister och nationalister. Skillnaden här är dock att Rysslands Son-
derweg oftast tolkats i positiva termer. För en litteraturöversikt över den ryska diskussionen, 
se Malia, Russia under Western Eyes, n. 438f. 
1159 På denna skala kan man placera in åtskilliga av de forskare som omnämns i avhandlingens 
inledning, där jag redogör för hur olika historiker, samhällsvetare och ekonomer valt att be-
skriva Gorbačev-eran. Kända namn som driver tesen om kontinuitet är bland annat Richard 
Pipes, Kristian Gerner och Aleksandr Janov. På andra sidan har vi namn som Alain Besancon 
och Aleksandr Nekrič, vilka tvärtom argumenterar för ett radikalt brott. Man skulle också 
kunna placera in Ėpštejn i den första gruppen och Gorbačev i den andra, även om de intar en 
mer sammansatt hållning. 
1160 Gerner och Hedlund, Ideology and Rationality in the Soviet Model, 346. 
1161 Thomas Parland, ”Den ryska nyhögern”, i Finsk tidskrift, nr 4, 1990, 185f. 
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logokrati. Det senare står för en ideologisk övertro på ordets makt att trans-
formera verkligheten. 

Förutsättningar för logokratin skulle man kunna hitta i de semitiska reli-
gionernas bildfientlighet – den befallande Gudens röst i den öde öknen och 
centreringen kring det gudomliga ordet som allsmäktigt undgår all attributiv 
representation.1162 Men betingelserna framträder också mer specifikt i den 
ryska diglossisituationen. Diglossi betecknar ett stabilt system där två paral-
lellt uppdelade språk fyller komplementära funktioner, vilket ej skall förväx-
las med tvåspråkighet. 

Kyrkslaviskan var från Rysslands kristnande fram till Peter den store det 
exklusiva skriftspråket. Ännu idag är kyrkslaviska den slaviskortodoxa litur-
gins språk. Under flera århundraden existerade därför kyrkslaviska och ett 
talat okodifierat ryskt folkspråk sida vid sida. Den ryske språkforskaren Bo-
ris Uspenskij har pekat på det symptomatiska i att kyrkslaviskan aldrig känt 
någon legitimerad genre som kunnat parodiera kyrkokulturen, i kontrast mot 
latinets ”parodia sacra”. Språket hade åtminstone fram till Peter den store en 
sakral aura genom sina heliga symboler som vittnar om och har kapaciteten 
att frammana den absoluta sanningen hos en högre verklighet. Kvickheter 
och skämtsamheter hörde istället det ryska talspråket till, ett språk som djä-
vulen själv ansågs föredra framför den bokliga varianten. Kyrkslaviskans 
teckenfetischism kom till uttryck i en rigid ortografi som bidrog till stora 
problem när patriark Nikon i mitten av 1600-talet skulle reformera de kano-
niska texterna så att de bättre motsvarade de grekiska originalen. Med korri-
gerade genitivändelser eller modifierade stavningsformer menade många att 
inte bara morfologin förändrades utan även ordens betydelse och referens. 
Den som skrev på det nya sättet riskerade att istället för Jesus, heliga apost-
lar och goda änglar, åkalla Antikrist, falska apostlar och fallna änglar. Aldrig 
så små grammatiska eller ortografiska avvikelser efter grekisk eller talspråk-
lig förebild framstod för de gammaltroende som syndfulla, kätterska och 
hädiska.1163 

Vissa forskare har pekat på att man i det moderna Ryssland utvecklat en 
överförd föreställning om att det skrivna ordet är det sanna ordet, vilket kan 
förklara myndigheternas strävan att kontrollera detta.1164 I samband med att 
den ryska litteraturen utkristalliserades och professionaliserades under tidigt 
1800-tal övertog den i viss utsträckning kyrkans roll. Från Belinskijs hegeli-
anska horisont var det genom litteraturen som världsanden skulle komma till 

                               
1162 Erich Auerbach, Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur 
(1946), 2 utg., Bern: Francke Verlag, 1959, 10f. 
1163 Boris Uspenskij, ”Jazykovaja situacija i jazykovoe soznanie v Moskovskoj Rusi: vosprija-
tie cerkovnoslavjanskogo i russkogo jazyka” (1989), i Izbrannye trudy: Jazyk i kul´tura, vol. 
2, Moskva: Škola ”Jazyki russkoj kul´tury”, 1996, 29, 32, 34, 37f, 40ff, 49f. 
1164 Barbara Lönnqvist, ”Den ’nya människan’ – utopin i verkligheten”, i Ryssland: Ett annat 
Europa, red. Birgitta Furuhagen, Stockholm: SNS Förlag, 1995, 248. 
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självmedvetande i Ryssland.1165 Författaren eller poeten förlänades en social 
och profetisk karisma. Han eller hon agerade folkets talesperson och kunde 
tolka tidens tecken.1166 Eftersom den logokratiska makten tror sig kunna be-
tvinga verkligheten med ord, blir det viktigt att försöka härska över orden 
som sådana, genom att göra vissa till fetischer och andra till tabun. 

Här visar sig emellertid ett problem. Det skrivna ordets upphöjda ställning 
i den ryska traditionen låter sig i egentlig mening inte fångas med Derridas 
begrepp logocentrism. En förvärvad innebörd i det begrepp som Ėpštejn 
återanvänder är att det skrivna ordet är sant genom det talade. Derridas pro-
jekt handlar om att dekonstruera den fonetiska hegemonin.1167 Ėpštejn försö-
ker framförallt framhäva kontinuiteten i den ryska traditionen där det skrivna 
ordet har en högre status. 

Den typ av logokrati man i denna kontext traditionellt talat om skulle ha 
manifesterat sig i såväl tsaristisk censurlagstiftning som i sovjetregimens 
flitiga bruk av slagord och propaganda, men också i 1800-talsintelligentsians 
förkärlek för att totalisera enskilda åskådningar till absoluta ideologier.1168 
Även om TV-mediet under 1990-talet blev dominerande (en process som 
konsoliderades under andra hälften av 1980-talet då en TV-tittande masspu-
blik skapades),1169 brukar Ryssland, inte minst av olika postmodernister, ka-
rakteriseras som en kultur där ordet intar en allsmäktig ställning.1170 Denna 
ordkultur drogs till sin spets under Gorbačev-erans massiva uppsving för 
tidskriftsupplagorna, den ökade takten av nya och nygamla bokutgivningar 
samt det nyvaknade allmänna intresset för den politiska debatten. 

Den dubbelspråkighet som följer av censuren lär alltså inte bara ha repro-
ducerat en i Gerners och Hedlunds ögon ”kognitiv dissonans”, utan en före-
ställning om ordets förmåga att förändra verkligheten. Den i väst uppmärk-
sammade ryske vänsterintellektuelle Boris Kagarlickij, som vi strax skall 
återkomma till, fruktade just att denna ordens makt att transformera verklig-
heten skulle avmattas i takt med en ökad yttrandefrihet. Den subversiva kraf-
ten hos orden som kan utmana makten verkar kräva ett system av censur för 

                               
1165 Hosking, Russia and the Russians, 274. 
1166 Garrard och Carol, Inside the Soviet Writers’ Union, 6f. 
1167 Derrida, Of Grammatology, 30f. 
1168 Enligt Nikolaj Berdjaev mottogs aldrig utopismen, hegelianismen, darwinismen, materia-
lismen och marxismen av den ryska 1800-talsintelligentsian som enskilda teorier utan som 
totalitära dogmer. Detta vill han förklara med den ryska maximalistiska själens sökande efter 
det absoluta. Berdjaev, Istoki i smysl russkogo kommunizma, 18f. Denna ideologiska tendens 
(som också brukar kallas för ideokrati) torde också kunna förklaras med andra faktorer. Efter-
blivenhetens privilegium innebar enligt olika uttolkare att man snabbt kunde assimilera ny 
teknologi och radikala idéer utan att förirra sig på omvägar. Detta förutsätter också att den 
ideologi och praxis som lånas in samtidigt töms på sin historiska interaktivitet. Begreppen och 
ismerna blir därför kontextlösa och läses inte som inlägg i en debatt utan uppenbarar sig som 
absoluta imperativ bortom sin ursprungliga polemiska tillkomstsituation. 
1169 Mickiewicz, Split Signals, v, 193. 
1170 Se t.ex. Vjačeslav P´ecuch, ”Novaja moskovskaja filosofija” (1987), i Novaja moskovska-
ja filosofija: Chronika i rasskazy, Moskva: Moskovskij rabočij, 1989, 165. 
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att kunna bryta igenom tystnaden och legitimeras som en radikal kritik av 
den rådande ordningen. I en betydande mening, kan man tillägga, var den 
avvikande författaren i Östeuropa bara viktig så länge som det repressiva 
systemet fanns kvar. 

Barbara Lönnqvist gör kopplingar mellan den gamla diglossisituationen 
under tsartiden och klyftan mellan ideologisk propaganda och vardaglig 
kommunikation under sovjettiden.1171 Den senare splittringen resulterade i ett 
dubbeltänkande.1172 Dubbeltänkande (dvoemyslie) har vid sidan av sin all-
männa betydelse på ryska både fungerat för att sammanfatta det ryska med-
vetandets antagonistiska karaktär, i överensstämmelse med Lotmans och 
Uspenskijs teori om den ryska kulturens duala utvecklingsmönster, samt som 
en översättning av George Orwells ”doublethink” i boken 1984. Detta syftar 
på hur människan i en totalitär ordning lyckas behålla vett och sans när hon 
handskas med en förvrängd och förljugen verklighet. Det är den senare an-
vändningen som Lönnqvist verkar förutsätta. Under sovjettiden levde med-
borgaren i en officiell verklighet där man tvingades lära sig maktens koder 
och korrekt bruka nyintroducerade ideologiserade förkortningar och akro-
nymer. Vetenskapliga uppsatser och artiklar legitimerades med hjälp av ob-
ligatoriska Lenincitat, inte sällan hämtade från ett främmande och irrelevant 
sammanhang. Samtidigt har vi det vardagliga språket som orienterar sig efter 
andra normer och inte fyller samma ritualiserande funktion. På detta sätt 
skapades en avgrundsdjup klyfta mellan det rituella språket och vardagsverk-
ligheten, som verbalt kanske mest förtätat kommer till uttryck i den avmas-
kerande anekdoten.1173 Dubbeltänkandet kan både ses som en strategi för 
självbevarelse och ett patologiskt tillstånd i det kollektiva medvetandet, vil-

                               
1171 Även Ėpštejn har föreslagit hypotesen att sovjetiskt ”double-think” har sin förutsättning i 
ryskt ”double-speak”: ”By virtue of its two historical sources, vernacular Russian and Old 
Slavonic, the Russian language possessed a foundation for ’double-speak.’ This duality sad-
dled Russian words with a definite stylistic range in addition to specific evaluative meanings; 
the same phenomenon could be expressed in a high, positive manner or in a low, negative 
manner. One may conjecture that the ’double-speak’ of early Russian culture created the 
linguistic preconditions which made Soviet ’double-think’ possible.” Ėpštejn, ”Relativistic 
Patterns”, 88. 
1172 Dubbeltänkande brukar användas tillsammans med andra begrepp med dual betydelse, så 
som dvoeverie (dubbeltro) om den ryska kulturen. Dubbeltron kan principiellt känneteckna 
varje ny historisk övergångsfas där det nya ännu inte hunnit konsolideras. Men denna tro 
brukar i synnerhet tillskrivas utvecklingen efter kristnandet av Rus, då implementeringen av 
kristna dogmer aldrig till fullo kunde substituera för ett gängse hedniskt tänkande. 
1173 Lönnqvist, ”Den ’nya människan’”, 250f. Den ryska, eller för all del östeuropeiska anek-
doten har formen av en cynisk vits som på ett subtilt sätt med små gester och stor humor (och 
inte utan vishet) avmaskerar den officiella ideologins, byråkratins, systemets och generalsek-
reterarväldets idiosynkrasier. Produktionen och spridningen av dylika folkloristiska politiska 
kvickheter avmattades, till många sovjetologers stora sorg, i och med enpartistatens fall. Det 
är möjligen betecknande att den vittspridda anekdoten främst förmedlades i en talspråkig 
genre, med enkla inledningar och vändningar som är lätta att hänga upp för det orala minnet, 
då det i diglossisituationen under de föregående århundadena närmast var otänkbart med 
lekfull humor och kreativ innovation inom skriftspråket. 
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ket reproduceras av auktoritetsbundna och tabubeläggande praktiker.1174 
Lönnqvist menar att dubbeltänkandet skapat ett kroniskt politikerförakt i 
dagens Ryssland. Det sunda förnuftet har sedan länge avslöjat den officiella 
sovjetiska retorikens tomhet och statistikrapporteringens förljugenhet. Ett 
dylikt sätt att tänka har föranlett litteraturkritikern Svetlana Boym att 
benämna glasnost´-erfarenheten som ”skrivmani” (graphomania) och ”mun-
diarré” (logorrhea), snarare än i termer av verkliga framsteg. Finns det nå-
gon framtid för en demokratisk litteratur i Ryssland, frågar hon sig, utan en 
subversiv undertext av aesopiska allusioner och metaforer?1175 

Det postmodernistiska förhållningssättet gentemot logokratin är också 
kluvet. Å ena sidan tycks man bejaka de officiella sammanhangens tecken-
fixering, vilka man hunnit göra sig relativt hemmastadd i. Det semiotiska 
intresset är en viktig ingrediens i den sovjetiska konceptualismen, där uppta-
genheten av möjligheter att återanvända språkliga former och representatio-
ner intar en central plats. Å andra sidan verkar vissa välkomna ordkulturens 
föregivna död i form av litteraturens svagare ställning och den samtidiga 
konsolideringen av televisionens mediala hegemoni,1176 en ny, om man så 
vill, videokrati (videokratija). 

För sextiotalisterna representerar glasnost´ dock något västerländskt. För 
många av dem innebär den nya politiken ett infriande av tövädersför-
hoppningen om ett förverkligande av demokratiska värden och mänskliga 
rättigheter. Visserligen hade deras tidigare krav på glasnost´ ventilerats ge-
nom åberopande av sovjetiska lagtexter. Men under Gorbačev-eran betrakta-
de sextiotalisterna införandet av glasnost´ och andra fri- och rättigheter som 
ett önskvärt närmande till en västerländsk normalitet.1177 För Boris Kagar-
                               
1174 Filosofen, historikern och sociologen Igor´ Kon pekar ut dubbeltänkandet som en av flera 
psykologiska mekanismer bakom den djupgående sociala ansvarslöshet och stagnation han 
tycker sig se i samtiden. Kon, ”Psichologija social´noj inercii”, 69ff. Dubbeltänkandet korre-
sponderar mot en klyfta mellan ord och verklighet. Detta har enligt Kon sin upprinnelse i det 
språkliga tabubeläggandet. Han exemplifierar med uttryck som ”sexuellt intresse” och ”mo-
dernism” vilka laddats med så starka negativa konnotationer att de automatiskt tolkas som 
delmängder av någonting ”sjukt” och ”reaktionärt”. Med hjälp av ett ”psykologiskt filter” 
sorteras innehållet i diskussionen bort till förmån för kunskapen om huruvida avsändaren är 
vän eller fiende: ”Klyftan mellan officiella och inofficiella förhållningssätt och de mångtaliga 
tabubelagda orden har inte bara givit upphov till en splittring mellan ord och handling [delo], 
utan också till det egenartade fenomenet dubbeltänkande: en annan betydelse läggs in i ett och 
samma ord, och en och samma person, beroende på situation (till exempel på ett möte eller 
hemma) hävdar diametralt motsatta saker med lika stor uppriktighet […].” Dubbeltänkandets 
officiella inställsamhet och auktoritetstro anförs också som en förklarande faktor till att re-
formpolitiken, på traditionellt vis genomförd uppifrån, togs emot så friktionsfritt av allmänhe-
ten under de första åren av Gorbačev-eran. 
1175 Svetlana Boym, Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia, Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1994, 205. 
1176 Voskovskaja, [en intervju med Vladimir Sorokin]. 
1177 Det är påfallande att många sextiotalister tolkade perestrojka som en normalisering. För 
Gorbačev var just den kultur av oenighet som höll på att växa fram någonting ”normalt”, en 
politisk umgängesform som Sovjetunionen i många stycken dittills hade saknat, menade han. 
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lickij, som också läser in en förvästligande tendens i utvecklingen, har dock 
glasnost´ inneburit att orden devalverats på sin subversiva kraft. Om orden i 
enlighet med en rysk tradition tidigare haft en allsmäktig status och varit 
värda att antingen förbjuda eller gå i fängelse för, tycks de i och med det nya 
mer öppna klimatet bli till intet förpliktigande. Kagarlickij slås av hur ordens 
förändringspotential plötsligt försvinner i analogi med den obetydliga roll 
som han anser att de spelar i västerländska liberala samhällen baserade på 
samtycke, status quo och repressiv tolerans.1178 Den tidigare klyftan mellan 
officiella och alternativa språkvärldar tycks ha laddat orden med en radikal 
kraft. Denna verkade fungera som en garant för att Ryssland inte fullt ut 
skulle förverkligas som en totalitär stat. 

Även Ėpštejn karakteriserar Ryssland som en ordkultur. Men glasnost´ 
fyller hos honom snarare funktionen att konsolidera ordkulturen än att 
upphäva den. För Ėpštejn står glasnost´ för något specifikt ryskt och sovje-
tiskt av närmast bysantinska dimensioner.1179 Till skillnad från ”väst” som 
njutningsfullt förkovrar sig i sin visuella representationskultur, kännetecknas 
Ryssland av en upptagenhet av ordet. Intressant nog undertrycker Ėpštejn 
här Europa i sin analys. Det gör han även i fallet med identifikationen av 
Ryssland och USA med postmoderniteten. Ryssland och USA framställs 
som jämbördiga aktörer i frånvaro av det Europa som flera av de teorier 
Ėpštejn stödjer sig på ursprungligen formulerats i. USA har från en europe-
isk horisont länge förknippats med ytlighet, konstgjordhet och bildcentre-
ring, uttryckt i fyrfärgstryckta veckomagasin, kommersiella neonskyltar och 
kabel-TV, men då i kontrast mot den gamla världens föregivet antikvariska 
och textcentrerade kultur av muséer och bibliotek. 

Ėpštejn gör 1991 även en referens till Marquis de Custine,1180 för att påvi-
sa vad han kallar för den ryska kulturens ”nominalistiska” drag och styrka att 
begreppet är viktigare än den verklighet det betecknar, planen mer relevant 
än den produktion som den föreskriver.1181 Ett genomgående tema hos 

                                                                                                                             
Samtidigt skulle det blockuppdelade Europa återfå sin ursprungliga karaktär av ”historisk-
kulturell helhet”. Gorbačev, Perestrojka, 79f, 207. Det är också i detta ljus en sextiotalist som 
Ljudmila Alekseeva väljer att uppfatta reformpolitiken. Alekseeva och Goldberg, The Thaw 
Generation, 4f, 7, 124. 
1178 Boris Kagarlickij, Sovjetunionen – monolit i upplösning, Uddevalla: Daidalos, 1991, 37, 
74f. 
1179 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 230; Ėpštejn, After the Fu-
ture: The Paradoxes of Postmodernism, 328. Jfr Ėpštejn, ”Sovetskij Sojuz—rodina postmo-
dernizma”, där Ėpštejn redan ett år tidigare utvecklat dessa tankar. 
1180 Custines reseskildring kom ut i ett rysköversatt urval 1990. Boken har alltid varit kontro-
versiell i Ryssland, så även när den gavs ut 1990. Den första utgivningen på ryska från tidig 
Stalintid, till vilken Ėpštejn hänvisar i senare texter, drogs efterhand tillbaka. 1930 års sovje-
tiska utgåva hade den ungefärliga titeln Det nikolajevska Ryssland för att markera att det 
handlar om tsartidens Nikolaj I och inte kan appliceras generellt på den ryska, inklusive sovje-
tiska, historien. 
1181 Ėpštejn, ”The Origins and Meanings of Russian Postmodernism”, 191. Se även Ėpštejn, 
”Istoki i smysl russkogo postmodernizma”, 88. 
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Custine var att Ryssland ärvt den bysantinska kulturens inneboende falskhet: 
”So, you have to stop asking why the Russians have invented nothing and 
why they can copy without improving what they copy…”1182 Ėpštejn spinner 
vidare på denna tråd. Men han går ännu längre och hävdar att ryssarna nu har 
förfinat imitationskonsten till fulländning. Kopian blir verkligare än origina-
let. 

Ėpšejn ser glasnost´ som en konsolidering av Rysslands ordkultur eller 
som ett sublimerat slutstadium i den logocentriska utvecklingen, vilken 
postmodernismen genom ett verbaliserat tigande eller en återhållsam ironi 
har att överskrida. Glasnost´ kopplas även ihop med den ”nominalism” eller 
”nominativitet” som han menar kvalificerar Ryssland eller Sovjetunionen 
som postmodernt. Det postmoderna tillståndet institutionaliserades genom 
Rysslands kristnande,1183 Peter den stores häftiga europeisering och introduk-
tion av artificiella institutioner, Potemkinkulisserna under Katarina II, och 
den ryska marxismens tendens att dogmatisera ideologin samt Stalins total-
estetik. 

Med en kritisk udd riktad mot de ryssar som accepterar Jamesons teori 
om relationen mellan postmodernism och senkapitalism, slår Ėpštejn fast att 
postmodernismen likaväl kan uppstå i en logocentrisk kultur med en total 
ideologi som i ett postindustriellt samhälle med erfarenhet av en total tekno-
logi, i vilket videokommunikationen dominerar.1184 Ideokratin (ideokratija) 
tömmer nämligen kulturen på dess revolutionära och modernistiska karaktär. 
Den utmynnar i en idéernas postmoderna eklekticism, i analogi med hur 
videokratin (videokratija) fungerar i Amerika.1185 Att den sensovjetiska 
postmoderniteten skulle ha en specifik upprinnelse bekräftas med en hänvis-
ning till den samtida ryska litteraturen som i sin postmodernism skulle vara 
mer konsistent än den västerländska. Ja, den rysk-sovjetiska ”postframtiden” 
(poslebuduščee), uppburen av åttiotalisterna, är ”kanske den mest radikala av 
alla existerande varianter av postmodernism”, hävdar Ėpštejn.1186 Här kopp-
las postmodernismen ihop med radikalitet och innovation av närmast avant-
gardistiska mått, egenskaper traditionellt tillskrivna den klassiska modernis-
men. 

I både de sovjetiska och västerländska samhällstyperna sker en överpro-
duktion av tecken som gör att verkligheten döljs av simuleringar. Ėpštejn 
placerar glasnost´ i detta sammanhang: 

Skillnaden är att den ryska och sovjetiska civilisationen är logocentriska, me-
dan den västerländska ger prioritet åt guldets och avbildningens [izobraženie] 

                               
1182 Custine, Letters from Russia, 11, 228. 
1183 Paradoxalt nog blir Ryssland enligt Ėpštejn till viss del alltså postmodernt innan det har 
blivit modernt. 
1184 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 230. 
1185 Ėpštejn, ”Posle buduščego, ili stanovlenie ar´ergarda”, 170f. 
1186 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 230. 
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tysta värden. Men orden är lika förmögna att ogenomträngligt täcka över 
verkligheten och skapa en obruten kedja av tecken vilka inte betecknar nå-
gonting, som televisionens avbildningar. Just därför har ideologin i vårt land 
fullt följdriktigt lämnat plats för ingenting annat än glasnost´, som mer fram-
gångsrikt än ideologin med dess fattiga ordförråd pratar bort verkligheten och 
sveper in den i en slöja av ord. 

Under glasnost´-epoken återstår det möjligtvis en väg för den verkliga lit-
teraturen: det talande tigandets eller det förtigna ordets väg. Att yppa hemlig-
heter [sekrety] just för att inte avslöja [razglašat´] mysterier [tajny]. Att dölja 
ordets innebörd i samma ögonblick som det yttras. Att bevara litteraturen på 
botten av språket, i dess gränslösa tigande. Sådan är idag fördunklandets 
[sokrytie] poetik inom poesin. Sådan är vår postframtid [poslebuduščee], 
kanske den mest radikala av alla existerande varianter av postmodernism.1187 

Glasnost´ är något som skall övervinnas. Razglašat´, avslöja, har samma rot 
som glasnost´. Ėpštejn efterlyser istället en strid ström av yppanden, mer 
eller mindre obetänksamma utkast, utan ambitionen att avslöja föregivna 
essenser eller den slutgiltiga sanningen. Motstrategin som Ėpštejn föreslår är 
den verbaliserade tystnaden som kan offentliggöra hemligheter utan att av-
slöja dem och tömma dem på deras innehåll. Precis som konceptualismens 
uppgift i en tidigare text definieras som negation av affirmation (till skillnad 
från den klassiska nihilismens affirmation av negation),1188 skall inte postmo-
dernismen uppfinna nya meningslösa tecken utan snarare påvisa det me-
ningslösa i den redan gängse och befintliga teckenproduktionen. Det handlar 
mer om dekonstruktiv explikation och metodisk återanvändning än om mo-
raliserande domslut. Enligt Ėpštejn bör Černyševskijs fråga, ”vad bör gö-
ras?”, besvaras med Puškins ”ingenting är att göra”.1189 Överflödighetens 
existentiella kredo, som odlades i de ryska 1800-talsfyrtiotalisternas vittra 
universum, med hänvisning till Puškin, rehabiliteras på bekostnad av det 
aktivistiska engagemang som var signifikativt för sextiotalister på båda sidor 
sekelskiftet 1900. Moralens fullkomning ligger inte i det praktiska samhälls-
intresset utan i en resignationens politik. Men Ėpštejns uttalande berör inte 
bara glasnost´ eller den logocentriska praktiken. Genom att dekonstruera 
litteraturens uppgift vänder han sig här indirekt mot föreställningen om att 
den ryske författaren besitter en speciell karisma som överskrider den litterä-
ra professionen.1190 

Det verkar också som om Ėpštejns sympatier ligger närmare postmoder-
nismen än postmoderniteten.1191 Även om glasnost´ till fulländning förfinar 
                               
1187 Ibidem, 230. Observera att ”glasnost´” i första stycket är skrivet fetstilt i originalet. 
1188 Ėpštejn, ”Isskustvo avangarda i religioznoe soznanie”, 230. 
1189 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 217f. 
1190 Jfr Erofeev, ”Pominki po sovetskoj literature”, där Erofeev hävdar att de ryska författar-
nas sociala ambitioner försämrat litteraturen som litteratur och istället bidragit till att reprodu-
cera ett totalitärt samhällssystem. 
1191 I en senare text slår Ėpštejn fast att postmoderniteten är den epok som följer på moderni-
teten. Postmoderniteten förutspås en lika omfattande framtid som modernitetens historiska 
utsträckning. Modernismen definieras som modernitetens sista stora ism. Postmodernismen 
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den postmoderna reduktionen av världen till tecken är det likväl något som 
den nya ryska postmodernismen, eller de åttiotalistiska författarna i den sov-
jetiska postframtiden, har att överskrida med sin ”kreativa tystnad”.1192 

Ėpštejns association mellan glasnost´ och logocentrism eller logokrati har 
också gjorts av andra, och då i relation till perestrojka-politikens utmattning 
i Sovjetunionen. För Moskovich och Mossman misslyckades politiken på 
grund av förkärleken för att hellre ventilera teorier om sakernas tillstånd 
istället för att göra någonting. För Martin Malia innebar införandet av glas-
nost´ i kontrast till traditionell statistikförvrängning att Sovjetunionen av-
mystifierades. Glasnost´ var en bidragande orsak till systemets undergång: 
”A few months of speaking the truth and—behold!—the logocratic spell that 
held the decrepit structure together was broken.”1193  

Redan i Gorbačevs samtid fanns alltså en utbredd kritik som handlade om 
att reformpolitiken bara utspelade sig i tal och skrift utan att omsättas i hand-
fast praktik. Denna kritik har också drabbat den så kallade ordkulturen. 
Ėpštejn följer delvis denna linje i sin ideologikritik men föreslår ett över-
skridande som går i en helt annan riktning. Glasnost´-begreppets dubbla 
konnotation av nytt och gammalt, ryskt och västerländskt, blir en illustrativ 
knutpunkt för kontroversen om de samtida politiska reformernas status och 
allmänna natur. 

Den ryska postmodernismen och den ryska traditionen 
Perestrojka har som vi sett dels associerats med en modernitet av stalinis-
tiskt snitt, dels med olika praktiker som är betecknande för en postmodern 
situation. Glasnost´ hänför sig även till framväxten av en rysk postmoder-
nism. För vissa förknippas detta begrepp med nya kulturella möjligheter. En 
kritiker som Ėpštejn vill dock hänföra glasnost´ till en typiskt rysk logocen-
trism. Logocentrismens komprimerade och allomfattande karaktär under 
Gorbačev-eran, med ständiga publiceringar och avslöjanden, tvingade enligt 
Ėpštejn fram en ironisk respons. Denna utgörs av den ryska post-framtiden, 
den ryska motsvarigheten till den västerländska postmodernismen. Den rys-
ka ekvivalenten förmår verbalisera tystnaden och befria sig från traditionens 
tvångströja. 

Flera av Gorbačev-erans omstridda begrepp som postmodernisterna be-
handlar figurerar också i andra kontexter och behöver inte nödvändigtvis 
hänföras till en sensovjetisk diskussion. Det intressanta är dock att postmo-
dernismens diskursiva strategi kring skiftet mellan 80- och 90-talet konstitu-

                                                                                                                             
avlöser modernismen och utgör på så sätt postmodernitetens första (övergående) ism, vilken 
med all sannolikhet kommer att avlösas av en räcka andra ismer. Ėpštejn, ”Predislovie”, 7f. 
1192 Ėpštejn, ”Posle buduščego, ili stanovlenie ar´ergarda”, 173. 
1193 Malia, Russia under Western Eyes, 407. 
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eras genom att man fokuserar just de temata som hade en självklar aktualitet 
i den rådande samhällsutvecklingen. Man talar om acceleration, revolution, 
modernitet, konvergens, destruktion/negation/nihilism och transition (från 
det förmoderna till det moderna och vidare mot det postmoderna). Erfaren-
heten av den nya publika öppenheten och yttrandefriheten under glasnost´ 
spelar en viktig roll. Dessutom återkommer vissa av tidens grundläggande 
frågeställningar hos postmodernisterna. Rekonstruktionen av det förflutna 
står högt på dagordningen. Detta är måhända inte ett bevis men en indikation 
på att reformpolitiken satte spår i postmodernismens förväntanshorisont. 

Som vi sett tillerkänner Ėpštejn den ryska postmodernismen en speciell 
autenticitet som genom sina säregna betingelser uppvisar en särskild radika-
litet. Denna postmodernism skulle vara typiskt rysk men ändå ha något att 
säga av universell giltighet. Den ryska postmoderniteten har rötter längre 
tillbaka i tiden än den västerländska. Postmodernismen i den ryska postmo-
derniteten har visserligen uppkommit sent, men är mer radikal än sin väster-
ländska motsvarighet. Enligt Ėpštejn är inte den ryska postmodernismen en 
funktion av västerländska influenser.1194 Resonemanget har som vi sett berör-
ingspunkter med 1800-talets idédebatt, där man förmedlade en tro på en 
särskild mission för den ryska kulturen. Detta närmast slavofila drag kan 
förefalla märkligt i förhållande till Ėpštejns pluralistiska hållning, internatio-
nella beläsenhet, rysk-judiska bakgrund samt senare identitet som ”ryskame-
rikan”. Samtidigt som han började argumentera för en självtillräcklig rysk 
postmodernism var han i färd med att emigrera till USA. Det är dock ett 
utmärkande drag för den genealogiska diskussionen i stort att den måste 
vidröra frågor om ursprung och originalitet och i en viss mening överskrida 
det postmodernas logik.1195 

Det kan också handla om en entusiasm som påverkas av den nära relatio-
nen till tidens brännande frågor. Resonemanget skulle också kunna innebära 
ett försök att medvetet eller omedvetet privilegiera den egna positionen och 
därmed indirekt göra sig mer attraktiv på en internationell arena bland bok-
förläggare och konferensarrangör. Det som vi säger är inte bara en upprep-
ning, en ointressant kopia. 

Istället för att underordna den ryska utvecklingen under en västerländsk 
logik försöker Ėpštejn att identifiera autentiskt österländska orsaker till en 
särpräglad rysk postmodernism. Till skillnad från de ekonomiska realiteter 
(basen) som varit bestämmande i väst, har den ryska postmodernismen sin 
upprinnelse i ideologiska praktiker (överbyggnaden). 

Ėpštejn hänvisar vid upprepade tillfällen till Berdjaev för att, i analogi 
med dennes syn på den ryska kommunismen, visa på den ryska postmoder-

                               
1194 Laird, ”[en intervju med Michail Ėpštejn]”, 14. 
1195 Literaturkritikern Vjačeslav Kuricyn menar att det ligger i postmodernismens natur att 
ständigt tvingas överskrida sina förutsättningar, varför en tillsynes inkonsistent logik inte 
framträder som problematisk. Kuricyn, Russkij literaturnyj postmodernizm, 43. 
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nismens fosterländska ursprung. Men jämförelsen är tentativ. I själva verket 
är analysen beroende av den ojämna utvecklingens språngteori. Ėpštejns 
ärende är inte som Berdjaevs utpräglat polemiskt, och han slutar inte som 
den senare med ett cyniskt konstaterande utan läser in en framstegsprocess i 
utvecklingen. 

Det är intressant att den analogi med vars hjälp Ėpštejn tecknar postmo-
dernismens ursprung bygger på Berdjaev som åberopade 1840-talets slavofi-
ler. Den autonomi som Ėpštejn vill förläna postmodernismen har en slavofil 
slagsida. Berdjaev beskrev 1937 den ryska kommunismens nationella särart 
inom ramen för ett Ryssland som han förstod som ”den kristna östern”.1196 På 
ett annat plan är det fullt begripligt varför Ėpštejn strävar efter postmodernis-
tisk autenticitet. Postmodernismen är ett symptom på postmoderniteten i 
analogi med modernismens relation till det moderna. Den ryska postmoder-
nismens existensberättigande reduceras då i en mening till en fråga om huru-
vida det finns ett ryskt postmodernt tillstånd. Detta blir en kontroversiell 
fråga då postmodernitetens såväl marxistiska som postmarxistiska väster-
ländska teoretiker beskrivit tillståndet som mer eller mindre ekvivalent med 
en västerländsk eller amerikansk senkapitalistisk utvecklingsfas.1197 Det blir 
också begripligt varför Ėpštejn kontinuerligt måste uppdatera sin teori. Sov-
jetunionen byts efter 1991 ut mot Ryssland och den tidigare kvalificerande 
senkommunismen med Jamesonsk förklaringskraft blir i samma stund post-
kommunism, vilket bevarar tesernas relevans och aktualitet. 

Ėpštejns polemik mot en Baudrillardsk eller Jamesonsk identifikation av 
det postmoderna med väst är paradoxal på flera plan. Dels är den märklig 
med tanke på hans i andra sammanhang så positiva syn på USA.1198 Dels 
                               
1196 Berdjaev, Istoki i smysl russkogo kommunizma, 7. 
1197 Lyotard, The Postmodern Condition, xxiii; Jameson, Postmodernism, or, The Cultural 
Logic of Late Capitalism, 3f, 5, 35f; Baudrillard, America, 28, 76, 104. Fredric Jameson 
betraktar ”amerikansk” och ”global” som utbytbara ekvivalenter. Jameson har hämtat begrep-
pet senkapitalism (Spätkapitalismus) från Ernest Mandels konceptualisering av kapitalismens 
former i efterkrigstiden. Mandel understryker att ordets kronologiska denotation inte innebär 
att kapitalismen skulle ha förändrats essentiellt eller att Marx’ eller Lenins analyser inte läng-
re skulle vara tillämpbara. Ernest Mandel, Der Spätkapitalismus: Versuch einer marxistischen 
Erklärung, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1972, 8. Det kan även tilläggas att en tän-
kare som Baudrillard åberopar Mandels teori. Jameson går dock längre än Mandel. Han menar 
att senkapitalismbegreppet till viss del implicerar att traditionella moderniserings- och indust-
rialiseringsteorier inte längre är giltiga att applicera på den transformerade livsvärlden. I 
enlighet med Mandel, och till viss del även Lenin, periodiserar han kapitalismen i tre faser. 
Den första kallar han för ”market capitalism”, den andra för ”the monopoly stage or the stage 
of imperialism”, och den tredje – som enligt honom felaktigt kallas ”postindustrial” – ”multi-
national capitalism”. Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, 
xxi, 35. 
1198 1991 skrev Ėpštejn en essä vars poäng illustreras av skillnaden mellan sovjetiska rubel 
och amerikanska dollar. Sovjetiska sedlar är färgstarka men monetärt odugliga. Amerikanska 
pengar är anonyma men direkt utbytbara mot just de konsumtionsvaror man råkar eftertrakta. 
Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, 82ff. I en annan betraktelse från samma år över skillnaden 
mellan Ryssland och USA beskriver Ėpštejn en ritualistisk aspekt av den amerikanska demo-
kratin på ett sympatiskt sätt. Michail Ėpštejn, ”Tri ėsse (Nebo v almazach. O ritualach. Apo-
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undertrycks Europa på ett underligt sätt i analysen. De båda supermakterna 
kastar en skugga över resten av världen. 

Ėpštejn är inte tydlig med att ange vilken abstraktionsnivå han befinner 
sig på. Han har på ett utmärkt sätt visat hur sovjetiska artefakter kan analyse-
ras med en postmodernistisk terminologi (”pastisch”, ”parodi”, ”hyperreali-
tet”, ”fantasmagori”, ”simulacrum”). Det blir dock problematiskt när han 
drar slutsatsen att artefakterna är grunden för terminologin. Metoden blandas 
av någon anledning ihop med den verklighet som den tillämpas på.1199 Pro-
blemet kan också förknippas med att han av olika anledningar inte upprätt-
håller en stringent skillnad mellan postmodernism och postmodernitet. 

Det finns även andra inkonsistenser i terminologin. Ideologibegreppet an-
vänds på flera olika och ibland oförenliga sätt. Ėpštejn växlar också mellan 
olika dateringar av den ryska postmodernismens födelse. Förklaringen härtill 
är inte att han skulle vara osäker eller inte lyckas föra en konsekvent linje. 
Ėpštejn verkar vilja bibehålla en viss öppenhet inför det han behandlar, för 
att freda det i sig motsägelsefulla och mångtydiga från att tvingas in i rigorö-
sa slutledningar och absoluta kategoriseringar. En annan rysk postmodernis-
tisk kritiker upphöjer rent av motsägandet och bruket av logiska motsägelser 
till dygd.1200 Detta kan delvis härledas till en rysk religionsfilosofisk tradition 
med namn som Lev Šestov och Fedor Dostoevskij. 

När det gäller den sovjetiska traditionen så är Ėpštejns och andra postmoder-
nistiska kritikers och författares förhållande till denna mer ambivalent än till 
den förrevolutionära. Inte minst torde detta bero på att flera av postmoder-
nisterna erbjudits förutsättningar att förverkliga sin postmodernism av ett 
självreformerande system som de känner sig alienerade inför. Glasnost´ och 
perestrojka satte dagordningen för epoken och uppmuntrade i sig själva en 
kontinuerlig ström av publiceringar samt ett kritiskt, prövande, omvärderan-
de och retrospektivt förhållningssätt. 

Den stora debatten om postmodernismen som initierades av Solženicyn 
1993 tog sig märkliga uttryck. De två lägren, som båda svär sig fria från allt 
sovjetiskt, anklagar varandra för att uppfylla det sovjetiska projektet. För 
Solženicyn är postmodernismen en utveckling av 20-talets futuristiska 
avantgarde, med samma hänsynslösa traditionsförakt och oorganiska 

                                                                                                                             
kalipsis v russkoj literature)”, i Strelec, nr 3, 1991, 247, 246–250. Ėpštejn har också bejakan-
de kommit att identifiera sig som ”rysk-amerikan”, i prominenta emigranters fotspår som 
Vladimir Nabokov. USA är ett ”truly polyphonic and symphonic country”: Michail Ėpštejn, 
Amerussia [Ėpštejns tal i Merkin Concert Hall, i New York, i samband med mottagandet av 
frihetspriset (Liberty Price) för sitt bidrag till den rysk-amerikanska kulturen], 3 december 
2000: http://www.emory.edu/INTELNET/liberty_award.html (14 februari 2006). 
1199 Det absurda ligger självklart inte i att man hämtar metodologiska redskap från samtiden 
för att förklara fenomen i det förflutna utan att dessa historiska fenomen, representerade i de 
termer som metodologin tillhandahåller, upphöjs till metodologins föregripande källa. 
1200 Kuricyn, ”Postmodernizm”, 226. 
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estetik.1201 För postmodernisterna representerar Solženicyns antikommunism 
den oförsonliga dualism och stereotypa dogmatism som utgjorde essensen i 
den sovjetiska ideologin.1202 Därför aktar sig många postmodernister noga för 
att hamna i anti-positionen, då denna kan hota deras självständighet. 

Man frestas att fråga om inte återanvändningen av föreställningen om ef-
terblivenhetens privilegium kan ses som en form av mindervärdeskomplex. 
Lipoveckij är en av dem som diskuterat huruvida isolering och försening 
skall förstås som ett privilegium eller ett komplex i freudiansk mening. För 
visst finns det en ton av ressentiment i representationen av den ryska post-
moderniteten. ”Vi” har ”allt” som de har – om Derrida har utarbetat en me-
tod för att konfrontera den västerländska metafysikens binära oppositioner 
har vi vår egen Lotman som lika exemplariskt analyserat den ryska kulturens 
duala logik. 

Ėpštejn använder sig inte bara av Berdjaevs teori om den ryska kommu-
nismens idiosynkratiska förutsättningar för att belysa den ryska postmoder-
nismens särart. Han parafraserar även titeln på Berdjaevs bok vid upprepade 
tillfällen. Det finns flera beröringspunkter mellan de båda tänkarna. Båda är 
upptagna av skapandets problem – förstått som en frihetlig och i grunden 
icke-kollektiv, men organisk process – och vidare av religionsfilosofiska 
spörsmål samt en skepsis mot det moderna och den sovjetmarxistiska ideo-
login. Men det finns också kontraster. Ėpštejn använder sig av särartsargu-
mentet för att legitimera, medan Berdjaevs ärende är att polemisera. Berdja-
ev söker underminera den sovjetiska kommunismens universella appell ge-
nom att kontextualisera den inom och binda den vid en specifik tradition. 
Ėpštejn söker med sin nationella genealogi ge den ryska postmodernismen 
en universellt giltig legitimitet. Den berättigar den ryska postmodernismen 
att tala i egen sak på jämlika villkor med grannen i väst. 

Den karakteristik som Ėpštejn gör av Stalins och Gorbačevs ideologiska 
strategi är också möjlig att applicera på annat hegemoniskt tänkande. El´cins 
kritik lanserades till betydande del i opposition. Väl i suverän maktställning 
när Sovjetunionen fallit samman kom han att förlita sig på ömsom unga, 
ömsom åldrade premiärministrar, växelvis radikala och moderata ministrar, 
varav ingen blev särskilt långvarig på sin post. El´cin lät 1995 meddela att 
han för egen del helst såg att 75-årsminnet av inbördeskrigets slut uppmärk-
sammades så diskret som möjligt.1203 Konflikten mellan röda och vita tona-
des ned då nationens ideologiska motsättningar skulle överbryggas. 

Ėpštejns jämförelse mellan Stalin och Gorbačev aktiverar också andra as-
sociationer. För Zygmundt Bauman är de nazistiska förintelselägrens indust-
riella utrotning en förlängning av den moderna rationaliteten. Lyotard kopp-

                               
1201 Solženicyn, ”Otvetnoe slovo na prisuždenie literaturnoj nagrady”. 
1202 Genis, ”Postmodernism and Sots-Realism”, 198. 
1203 Stanislav Bondarenko, Sosedskij raskol, nr 247, 19 november 2005, Kievskie vedomosti: 
http://www.kv.com.ua/index.php?rub=115&number_old=3633 (6 maj 2006).  
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lar ihop Habermas universella kommunikativa förnuft och Hegels totala 
systemtänkande med terror.1204 Då även Gorbačev med sina reformer försök-
te omfatta hela verkligheten kvalificerar han sig enligt Ėpštejn inte bara som 
totalitär, utan totalitär på samma nivå som Stalin. 

Här visar sig en spekulativ förutsättning i postmodernismens kritik av 
ideologisk totalisering. Den reformistiska retoriken antas väsentligen handla 
om något helt annat. Emancipation görs ekvivalent med slaveri. Reduktionen 
har en poäng, i det att exempelvis Stalinkommunismens omfostringspedago-
gik – som motiverades utifrån en förväntanshorisont av lycka och frihet – 
ledde till konsekvenser jämförbara med nazistiska koncentrationsläger, vilka 
istället representerade den slutgiltiga lösningens totala negation. Det är 
främst genom sina konsekvenser som kommunismen framstår som jämförbar 
med nazismen. Ėpštejn försöker dock jämställa Gorbačev med Stalin utifrån 
en teoretisk argumentation som saknar en empirisk indiciekedja. Tankarnas 
strukturlikhet får vittna om analoga dispositioner, även om de inte kan veri-
fieras av några empiriska följdverkningar. 

                               
1204 Lyotard, The Postmodern Condition, 63f. 
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8. Begreppsliga utflykter 

I detta kapitel kommer jag att behandla några av resultaten från tidigare ka-
pitel utifrån en mer heuristisk utgångspunkt. Kapitlet består av två avsnitt 
eller exkurser. Syftet är att klargöra vissa djupliggande aspekter av den be-
greppsanvändning som glasnost´ och perestrojka är en del av. Jag börjar 
med att återuppta diskussionen om logocentrism och går sedan vidare till den 
åttiotalistiska generationsgrupperingens förhållande till politiken. I det första 
avsnittet kontrasterar jag glasnost´-begreppet mot det svenska offentlighets-
begreppet utifrån semantiska, etymologiska och begreppshistoriska aspekter. 
Argumentationen åskådliggörs i ett schema. 

Om logocentrism och offentlighet 
Under de sista åren vid makten började Gorbačev i vissa kretsar att kallas för 
”boltun”.1205 Det kan översättas med pratkvarn. I en av de kanske mest krea-
tiva regimkritiska romanerna från 1970-talet, Zijajuščie vysoty (Gapande 
höjder) (1976),1206 förekommer en ”pratkvarn” och en ”skrikhals” (krikun). 
Samhället som där porträtteras lider av två med varandra intimt förbundna 
paniska fasor, nämligen glasnost´ och pravda.1207 Pratkvarnen och skrikhal-
sen har båda vigt sina liv åt att propagera för glasnost´. Författaren anspelar 
på glasnost´-begreppets etymologi. Detta illustrerar hur det ryska begreppet 
skiljer sig från sina västerländska motsvarigheter som direkt (franskans pub-
licité) eller indirekt (tyskans Öffentlichkeit) har sitt ursprung i latinets publi-
cus. 

Erich Auerbach har gjort en berömd tematisering av den västerländska 
skönlitteraturen i vilken skillnaden mellan homeriskt och abrahamitiskt, 
grekiskt och semitiskt, filosofiskt och religiöst, spelar en viktig roll. Han 
menar att den gudsuppfattning som judarna omhuldade i den öde öknens 
karga miljö var kännetecknande för deras sätt att se på världen. Den ende 
Guden saknade både gestalt och utsträckning i rummet. Dessa egenskaper 

                               
1205 Om detta, se Åslund, How Russia became a Market Economy, 28. 
1206 Aleksandr Zinov´ev, Zijajuščie vysoty, Lausanne: l´Age d´Homme, 1976. Denna text har 
för övrigt anförts som en del av Rysslands postmodernistiska kanon, genom sin tydliga ironi 
och genreeklekticism. Ėpštejn och Genis, ”Who’s Who in Russian Postmodernism”, 504. 
1207 Zinov´ev, Zijajuščie vysoty, 269, 396, 541. 
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förstärktes i kampen mot konkurrerande gudsbilder i Mellanöstern som hade 
en annan grad av sinnlighet och uttrycksfullhet.1208 

Här, däremot, uppenbarar sig Gud utan gestalt (och ändå ”uppenbarar” han 
sig), från ingenstans, vi uppfattar bara hans röst, och den ropar ingenting an-
nat än namnet: utan adjektiv, utan det beskrivande grepp gentemot den tillta-
lade personen, som hör till varje form av homeriskt tilltal.1209 

Det är inte svårt att dra paralleller mellan å ena sidan de homeriska och ab-
rahamitiska representationsformerna och den motsättning mellan väster-
ländsk videokrati och österländsk logokrati å den andra, som finns beskriven 
i avsnittet ”Glasnost´ som logocentrism” i kapitel sju i denna avhandling. 
Auerbachs noteringar om att de bibliska historieberättarna snarare ville för-
medla sanningen medan Homeros sökte representera verkligheten,1210 är ock-
så intressanta i sammanhanget. Det absoluta sanningsanspråket följer av den 
ende Gudens sätt att manifestera sin vilja i form av direkta befallningar. 
Sanningen är en funktion av Guds ord. Denna subjektivitet bryter alltså mot 
den homeriska stilen, som har en mer objektiv karaktär,1211 då verkligheten, 
oberoende av berättelsens karaktärer, skall belysas i utförliga beskrivningar. 

I den ryska traditionen har det legat nära till hands att associera glasnost´ 
med begreppet sanning.1212 I en rysk kontext (avseende glasnost´-begreppet), 
finns det i kontrast till en västerländsk offentlighetsförståelse inget givet 
offentligt rum att rekognicera. Glasnost´ framstår istället som en pågående 
skapelseakt. Vid rätt tillfälle kan man försöka ge verkligheten en tydligare 
gestalt, genom att uttrycka sin röst och kungöra sanningen. På motsvarande 
sätt som Gud skapar världen genom sitt ord, framstår perestrojka för 
Gorbačev som möjlig att förverkliga bara genom glasnost´. 

Om vi lämnar de semitiska religionerna och istället går till den filosofiska 
traditionen märker vi att denna vidarebefordrar arvet efter den homeriska 
stilens visuella objektivitet. För Platon är kunskapsprocessen analog med 
perceptionen.1213 Själen skådar sanningen med hjälp av ett inre organ som 

                               
1208 Auerbach, Mimesis, 10. 
1209 Ibidem, 11. 
1210 Ibidem, 16f. 
1211 Ibidem, 9. 
1212 Som vi sett kan glasnost´ indirekt härledas till glas, den kyrkslaviska motsvarigheten till 
ryskans ord för röst, golos. Glas har en finare och högtidligare nyans än golos. Glasnost´ som 
glas är inte bara uppriktighetens röst utan också sanningens röst eftersom det ursprungligen är 
Guds röst: ”Folkets röst är Guds röst” (Glas naroda – glas Božij). 
1213 Karl Popper ger en bra bild av hur kunskapen begreppsliggörs i analogi med synen i sin 
beskrivning av Platons ideal för hur man skall filosofera. Filosofen älskar att se sanningen, 
han ser och beundrar skönhetens sanna natur och de gudomliga formerna. Filosofen har en 
himmelsk vision, han kan ”see the original, and can copy it, by ”letting [his] eyes wander to 
and fro, from the model to the picture, and back”. Popper, The Open Society and its Enemies, 
vol. 1, 145. 
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motsvarar det sinnliga ögat.1214 Denna uppfattning har uppnått en hegemo-
nisk ställning i västerlandet för vårt sätt att förstå och förklara kunskap.1215 
Vetenskapsmannen kan verifiera sina hypoteser med hjälp av observationer. 
Ögat har också en särställning i den offentlighet som teoretiserats av Jürgen 
Habermas och Hannah Arendt. Det är tydligt att det är ögats blick som defi-
nierar offentlighetens geografi. Det som existerar är ekvivalent med det som 
kan ses. Offentligheten implicerar ett tillgängligt rum där man har möjlighet 
att komma till klarhet om gemensamma angelägenheter. 

Låt oss jämföra skillnaden i valet av metaforer mellan å ena sidan Haber-
mas och Arendt, och den ryske 1800-talssextiotalisten Dobroljubov å den 
andra. Dobroljubov beskriver i nostalgiska ordalag 1857 det töväder och fria 
diskussionsklimat som infann sig efter Nikolaj I:s död 1855. Glasnost´ 
nämns inte i sammanhanget men citatet är från den tid glasnost´ förvandla-
des till en allmän erfarenhet och innan det assimilerades i den autokratiska 
maktens officiella politik. Jag har kursiverat de ord som är signifikativa för 
de konnotationer som kan förknippas med betingelserna för glasnost´ (röst-
heten). 

På något sätt var allas själ mer öppen [otkrytee] inför allt det goda, på något 
sätt såg allt omgivande ljusare ut. Det var som om vårens varma andning [dy-
chanie] började fläkta [povejat´] mot den frusna, stela jorden, och varje le-
vande väsen började glädjefullt inandas [vdychat´] vårluften [vesennij voz-
duch], varje bröst andades [dyšat´] vidöppet [široko], och varje tal [reč] flö-
dade välklingande [zvučno] och otvunget, det var som en flod, befriad från 
is.1216 

Även om avståndet är långt mellan Dobroljubovs publicistiska inlägg, och 
följande akademiska betraktelse över det athenska samhället, ger det ändå en 
fingervisning om metaforernas skilda sinnlighetsdomäner: 

[N]ödvändighetens och förgänglighetens rike förblir försjunket i privatsfä-
rens skugga. [---] Det som finns framträder först i offentlighetens ljus och blir 

                               
1214 Platon, Skrifter. Bok 3: Staten (360 f.Kr.), Stockholm: Atlantis, 2003, 286. 
1215 Åtminstone sedan antiken har det varit kutym att arrangera de mänskliga sinnena i en viss 
hierarkisk ordning, med synen i toppen. Denna ordning har varit relativt konstant från antiken 
fram till idag oberoende av om vi går till Platon, Aristoteles, Augustinus eller en 1600-
talspoet som Samuel Columbus. Den klassiska ordningen är syn, hörsel, lukt, smak och kän-
sel. Louise Vinge, The Five Senses: Studies in a Literary Tradition, Lund: CWK Gleerup, 
1975, 7, 15f, 39ff. Vinge betonar dock att ordningen är logiskt och i viss mån historiskt god-
tycklig. Diskussionen om ögats hegemoniska ställning i västerlandet, d.v.s. ocularcentrismen, 
utvecklades under 1990-talet till ett spännande tvärvetenskapligt forskningsfält där veten-
skapshistoriker, litteraturhistoriker, filosofer och samhällsvetare lämnat intressanta bidrag. Se 
t.ex. David Michael Levin red., Sites of Vision: The Discursive Construction of Sight in the 
History of Philosophy, Cambridge, MA: The MIT Press, 1997. 
1216 Dobroljubov, ”Gubernskije očerki”, 123. 
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synligt för alla. I medborgarnas samtal med varandra får tingen språklig dräkt 
och gestalt. 1217 

Hannah Arendt talar även i termer av det som kan höras, men beskriver den 
antika offentligheten på ett liknande sätt. Detsamma gäller för oikos, det 
privata hushållet: 

A life spent entirely in public, in the presence of others, becomes, as we 
would say, shallow. While it retains its visibility, it loses the quality of rising 
into sight from some darker ground which must remain hidden if it is not to 
lose its depth in a very real, non-subjective sense. The only efficient way to 
guarantee the darkness of what needs to be hidden against the light of public-
ity is private property, a privately owned place to hide in.1218 

I denna avhandling har vi också sett att det snarare är akustiska än optiska 
metaforer som kommit till uttryck i den ryska diskussionen om glasnost´. 
Glasnost´ förutsätter en kommunikation mellan den som kungör och den 
som lyssnar. 

Österlandets och västerlandets idiosynkrasier är i det här fallet, som i så 
många andra, beroende av att man renodlar skillnader och tonar ned likheter. 
Synanalogierna är tämligen konstituerande inte bara inom katolicismen, med 
sitt grekiskfilosofiska arv, utan också inom den ortodoxa kyrkan. Jag tänker 
inte minst på ikonens upphöjda ställning, inte bara som vittnesbörd om utan 
också som föregripande av himmelriket, i kraft av en visuell mimetisk för-
medling av den gudomliga sanningen. Himlens skönhet reflekteras mest 
förtätat i ikonostasen bakom prästen i kyrkorummet.1219 

Detsamma gäller för ett begrepp som rösträtt. Golosovat´ (att rösta) har 
både en etymologisk och politiskhistorisk koppling till glasnost´. Även 
svenskans rösträtt förutsätter samma slag av röst-het, även om det inte kan 
relateras etymologiskt till ett besläktat offentlighetsbegrepp. 

                               
1217 Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, 57. 
1218 Hannah Arendt, The Human Condition, 2 utg., Chicago: The University of Chicago Press, 
1958, 71. 
1219 Slavisten Per-Arne Bodin hävdar att en demarkation mellan den ryska kulturen och den 
västerländska är att den förra, till skillnad från den senare, omhuldar bilden snarare än ordet. 
Detta tycks motsäga mitt resonemang om Ryssland som en ordkultur. Som argument anger 
han bristen på en skriven teologi inom den ortodoxa kyrkan och ikonens centrala ställning i 
den ryska kulturen, samt den mystiska teologi som omgärdar den. Avståndet mellan ikonens 
avbild och den himmelska urbild som den förra förmedlar överbryggs när den bedjande med 
hjälp av ikonen närmar sig urbilden. Västkyrkan har ingen motsvarighet till detta, menar 
Bodin. Bodin, Ryssland: Idéer och identiteter, 20, 25. Jag vill dock betona att Ryssland 
mycket väl kan karakteriseras som en ikonkultur, men att landet i och med 1700-talets sekula-
risering och nya litteratur i betydande utsträckning förvandlades till en ordkultur. Man får 
heller inte glömma att en ortodox teolog som Pavel Florenskij, vilken Bodin stödjer sig på i 
ovan nämnda resonemang, anfört ikonens inre, omvända och icke-realistiska perspektiv som 
en motsats till Västeuropas (visuella) förkärlek för yta, illusion och centralperspektiv. 
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Trots att en dikotomisering mellan västerlandets syn och österlandets hör-
sel innebär grova förenklingar vill jag ändå försöka tematisera skillnaderna 
mellan glasnost´- och offentlighetsbegreppen. Jag finner detta angeläget då 
”öppenhet” finns i båda begreppens lexikaliska betydelser. I översättningar 
mellan exempelvis ryska och svenska eller tyska är begreppen ofta ekviva-
lenta. En dylik omskrivning gör att en hel associationsstruktur går förlorad.  

Den semantiska karakteristik jag här presenterar bygger på en historisk 
översikt av några av de auktoritativa utläggningar som historiskt kommit att 
prägla begreppen. Syftet med typologin är att poängtera instruktiva skillna-
der, varför nyanser och undantag i vissa fall tonats ned. 
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Kontrasterande karakteristisk av glasnost´ och offentlighet 

Semantiska implikationer Glasnost´ Offentlighet 

Metafysik Logos. Lumen.1220  

Fenomenologi  Röst. Syn. 

Kroppsligt medium Munhåla. Öga. 

Medborgarens position i 
produktionen av publicitet 

Sändare: Den som talar. 

 

Mottagare: Den som ob-
serverar, bearbetar och 
bedömer det som sägs.1221 

Medborgarroll Skapare. Domare.1222  

Filosofi Etisk: Glasnost´ implice-
rar pravda. Ordet är mora-
liskt bindande och hand-
lingsimplicerande. 

Epistemologisk: Observa-
tion i analogi med speku-
lation och upplysning.  

Ontologi Positiv: Glasnost´ är en 
kvalitet som skapas av den 
additiva ackumulationen 
av enskilda röster. Den 
konstitueras genom en 
närvaro av dessa. 

Negativ: Offentligheten 
förverkligas när ingenting 
skymmer ljuset (mellan 
medborgaren och reger-
ingen), när ingenting hind-
rar tillgången till informa-
tion (sekretess, privilegier, 
korruption). Kvaliteten 
konstitueras som en från-
varo av den ekonomiska 
och politiska makten.  

                               
1220 Lumen betecknar det objektiva ljuset, med dess inre och perfekt geometriska form. Lumen 
förekommer av hävd i par med lux – ljuset så som det är givet i den mänskliga åskådningen, 
med skuggor, färger och rörelser. Jay, Downcast Eyes, 29. Jay betonar att det duala ljusbe-
greppet har sin motsvarighet i uppdelningen mellan spekulationen, som kan relateras till 
själens inre öga, och observationen, som möjliggörs av den fysiska kroppens sinnliga ögon. 
Analogin mellan inre och yttre syn konstituerar enligt Jay den västerländska ocularcentris-
men. 
1221 Även de gängse offentlighetsteorierna lär att medborgaren producerar direkta inlägg i den 
allmänna debatten. De till publik församlade privatpersonerna skriver artiklar och yttrar sig i 
olika frågor. Publiken upplyser så att säga sig själv. Men publiken låter först makten presente-
ra sig för att alls kunna tvinga den att legitimera sig inför den allmänna opinionen. Medborga-
ren gör sin röst hörd efter att han eller hon låtit informera sig.     
1222 Arendt tillskriver människans omdöme en central roll. Medborgarna tar genom sin ratio-
nella och moraliska kapacitet ställning till maktens meddelanden. Utan den politiska omdö-
mesförmågan, importerad från Kants estetik, är inte offentligheten möjlig. Omdömet är därför 
det primära snarare än produktionen och distributionen av offentliga angelägenheter, vilket 
istället impliceras av glasnost´-begreppet. För en illustration av glasnost´-begreppets skapan-
de konnotationer, se bild 4 i bildappendixet. 
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Människosyn Organisk: Den kollektiva 
rösten. Enhet i mångfal-
den. Röst-heten är större 
än summan av de enskilda 
rösterna. 

Mekanisk: Fria privatper-
soner som tillfälligt för-
samlar sig till publik. 

Offentliggörande Predat´ glasnosti, att ge 
någonting till rösten eller 
röst-heten. Oglasit´ (kun-
göra, läsa upp). Att göra 
något hörbart genom att 
tala eller ropa.  

Att göra något synligt för 
allmänheten. Att under-
kasta något den offentliga 
blicken (public gaze).  

Öppenhet Intentionell: Öppenheten 
är en egenskap hos subjek-
tet. 

Generell: Öppenheten är 
en egenskap hos objektet. 

Anspråk Sanning (pravda). Representativitet.1223 

Legitimitet Sannfärdighet. Rationalitet.1224  

Fantasi Subjektivitet: Självför-
verkligande.1225 

Objektivitet: Avpersonifi-
ering, ekvilibrium, veten-
skaplighet, att förvandla 
lux till lumen. 

Metaforer Akustiska: ”Syre”, ”luft”, 
”röst”, ”atmosfär”, ”för 
full hals”, ett samhälle 
som man kan ”andas” och 
”ljuda” fritt i. 

Hot: ”kvävning”, ”tyst-
nad”, ”stumhet”, ”döv-
het”.1226 

Optiska: ”skugga”, ”mör-
ker”, ”ljus”, ”gestalt”, 
”form”, ett samhälle i 
vilket man kan se ”klart”, 
där man har god ”insyn”.  

Hot: ”Mörkläggning”, 
”sopa igen spåren”, ”döl-
ja” något för allmänheten.  

                               
1223 Det som i offentligheten konstitueras som allmän opinion är en fråga som är distinkt från 
sanningsbegreppet. 
1224 I den västerländska offentligheten är normer om intersubjektivitet, pro et contra och 
omdömen baserade på flera av varandra oberoende informationskällor centrala. Det är på 
denna diskursivt kommunikativa väg man frambringar tillförlitlig kunskap. 
1225 Filosofen A. Arsen´ev sa i ett rundabordssamtal 1988 att han åtminstone delvis stödjer 
perestrojka: ”On the one hand, I, of course, am fully ’for’ it, as a person, and as a philosopher 
whom the absence of glasnost doomed, in the course of dozens of years, to muteness and to 
the agonizing feeling of the impossibility of self-realization.” Återges efter Lapidus och 
Mel´vill´, ”The Anatomy of Glasnost”, 42. 
1226 Gorbačev, ”Praktičeskimi delami ugljubljat´ perestrojku”, 220; Zinov´ev, Zijajuščie vy-
soty, 556. 
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Diskrepansen i metaforiken är betecknande för de sinnliga implikationerna. 
Det är också utifrån skillnaden i sinnlighet som de andra egenskaperna kan 
härledas. Offentlighetens objektiva ljus legitimerar en representativ och de-
mokratisk sfär, ledsagad av rationella principer. Glasnost´ materialiseras 
genom att människor öppet får kungöra sanningen, genom att de förverkligar 
sin subjektivitet. Vissa skillnader är relativa. Skaparen av glasnost´ är inte 
mer aktiv än den som gör bruk av sin omdömeskraft i offentligheten. Även i 
offentligheten hägrar sanningen. Man närmar sig den indirekt genom att 
institutionalisera en kunskapsutveckling som är tillförlitlig i kraft av att den 
är korrigerbar. Men andra skillnader har en mer absolut karaktär. Offentlig-
heten har en tydlig negativ innebörd. Den distanserar sig från makten och 
privatlivet och förutsätter ett från dessa sfärer fredat allmänt utrymme. Glas-
nost´ konstitueras som en positiv närvaro av konkreta yttringar och kan 
smälta samman med både makten och dess kritiker. Öppenheten i offentlig-
heten är en egenskap hos objektet, hos det som kan ses, höras och bedömas 
av publiken. Öppenheten i glasnost´ hänför sig till subjektet, till den som har 
rätt att tala, till det fria luftflödet genom munnen och halsen. Det är ingen 
slump att det i Zinov´evs satir först och främst är skrikhalsen och pratkvar-
nen som förespråkar glasnost´. Om man utan förkunskaper tar del av den 
svenska översättningen, Gapande höjder (1980), torde det förefalla märkligt 
varför inte författaren främst valt ut andra karaktärer i berättelsen, som jour-
nalisten eller vetenskapsmannen, att förfäkta det som översatts till ”offent-
lighet”. 

Politik och antipolitik 
Låt oss nu fortsätta på den väg jag slog in på i kapitel sex om generations-
identitetens betydelse. Jag skall också återkoppla till Gorbačevs artikulation 
av glasnost´ och perestrojka samt postmodernismens reception av dessa 
begrepp. Vi har sett att åtskilliga av dem som vanligtvis kallas för postmo-
dernister avfärdar den utopism som de förbinder med sextiotalisterna. Finns 
det någon framtid efter framtidens slut, för att använda Ėpštejns uttryck? Hur 
legitimeras ”icke-engagemanget” och frånvaron av socialpolitiska ambitio-
ner? Kan man på ett meningsfullt sätt hitta någon typ av demarkation mellan 
politiska, opolitiska, apolitiska och antipolitiska attityder? Avsikten är att 
mejsla ut ett sammanhang som kan belysa varför Gorbačev-erans mest fram-
trädande begrepp – glasnost´ och perestrojka – förlorade sin gängse politiska 
laddning när de mottogs inom den ryska postmodernismen. 

Den förändrade förväntanshorisonten formades till stor del av de intensiva 
diskussioner som fördes om vilka alternativ som stod till buds för att 
förverkliga, modifiera eller avskaffa socialismen, samt hur man kunde 
återvända till Europa och civilisationen. Inte bara framtiden bestämdes av de 
alternativ som föreslogs. Det förflutna, som Gorbačev med hjälp av pe-
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restrojka dialektiskt hade kopplat samman med framtiden, blev ett öppet fält 
för en analog diskussion. Historien fick en kontingent karaktär.1227 Man 
ägnade sig åt en kontrafaktisk historieskrivning och ställde frågor om 
utvecklingen kunde ha sett annorlunda ut och på vilket sätt man hade kunnat 
undvika tragedierna. 

Genom att lyfta fram det undertryckta i det förflutna som avviker från det 
gängse historiska schemat blir det möjligt att tänka sig alternativa 
utvecklingsvägar för framtiden. Perestrojka reviderar inte bara det förflutna 
utan också framtiden. Denna utopiska innebörd av projektet var svår att 
förlika sig med för de postmodernister jag lyft fram. Det tycks dölja sig ett 
förmätet anspråk i tron på att verkligheten kan förändras. Engagemanget blir 
därmed orättmätigt och resignationen snarast föredömlig. 

Edith W. Clowes argumenterar för att 1990-talets ryska meta- eller 
postutopiska litteratur kännetecknas av en karakteristisk skräck för både det 
förflutna och framtiden. I Sovjetunionen blev en skoningslös utopisk 
föreställningsförmåga ett med den historiska erfarenheten.1228 Miljoner 
människor fick betala ett högt pris för en ny människa som aldrig visade sig. 
Även om det fanns många fler kritiker av det utopiska tänkandet under 
Gorbačev-eran var det i stort sett bara författare och teoretiker associerade 
med postmodernismen som framträdde som apolitiska.1229 De föresatte sig att 
inte torgföra någon uppfattning om hur det goda samhället ser ut. 

Jag kommer i det följande att argumentera för att vissa av postmodernis-
ternas handlingar får politiska konsekvenser. Det politiska gömmer sig bland 
annat i den antipolitiska position som vissa av dem ofrivilligt hamnar i. Det 
finns även ett utopiskt drag över antiutopismen. Det talas om pluralism, hete-
rogenitet, upphävda gränser, kulturell enhet och ”fullständig frihet” (frihet 
från frihet). Den transutopism som Ėpštejn talar om kännetecknas även av 
individualism och spontanitet. 

Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischens (1918) är paradigmatisk 
för det opolitiska, eller, som jag hellre skriver, apolitiska.1230 I romantisering-
en av den tyska kulturen och degraderingen av den franska civilisationen 
bildar det ”opolitiska” en täckmantel för en reaktionär eller konservativ 
världsåskådning. Man kan notera att det också finns en konservativ ådra hos 
en kulturliberal och apolitisk författare som Michail Ėpštejn. Han åberopar 
gärna teoretiker som Nikolaj Berdjaev och Daniel Bell.1231 Vladimir Sorokin, 
som uttryckt att han inte har några sociala intressen, framhåller istället en 
filosof som Heidegger. 1998 hävdade han att det postmoderna inte utvecklas 

                               
1227 Ben Eklof, ”Introduction”, i Russia’s Great Reforms, red. Ben Eklof et. al., 1994, x. 
1228 Clowes, Russian Experimental Fiction, 216. 
1229 Jfr Bakštejn, ”On Conceptual Art in Russia”, 78. 
1230 Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlin: S. Fischer Verlag, 1918. 
1231 Ėpštejn, ”Istoki i smysl russkogo postmodernizma”, 85; Ėpštejn, ”Relativistic Patterns”, 
77. 
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och kommit för att stanna länge. Sorokin identifierar sig med postmodernis-
men, men lutar sig också tillbaka mot avantgardistiskt estetiska föreställ-
ningar och uttrycker en kryptisk konservatism. Han har en elitistisk syn på 
konsten och menar att den inte kan vara tillgänglig för alla. 

[Tat´jana Voskovskaja]: Är principen om den ”rena konsten” närmare dig? 
[Vladimir Sorokin]: I allmänhet tycks det mig att feodalismen är det mest 
adekvata [prinimaemyj] samhälleliga systemet – på motsvarande sätt skulle 
konsten under detta system vara ideal. T.V.: Varför feodalism? V.S. Det är 
det mest acceptabla [priemlemo] för Ryssland.1232 

Även om det finns ett mått av provokation (ėpataž) i uttalandet kan man inte 
undgå den skoningslösa kritik som här indirekt drabbar det sovjetiska pro-
jektet. Feodalismen hade sedan länge avförts från den historiematerialistiska 
dagordningen. Kampen skulle enligt sovjetideologerna stå mellan den mo-
derna kapitalismen och socialismen. 

De ryska postmodernisternas i många fall apolitiska självkarakteristik kan 
dock jämföras med återkommande tongångar inom den västeuropeiska kon-
servatismen. Åtskilliga tänkare och politiker har i namn av en organisk ideo-
logi som omfattar nationen bortom klass, parti eller individ, definierat sina 
doktriner som icke-politiska. I det senare fallet är det tydligt att en frånvaro 
av en politisk dagordning inte följer av en apolitisk självkarakteristik. 

Jag menar att vissa av postmodernisterna eftersträvar det apolitiska men 
delvis hamnar i en antipolitisk position. Det är en gammal insikt – inte minst 
hos Hegel – att även den mest oförsonliga kritik i en mening skriver in sig i 
samma system som den negerar. I ett visst avseende förutsätter man det som 
man vänder sig emot. Detta gör att man underförstått bekräftar det. Den som 
tar till vapen för att få slut på kriget är själv en del av kriget. Det är därför 
betecknande när Ėpštejn framhåller åttiotalisternas opolitiska hållning 
samtidigt som han registrerar att de ligger nära liberalerna i politiken.1233 

Medusas baneman 
Boris Grojs understryker att vissa postutopiska konstnärer sedan sent sextio-
tal och tidigt sjuttiotal utvecklat nya strategier. Till skillnad från de traditio-
nella dissidenterna överskrider man det sovjetiska systemet, menar han, ge-
nom att paradoxalt nog bejaka dess objektiva villkor.1234 I en viss mening 
sätter man den ideologiska logiken i spel mot dess egna fundament.1235 Grojs 

                               
1232 Voskovskaja, [en intervju med Vladimir Sorokin]. 
1233 Ėpštejn, ”Posle buduščego: O novom soznanii v literature”, 220. Ėpštejn framhäver åttio-
talisternas reaktion mot att på sextiotalistiskt vis se litteraturen som en offentlig tribun att fylla 
med moralistiskt innehåll. 
1234 Grojs, ”The Other Gaze”, 57. 
1235 Grojs exemplifierar med Ėrik Bulatov som ofta begagnar sig av ideologiska tecken. Dessa 
låter han täcka upp ett helt estetiskt rum med så att endast en skillnad indikeras, då tecknen 
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menar att de som är oförmögna till detta förfarande lätt inordnar sig i den 
sovjetiska ordningen genom att bekräfta dess manikeiska världsåskådning. 
Denna reserverar alltid en plats för sin motståndare, men saknar utrymme för 
en extern betraktarposition. Dessutom, menar Grojs, reproducerar de tradi-
tionella dissidenterna den upplysnings- och emancipationsimpuls som varit 
bestämmande för den sovjetiska ideologin.1236 

Grojs hävdar att simuleringar, återanvändning av referenser och andra 
tekniker fungerar som en kritik av en verklighet som den västerländske 
konstnären inte vill mångfaldiga med sin konst. Genom att förhålla sig neut-
ralt och transideologiskt till verkligheten måste konstnären dock inta en op-
positionell attityd. Hans eller hennes egna postmoderna simuleringar antas 
besitta en högre grad av originalitet än den verklighet man motsätter sig. De 
postutopiska sovjetiska konstnärerna ser sig däremot som arvtagare till den 
gängse mytologin och bygger, med Grojs ord, ”sin egen socialism i ett 
land”.1237 De riskerar alltså inte som den västerländske postmodernisten att 
producera ett nytt politiskt alternativ eftersom de inte aktivt motsätter sig den 
gängse utopin. De intresserar sig snarare för dess likhet med andra narrativa 
system. Med hänvisning till Il´ja Kabakov vill Grojs påvisa hur konstnären i 
det postutopiska universum som bredde ut sig under Gorbačev-eran snarare 
uppfinner vad Kabakov kallar ”ofullständiga utopier” och ”små illusio-
ner”.1238 

Detta problem har även tematiserats av Ėpštejn. I en intervju från 1987 
identifierar han någonting i samtiden han inte kallar en motkultur (counter 
culture) men väl en transcenderande kultur (trans-culture).1239 Denna kultur 
står inte i direkt opposition mot den officiella ideologin, den försöker snarare 
överskrida den. Genom att hänvisa till den mytiska episoden om hur Perseus 
högg av Medusas huvud vill Ėpštejn markera att den transcenderande kultu-
ren inte underordnar sig den officiella kulturens premisser. Perseus undvek 
gorgonens förstenande blick genom att bara betrakta henne via spegelbilden 
i sin blanka sköld. Den transcenderande kulturen utgör eller tillhandahåller 
en spegel, som reser sig ”över den ’officiella’ kulturen genom att göra den 
till ett objekt för sin reflektion”.1240 Det råder inget tvivel om att konceptua-
lismen, steb och socart tillhandahållit en sådan spegelbild för den officiella 
kulturen. 

Men Perseus uppgift var likväl att besegra gorgonen. Den transcen-
derande kulturen agerar heller inte bara spegel med Ėpštejns ord, utan också 

                                                                                                                             
blir alternativ till sig själva, utan att man utstakar en extern flyktväg. Grojs, The Total Art of 
Stalinism, 107. Det ironiska förfaringssättet tycks därigenom upplösa skillnaden mellan den 
officiella och inofficiella kulturen. Grojs, ”The Other Gaze”, 57. 
1236 Grojs, The Total Art of Stalinism, 107. 
1237 Ibidem, 111. ”their own socialism in one country”. 
1238 Ibidem, 112. ”imperfect utopias”; ”small illusions”. 
1239 Laird, ”[en intervju med Michail Ėpštejn]”, 12. 
1240 Ibidem, 12. ”above the ’official’ culture by making it into the object of its reflection”. 
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sköld. I en mening har alltså den transcenderande kulturen samma strategi 
som den traditionella motkulturen, nämligen att övervinna den rådande ideo-
login, även om man begagnar sig av en annan taktik. 

Vad är då politik? Politiken rymmer både en institutionell och en etisk 
aspekt. Under medeltiden förstärktes den instrumentella innebörden. I den 
postantika Aristotelesreceptionen kom man att uppfatta politiken kanske mer 
som teknik (techne) än som mellanmänsklig praxis. Aristoteles stora arbete i 
sammanhanget är Politiken, men man får även en ledtråd i hans etiska 
arbeten. Om man utgår från hans uppfattning om fronesis, det kloka 
omdömet, handlar politiken – som en förlängning av etiken – om att 
överväga om och ta ställning till sådant som kan vara annorlunda. Politiken 
handlar inte om att förutse ebb och flod eller planeternas eviga rörelser. 
Fronesis definieras som ”en disposition att handla i förening med en riktig 
tanke om vad som är ont och gott för människan”.1241 Den politiske hyser, i 
så motto att denne ledsagas av fronesis, en uppfattning om det goda 
samhället. Uppfattningen utkristalliserar sig i relation till en mängd olika 
konkurrerande meningar. Samtidigt kan denna uppfattning i egentlig mening 
inte absolutifieras eftersom det goda, enligt Aristoteles, varierar från fall till 
fall. Man måste ständigt vara beredd att ompröva och omförhandla sin 
övertygelse i förhållande till den specifika situationen. Politiken blir då i 
mångt och mycket en kamp om att bestämma dagordningen. Politik är en 
öppen process där olika parter kämpar om rätten att identifiera problem och 
lösningar i förhållande till den fråga som Černyševskij ställde 1863: ”Vad 
bör göras?”. 

Om man ser politik som praxis skulle det opolitiska beteckna en frånvaro 
av en uppfattning om det goda. Ett typexempel är den som väljer att ligga på 
soffan under de demokratiska valen. Det apolitiska, som jag skiljer från det 
opolitiska, kan då vara en markering av en sådan frånvaro. Det antipolitiska 
innebär en kritik mot att hysa dylika uppfattningar om det goda samhället 
överhuvudtaget, något som också kan impliceras av ett (apolitiskt) 
upphöjande av frånvaron till dygd: denna inställning är moraliskt att föredra 
framför den politiska hållningen. 

För det första har det apolitiska antipolitiska implikationer. När man blir 
apolitisk, det vill säga när man torgför en förpliktigande opartiskhet och 
markerar sitt absoluta politiska ointresse offentligt (till skillnad från det opo-
litiska som är en egenskap hos den som försöker undvika det politiska utan 
att legitimera sin utanförposition), resulterar detta ofta i antipolitiska hand-
lingar och attityder. Sorokin underkänner i en mening projektet att reforme-
ra samhället som sådant. Detta är ett (politiskt) ställningstagande, även om 
Sorokin, som vi minns, ser sig själv som ”absolut apolitisk”. Han benämner 
det som han distanserar sig ifrån (demokrati, perestrojka, stagnation, totalita-
                               
1241 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, 163f. 
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rism) och aktiverar på så sätt samtidens stridbara konflikter. Men det antipo-
litiska visar sig även på ett mer direkt sätt. Postmodernismen har en apolitisk 
självbild, men för att legitimera denna blir retoriken tidvis antipolitisk 
(Ėpštejn). Utanförskapet placerar även de apolitiska inom en politisk kon-
text. Som Ėpštejn säger hittar man mestadels åttiotalisterna bland liberalerna, 
kanske på grund av deras vision om ett mer individualistiskt och mindre 
reglerat samhälle. Vissa av postmodernisterna delar även nyliberalismens 
önskan att reducera politikens räckvidd.1242 Men även i denna resignation 
finns ett engagemang. Det avpolitiserade samhälle som kan associeras med 
en nyliberal ideologi är i en mening en utopi. Nyliberalen måste likväl 
handskas med verkligheten politiskt. Vägen till det icke-politiska går genom 
opinionsbildning, debatter, kritik, förhandlingar, förlikningar och eftergifter. 
Även i kommunismens utopi saknas en grund för det politiska, då det inte 
skall finnas några motsättningar att medla mellan. Men färden mot statens 
bortdöende går via politiken, men då förstådd som en teknisk och instrumen-
tell angelägenhet. Skillnaden består dock i att socialismen försöker nå det 
opolitiska stadiet genom att maximera politiseringen av den samhälleliga 
verkligheten. Nyliberalismen arbetar politiskt för att avpolitisera densamma. 

Frågan om vad som är politiskt, vilken impliceras i Ėpštejns och Sorokins 
texter och uttalanden, är en politisk fråga. Dryftandet av kriteriet är en del av 
en politisk diskussion, trots att frågan hänför sig till en metanivå. Att antipo-
litiken så lätt slår över till någonting politiskt blir extra påtagligt i fallet med 
den ryska postmodernismen. De historiska grymheterna i det sovjetiska erfa-
renhetsrummet har satt outplånliga spår även i den mest distanserade betrak-
tare. Om vi frågar Boris Grojs är den postmoderna sovjetiska konsten, i form 
av socart, väl medveten om sitt metapolitiska ställningstagande. Här avsvär 
sig konstnären det politiska engagemanget men intar självmant en metapoli-
tisk position, i en verklighet han eller hon inte kan komma ifrån. 

 The Soviet artist cannot oppose himself to power as something external and 
impersonal, as the Western artist can do vis-à-vis the market. In the Soviet 
politician aspiring to transform the world or at least his country on the basis 
of a unitary artistic plan, the artist inevitably recognizes his alter ego, inevita-
bly discovers his complicity with that which oppresses and negates him, and 
finds that his own inspirations and the callousness of power share some 
common roots.1243 

Den metapolitiska hållningen får ändå politiska konsekvenser då det politis-
ka spelrummet omdefinieras. Det finns därför flera faktorer som gör post-

                               
1242 Lyotard, som visserligen inte ofta anförs som en inspiratör av de ryska postmodernisterna 
själva, gör metaberättelsernas fall och det postmoderna tillståndets uppkomst ekvivalent med 
den liberala kapitalismens segertåg efter dess tillfälliga bakslag (depression och keynesia-
nism). Dess förnyelse (1930–1960) eliminerade enligt honom dessutom det kommunistiska 
alternativet. Lyotard, The Postmodern Condition, 38. 
1243 Grojs, The Total Art of Stalinism, 12. 
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modernismen politisk. För det första förutsätter den aktiva manifestationen 
av ett politiskt ointresse – som vi bland annat sett komma till uttryck gent-
emot glasnost´ och perestrojka – ett politiskt ställningstagande (Sorokin). 
Denna manifestation får också konsekvenser för det politiska fältets status 
och legitimitet. För det andra finns det en politisk potential i sökandet efter 
immanenta strategier med vars hjälp ideologin kan dekonstrueras (socart) 
samt i reflektionen kring det som kommer efter det politiska och utopiska 
(Ėpštejn). William E. Connolly har övertygande visat att avståndstagandet 
från det politiska förutsätter en specifik politisk dagordning.1244 Det ligger i 
de omstridda begreppens natur att vi hela tiden tvingas ta ställning till dem. 
Passiviteten är ett möjligt ställningstagande bland andra politiska ställnings-
taganden för eller emot. 

                               
1244 Connolly, The Terms of Political Discourse, 213. 



 

 341

Avslutning 

I denna avhandling har jag velat lyfta fram olika inom- och utom-
begreppsliga faktorer som bidrog till att glasnost´ och perestrojka blev do-
minerande begrepp i den sensovjetiska utvecklingen. Samtidigt vittnar dessa 
betingelser om varför begreppen inte kunde överleva Sovjetunionens kol-
laps. En viktig fråga har handlat om hur glasnost´ och perestrojka fogar in 
sig i den sovjetiska moderniteten. De erfarenheter och förväntningar som 
sammanfattas och möjliggörs av begreppen pekar inte i en enda riktning. 
Glasnost´ är den mjuka upplysningens attribut. Men samtidigt har begreppet 
legitimerat obevekliga byråkratiska imperativ och skrivit in sig i en tekno-
kratisk utopi. Perestrojka implicerar finstämmiga förändringar i människans 
moraliska mognad men hänför sig samtidigt till den hårda upplysningens 
instrumentella moderniseringslogik. Glasnost´ är ett framtida löfte, men ur 
ett visst perspektiv en länk till ett förflutet idealtillstånd. Perestrojka häver 
sig mot framtiden med full kraft – endast begränsad av sitt tillbakasyftande 
prefix. Begreppens komplexitet utgjorde både en resurs och en begränsning 
för den sensovjetiska reformpolitiken.  

Jag har visat hur strömningar inom den ryska postmodernismen under en 
avgörande period definierade sig som en negation till, eller ett överskridande 
av, glasnost´ och perestrojka. Inom postmodernismen försöker man dock 
undvika prefix som ”mot-” och ”anti-” och hellre tala i termer av ”trans-” 
eller ”post-”. Men det är också möjligt att till viss del beskriva postmoder-
nismen som en konsekvens av glasnost´ och perestrojka, i analogi med hur 
Ėpštejn ser dessa begrepp som indikationer på postmoderniteten. 

Man bör dock inte förbise postmodernisternas föresats att distansera sig 
från glasnost´ och perestrojka. Begreppens omstridda karaktär förstärks av 
att de tydligt kan associeras med bestämda generationsgrupperingar. Pe-
restrojka förutsätter nytänkande, men inom ramen för ett sovjetiskt system. 
Dess förespråkare är personer som kan skriva under på båda företeelserna. 
Även dissidenter hade på 70-talet talat om en nödvändig perestrojka (pere-
stroit´sja) av kommunistpartiet.1245 Det var tillsammans med en yngre gene-
ration som vissa dissidenter och omvända före detta reformistiska kommu-
nister helt kunde lämna den sovjetiska horisonten bakom sig. Åttiotalisterna 
strävade inte heller efter att lansera några oppositionella termer, som till 
exempel det med perestrojka besläktade novostrojka. Därmed höll man inte 
                               
1245 Sacharov et. al., ”Pis´mo rukovoditeljam partii i pravitel´stva”, 9. 
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oreflekterat fast vid den gamla förväntanshorisonten. Ėpštejn talade hopp-
fullt 1987 om den sovjetiska litteraturens möjlighet att avveckla sin mission 
att reformera eller omstrukturera (pereustroenie) människan.1246 Om vi går 
tillbaka till 1800-talet ter sig glasnost´ i första hand som fyrtiotalisternas 
begrepp och inte sextiotalisternas. Černyševskij och Dobroljubov ställde sig 
delvis oförstående till Gercens entusiasm för den nya öppenheten och 
liberaliseringen. Ytterligare ett möjligt svar på frågan varför inte postmoder-
nisterna kunde stödja perestrojka tycks finnas i generationssolidariteten. 
Adamovič säger att just de är sextiotalister som aldrig skulle ha kunnat ”om-
strukturera sig” under Brežnev, men väl under Gorbačev. Samma förhållan-
de råder för åttiotalisterna. Valet att stödja eller inte stödja programmet ses 
som en generationsfråga. Gorbačev är respektive inte är en av oss. 

Postmodernismen började attrahera ryska intellektuella och konstnärliga 
utövare i slutet av åttiotalet. Skälet tycks vara att postmodernismen på ett 
paradoxalt vis kunde fungera som en ordnande och begripliggörande princip 
i en tid av massiv destabilisering, där framtiden och det förflutna var i färd 
med att byta plats med varandra. Den erbjöd en terminologi som lika motsä-
gelsefullt fångar det som inte kan fångas – i termer av simulacrum, historiens 
slut, ordning i kaos, författarens död och fantasmagori. 

För flera av postmodernisterna var glasnost´ och perestrojka redan histo-
riskt situerade begrepp, utan egentlig relevans och aktualitet. De entusiasme-
rades inte av Gorbačevs ”politiska magi”,1247 då begreppen för dem handlade 
om en redan alltför ideologiserad verklighet. Glasnost´ och perestrojka spe-
lade en väsentlig roll för att forma postmodernisternas uttrycksmöjligheter 
och uttryckssätt. Men i deras subjektiva åskådning uppenbarade sig begrep-
pen i stora stycken som i grunden tomma begrepp, som beteckningar utan 
något att beteckna. Glasnost´ och perestrojka framträdde som fjättrade vid 
olika traditioner: tövädret, logocentrismen och nominalismen, stalinismen 
och tetralektiken samt den revolutionära praktiken att reducera kulturen till 
ett politiskt emancipationsprojekt.1248 Denna syn kan kontrasteras mot hur 
många andra i samtiden ytterst uppfattade glasnost´ och perestrojka som 
innovationer, som en frisk fläkt av reformism. Samtidigt läser vissa av post-
modernisterna in begreppen och den period de artikuleras i, i sin egen meta-
berättelse om hur postmoderniteten ersätter moderniteten. 

Postmodernisterna vill vara nydanande. De accepterar inte sovjet-
kritikernas identifikation av postmodernismen med 1920-talets avantgarde. 
Perestrojka-programmet underkänns av postmodernisterna eftersom det är 

                               
1246 Ėpštejn, ”Katalog novych poėzij”, 141.  
1247 Andrej Mel´vill´, ”Conclusion”, i The Glasnost Papers, red. Andrej Mel´vill´ och Gail W. 
Lapidus, 337. 
1248 Ėpštejn, ”Govorit´ na jazyke vsech kul´tur”, 101. Jfr även hur Boris Grojs 1988 väljer att 
benämna 30-talets stalinistiska transformation av verkligheten till ett allkonstverk med det i 
samtiden så frekvent använda ordet ”perestrojka” (restructuring). Grojs, The Total Art of 
Stalinism, 109.   
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sextiotalisternas paradigm. De män och kvinnor som bär upp det är förlegade 
fäder och mödrar. Denna närmast modernistiska successionsföreställning 
resulterar i nya kronologiska identifikationer, som ”åttiotalist” och ”sjuttiota-
list”. Trots att glasnost´ och perestrojka i stora stycken associeras med obso-
leta traditioner, måste postmodernisterna aktivt underkänna programmet 
eftersom det så tydligt skriver in sig i en modern föreställningsvärld, där 
begrepp som reform, ansträngning, vilja, handling, kompromiss, konsensus, 
förändring, förbättring och acceleration spelar en viktig roll. De aktivistiska 
anspråken rimmar helt enkelt illa med många av postmodernisternas mer 
distanserade världsbild. Att stå vid sidan av passar bättre in i en postmodern 
logik. Av konceptualismen har man lärt sig att (ironiskt) registrera den pro-
cess där konstitutiva tecken förvandlas till innehållslösa uttryck. Därmed kan 
man hävda att den postmodernistiska positionen föregriper den sociopolitis-
ka utvecklingen. Glasnost´- och perestrojka-begreppens meningsdestruktion 
reflekteras, och kanske till och med initieras, i den tidiga ryska postmoder-
nismen. 

Samtidigt kan man inte skära alla kritiker och författare som associeras 
med den ryska postmodernismen över en kam. För Aleksandr Genis är 
Gorbačevs perestrojka visserligen på en och samma gång alltför futuristiskt 
otålig och alltför upptagen av det förflutna. För Michail Kuraev uppvisar 
däremot perestrojka-politiken en moderat realism i kontrast mot bolsjevis-
mens och den för hårt drivna regimkritikens idealistiska nybyggaranda. 

Den internationella händelseutvecklingen under slutet av 1980-talet be-
tingades i stor utsträckning av det sätt på vilket Gorbačev begreppsliggjorde 
sin politik. Om han inte valt att strukturera sin politik utifrån glasnost´ och 
perestrojka hade perioden med all sannolikhet sett helt annorlunda ut. I lju-
set av glasnost´ och perestrojka kom tiden att kännetecknas av större öppen-
het, ökat deltagande, intensifierat identitetssökande och en omfattande själv-
rannsakan. Vagheten hos perestrojka gjorde det möjligt att lansera termen i 
en rigid kontext.1249 När det sovjetiska projektet tröttades ut förlorade också 
glasnost´ och perestrojka sin giltighet, eftersom dessa begrepp syftat till att 
öppna och reformera ett system som inte längre fanns. Perestrojka var kopp-
lad till ett speciellt ramverk (en socialistisk ideologi och ett sovjetiskt sy-
stem) och var ämnad att fungera i just denna kontext. En betydelse hos pe-
restrojka är just att ”producera förändringar inom byggnationen”.1250 Detta 
skulle delvis kunna förklara varför ryska medborgare i den postsovjetiska 
tiden i så stor utsträckning känt sig alienerade inför detta begrepp.1251 

                               
1249 Även om vissa i efterhand menat att termen ”perestrojka” genom sin vaghet ter sig ab-
surd, understryker Brown att det var med hjälp av denna term som systemet under de tre eller 
fyra första åren i grunden kunde förändras. Brown, The Gorbachev Factor, 124. 
1250 AN SSSR, Slovar´ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, 912 (min kursivering). 
1251 En opinionsundersökning utförd av VCIOM från 1994 visade att allmänheten var beredd 
att värdera Gorbačevs historiska insats positivt medan man ställde sig relativt kallsinnig till 
det som kan förknippas med perestrojka-begreppet. Brown, The Gorbachev Factor, n. 344. 
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Det finns olika anledningar till varför så få av de kritiker och författare 
som brukar karakteriseras som postmodernister inte kan förlika sig med pe-
restrojka. En anledning är att begreppet har en modern konnotation av hård 
upplysning. Glasnost´ förhåller de sig mer ambivalent till. Begreppet har 
delvis förvärvat en officiell karaktär. Både Gorbačev och 1800-talets upplys-
ta byråkrater använde glasnost´ för att restaurera allmänhetens förlorade 
förtroende för staten. Samtidigt ville flera postmodernister inte avfärda glas-
nost´, då deras möjlighet att verka offentligt gynnades av denna politik. 

Perestrojka har både en progressiv konnotation (reform, revolution) och 
en konservativ (återställande, restauration). Prefixet ”pere-” kan i det speci-
fika fallet både indikera samtycke och relativitet liksom en föresats att bryta 
med det förflutna på ett essentiellt plan. Begreppets gäckande karaktär kan 
till stor del tillskrivas ordets prefix. ”Pere-” gör att det i vissa avseenden kan 
tolkas reaktionärt och revolutionärt, moderat och radikalt, kontingent och 
absolut, på samma gång. I förhållande till oktoberrevolutionen, som 
Gorbačev relaterar perestrojka till, kan begreppet syfta på att såväl konserve-
ra, fullfölja, förändra som att överskrida denna revolution. Mångtydigheten i 
begreppet kunde på så sätt spegla befintliga intressen och samtidigt provoce-
ra fram en kritik av vitt skiftande karaktär mot dess tillämpningar. 

Gorbačev-eran markerar ett brott. Den accelerationsideologi som artikulerats 
under upplysningen och fått en emfatisk utformning i det sovjetiska projektet 
kom till vägs ände. Förväntanshorisonten upphörde att expandera på de fak-
tiska erfarenheternas bekostnad. Tvärtom blev det erfarenhetsrummet som i 
och med den historiografiska aktiveringen kunde omdefiniera nuet. Förvänt-
ningarna distanserade sig inte längre på erfarenhetens bekostnad, med ett 
krympande erfarenhetsrum som följd, vilket enligt Koselleck är ett kriterium 
på den moderna tiden.1252 Identitet, legitimitet, auktoritet och avskräckande 
exempel hämtades i stor utsträckning från en rekonstruktion av tidigare erfa-
renheter. Intresset för det förflutna hade i olika omgångar tilltagit under Sov-
jetunionens historia: den tidiga identitetsskapande revolutionshistorien, den 
nationella historieskrivningen i enlighet med socialismen i ett land, mobili-
seringen under andra världskriget och den chauvinistiska inriktningen under 
Brežnev. Det är symptomatiskt att det i slutet av 80-talet var erfarenheten av 
det förgångna som på sätt och vis blev bestämmande för den framtida ut-
vecklingen. Samtidigt som en känd politolog, och tillika centralkommitténs 
rådgivare i utrikespolitiska frågor, kunde utbrista att ”det återstår för oss att 
återvända bakåt, där finns allt vi hoppas på”,1253 daterade en postmodernistisk 
kritiker som Ėpštejn framtidens försvinnande, alltmedan han skrev program-
förklaringar till en rekonstruerad litteraturhistoria.1254 

                               
1252 Koselleck, Vergangene Zukunft, 34, 359. 
1253 Cipko, ”Choroši li naši principy?”, 204. 
1254 Se t.ex. Ėpštejn, ”Posle buduščego, ili stanovlenie ar´ergarda”, 160f. 
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Revideringen av det officiella förflutna bidrog till en devalvering av nuets 
aktualitet. Det var själva aktualitetens ontologi som sattes på spel. Denna 
hade sedan upplysningen laddat framstegstänkandet med ett absolut självför-
troende, då man förvissades om att man tillhörde något kvalitativt nytt. Där-
med undergrävdes den officiellt sanktionerade förväntanshorisonten. Samti-
den upplevdes inte som ett autonomt nu som bar en hoppfull framtid i sitt 
sköte, utan en skadeskjuten aktualitet belastad med en fasansfull historia, 
ofrånkomlig men samtidigt onödig. 

Sovjetunionens fall, i vissa ryska postmodernisters ögon synonymt med 
framtidens slut, provocerades delvis fram av den retrograda rörelsen hos 
glasnost´ (rehabilitering) och perestrojka (återställande/restauration). Be-
greppen dog med sovjetstatens sammanbrott, men samtidigt bidrog be-
greppsanvändningen till att begrava det socialistiska systemet. Enligt Kosel-
leck kännetecknas modernitetens tidsmedvetande av en ökande differens 
mellan erfarenhet och förväntan. Framtiden är inte bunden vid det förflutna. 
I och med franska revolutionen kan utvecklingen inte längre härledas från 
det vi hittills varit med om. Förväntanshorisonten vidgas medan erfarenhets-
rummet förlorar sin sammanhållande och orienterande kraft. Gjorda erfaren-
heter förlorar sin aktualitet och giltighet i ett allt snabbare tempo. Modernite-
tens tidsformel innebär att vår allt större förväntan kontinuerligt krymper vår 
erfarenhet.1255 

Den sovjetiska accelerationsideologin förefaller under Gorbačev-eran ha 
tvingat fram en dialektisk reaktion. Då nuet inte kunde uppvisa några indika-
tioner på de officiella förväntningarnas giltighet, riktades blicken istället 
nostalgiskt mot det som de facto gått förlorat. Det är ingen slump att det 
redan under Brežnev-erans socioekonomiska inbromsning dök upp 
konservativa författare som agerade ambassadörer för bortglömda historiska 
personligheter. Avståndet mellan erfarenhet och förväntan upphörde helt att 
expandera under Gorbačev-eran. Förväntanshorisonten hakades återigen i 
erfarenhetsrummet. Förväntningarna fick en tillbakablickande karaktär. Med 
glasnost´ kunde man säga sanningen om det förflutna. Med perestrojka kun-
de det som gått förlorat återställas. Det var inte längre framtiden som 
öppnades, vilket enligt Koselleck är karakteristiskt för moderniteten.1256 Ta-
lesätt om att Sovjetunionen var det enda landet i världen med ett oförutsäg-
bart förflutet fick en stor spridning och en särskild aktualitet under 
Gorbačev-eran.1257 De erkända bortträngningarna och de kontrafaktiska 

                                                                                                                             
När Vajl´ och Genis tar sig an att skriva det sovjetiska sextiotalets kulturhistoria hävdar de att 
man i 60-talet kan finna källorna till nästan alla omstrukturerade (perestroečnye) innovationer 
under slutet av 80-talet. Därefter stämmer de in i perestrojka-politikens retrospektivism: 
”Därför hoppas vi att det nya stadiet av det sovjetiska livet skall göra historien mer aktuell.” 
Vajl´ och Genis, ”Strana slov”, 239. 
1255 Koselleck, Vergangene Zukunft, 374. 
1256 Ibidem, 362. 
1257 Om detta, se t.ex. Jurij Poljakov, Naše nepredskazuemoe prošloe: polemičeskie zametki, 
Moskva: ”AIRO-XX”, 1995, 5. 
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historiespekulationerna vidgade erfarenhetsrummet men förminskade 
samtidigt förväntanshorisonten. I december 1991 sprängdes den sovjetiska 
horisonten sönder genom det politiska sammanbrottet. 

Habermas följer Koselleck när han hävdar att den moderna tidens nu (se-
dan upplysningen) alltid förstås som en övergång till någonting nytt. Histori-
en accelererar och framtiden förväntas se annorlunda ut än det nuvarande. 
Förväntanshorisonten bestämmer också hur det förflutna ter sig. Historien 
blir världsomfattande. Men ur det förflutna urskiljer man inte längre några 
förebildliga situationer eller guldåldrar som kan orientera nuet. Moderniteten 
är självtillräcklig och absolut, och, som Habermas säger, ”it must draw on 
itself for its normativity”.1258 De problem som genereras betraktas som ett arv 
från det förflutna och tiden ses som en resurs för deras framtida lösning. 

Kretsen kring Gorbačev började modellera politiken utifrån ett exem-
plariskt 1920-tal. Man uppmärksammade de föregivet heroiska partidebat-
terna och den ekonomiska kompromissviljan. Vändningen mot 1920-talet 
motsvarades av sextiotalistpoeternas försök under tövädret att återupprätta 
avantgardets modernistiska estetik. Även om politiken fick en tillbakablick-
ande prägel lokaliserade man referenspunkten inom ramen för den sovjetiska 
moderniteten. Andra drog trådarna längre bakåt mot fransk 1800-talsutopism 
eller Rysslands stora reformer och återupprättade stormaktspolitik på 1860-
talet. Man försökte dock även här att berättiga den aktuella politiken genom 
att utvidga den sovjetiska modernitetens historiska spelrum. Men den retro-
grada rörelsen överskred också modernitetens självtillräcklighet, dess själv-
förtroende om man så vill – dess förmåga att definiera sin normativitet ut-
ifrån sig själv. Den faktiska empiri som producerades skapade förutsättning-
ar för en kontrafaktisk historieskrivning. Detta märks inte minst i det slavofi-
la intresse som riktades mot feodala förhållanden. Inte ens referenserna till 
franska revolutionen, eller andra riktningar av socialism, under beteckningar 
som revisionism och utopism, tycktes kunna skapa nödvändig legitimitet åt 
en omdefinierad sovjetisk modernisering med större betoning på mjuk upp-
lysning. Den slutsats som tvingades fram var snarare att bolsjevikerna slagit 
in på fel väg. Sovjetmedborgarna hade hamnat i en återvändsgränd. Även om 
stalinismen fördömdes som en avart tvingades man snart att ställa frågan om 
revolutionen varit värd sitt pris.1259 Enda möjligheten tycktes vara att åter-
vända till (den västerländska) civilisationen men utan den utopiska förvän-
tanshorisont som legitimerat den auktoritära eller rent totalitära ordningen i 
Sovjetunionen. Idén om den ryska modernitetens unika karaktär och bes-

                                                                                                                             
 
1258 Jürgen Habermas, ”The New Obscurity: The Crisis of the Welfare State and the Exhaus-
tion of Utopian Energies ” (1984), i The New Conservatism: Cultural Criticism and the Histo-
rians’ Debate, red. Jürgen Habermas och Shierry Weber Nicholsen, Cambridge, MA: The 
MIT Press, 1989, 48f. 
1259 I takt med att rehabiliteringskatalogerna över terrorns offer växte i omfång blev det möj-
ligt att ställa frågan huruvida Lenin var en lösning på eller en del av problemet. 
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tämmmelse skulle överges till förmån för den västerländska modernitetens 
liberala universalism. En variant av denna föreställning fördes vidare in i den 
postsovjetiska tiden av de ekonomer som förespråkade chockterapi. De me-
nade att Ryssland var underkastat samma ekonomiska lagar som USA, Stor-
britannien, Argentina, Portugal, eller vilket annat land som helst. 

Det avgörande är att den sovjetiska moderniteten nu var oförmögen att 
producera sin egen normativitet. Men det handlar inte bara om bristande 
berättigande. Den mjuka upplysningen kan inte existera utan en hård. I en tid 
av frigjorda möjligheter sattes en mjuk upplysning i rörelse som utvecklade 
sig progressivt och kumulativt. Samtidigt misslyckades man med att skapa 
förutsättningar för ett fundament av fortsatt hård upplysning, vilket traditio-
nellt varit sovjetstatens signum. Utan den nödvändiga grunden fick den mju-
ka utvecklingen en temporär karaktär. 

1984 tyckte sig Habermas se en utmattning av västvärldens utopiska energi-
er. Han menar att framtidshorisonten dragits samman, vilket får politiska 
implikationer för nuet.1260 Utmattningen kan delvis rättfärdigas med hänvis-
ning till kärnvapenhotet och miljöproblemen. Men när framtiden dras sam-
man reduceras också handlingsutrymmet i nuet, menar han. Även de politis-
ka möjligheterna i vår omedelbara närhet dras undan. Jag tror att denna logik 
också är giltig i det sensovjetiska fallet. Men det finns även unika faktorer 
bakom omstruktureringen av den sovjetiska tidsligheten. Habermas identifie-
rar ett brott i den västerländska modernitetens klassiska uppfattning om en 
accelererande tid. I det sensovjetiska fallet drogs så småningom nuet sam-
man, vilket tvingade människor att söka efter alternativa strategier bortom 
den sovjetiska modernitetens givna ramar. Detta initierades dock indirekt. 
Förväntanshorisonten och handlingsutrymmet i nuet, som till en början vid-
gats i och med introduktionen av glasnost´ och perestrojka, började krympa 
då erfarenhetsrummet ökade i omfång. 

Den sovjetiska logiken var sålunda omvänd. Framtiden fick träda tillbaka 
för det förflutnas återkomst. De historiska oförrätterna började hemsöka 
nuet. I västvärlden ägde ett samtidigt uppsving för en tillbakablickande nos-
talgi rum. Den västliga upptagenheten vid det förflutna villkorades dock av 
en postmodern sammandragning av förväntanshorisonten. Som en konse-
kvens härav förlorade de gängse utopierna sina energier. I tomrummet ut-
kristalliserade sig istället en mer nyliberal dagordning, som ytterligare kunde 
kringskära nuets politiska möjligheter. Nostalgin skall inte ses som ett ut-
tryck för det moderna intresset för en världshistoria som oundvikligen leder 
fram till nuet. Det rör sig snarare om individualiserad eskapism i form av en 
pluralitet av lokalt situerade berättelser, som exemplifieras av uppsvinget för 

                               
1260 Habermas, ”The New Obscurity”, 50, 51. Habermas säger: ”What is at stake is Western 
culture’s confidence in itself.” 
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fantasygenren, historieämnets frammarsch som populärvetenskap och den 
nationella retorikens pånyttfödelse. 

Baudrillard karakteriserar populärkulturen, så som den förmedlades inom 
den amerikanska filmen på tröskeln till 1980-talet, som nostalgi och ett åter-
upplivat intresse för det mytiska.1261 Denna retro-fascination söker inte till-
handahålla en horisont av referenspunkter för ett framtidsinriktat kollektivt 
handlande, inom ramen för en totaliserad historia. Medan den västerländska 
kulturen med Baudrillards ord bevittnade de starka referensernas nedgång, 
såg det sovjetiska samhället under Gorbačev en accelererad produktion av 
sådana referenser, både från officiellt och inofficiellt håll. I det postsovjetis-
ka Ryssland blev en nyliberal hegemoni en verkan av den sammandragna 
framtiden som ett resultat av det förgångnas expansion. I väst blev en mot-
svarande nyliberal hegemoni en orsak till reduktionen av framtida möjlighe-
ter och det samtidiga uppsvinget för nostalgiska uttrycksformer. Förenklat 
kan man säga att det nyväckta historieintresset i väst blev en kompensation 
för politikens reducerade möjligheter. I Gorbačevs Sovjetunionen var det 
istället det nya historiemedvetandet som förminskade den politiska framti-
den. Intressant nog blev ekonomiska avregleringar ett globalt imperativ un-
der tidigt 1990-tal. Sovjetunionens fall utgör en av de avgörande betingel-
serna för detta. Med imperiets fall föll också det inflytande Sovjetunionen 
utövat på det utopiska medvetandet sedan 1917. Den homogena situationen 
inträdde alltså trots att utvecklingen i det postsovjetiska Ryssland och i väst 
hänför sig till helt olika logiker. 

Skillnaden visar sig inte bara geografiskt utan också historiskt. Även i da-
gens Ryssland under Putin används positiva historiska referenser för mobili-
sering och legitimering av olika stormaktspolitiska och auktoritära över-
väganden, i en tid av politisk likgiltighet och uttömda demokratiska engage-
mang. Från officiellt håll lyfter man upp det sovjetiska projektets heroiska 
sidor medan man undertrycker de mörkare sidorna i syfte att ena nationen 
inom ramen för en integrerande och motsägelsefri historieskrivning.1262 Det 
är symptomatiskt att Stalin idag presenteras i påfallande positiva ordalag. 
Den positiva synen svarar mot tendensen inom det så kallade massmed-
vetande som opinionsforskaren Boris Dubin föresatt sig att undersöka. 1989 
ansåg en majoritet att den viktigaste händelsen i rysk historia utgjordes av 
1930-talets stalinistiska terror.1263 Detta är ett argument för att det var den 
                               
1261 Baudrillard, Simulacra and Simulation, 43f. 
1262 I bjärt kontrast mot El´cin som försökte lösgöra det postsovjetiska Ryssland från dess 
sovjetiska arv försöker Putin sedan flera år tillbaka projicera vad han ser som sovjetiska brag-
der på en ny-gammal rysk identitet i en postsovjetisk verklighet. Se t.ex. hans uttalande om 
konstitutionella förändringar avseende nationalsång, flaggor och statsvapen från december 
2000: Vladimir Putin, Zajavlenie Prezidenta Rossijskoj Federacii, 4 december 2000: 
http://president.kremlin.ru/text/appears/2000/12/28432.shtml (12 april 2005). 
1263 Boris Dubin, Stalin i drugie, 2 maj 2005, Prava čeloveka v rossii: 
http://www.hro.org/editions/pg/03_03/05-3_03_03.htm (2 maj 2005). Professor Boris Dubin 
leder forskningsinstitutet och tankesmedjan ”Levadacentret” i Moskva. Han ligger bakom en 
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ursprungliga synden som blev bestämmande för det historiska medvetandet 
under Gorbačev-eran, snarare än den förebildliga kraften hos 20-talets för-
menta guldålder. Idag fokuserar den ömsom demokratiska, ömsom auktoritä-
ra makten uppbyggliga exempel. I Dubins senare opinionsundersökningar 
framstår Stalin som en av den fosterländska historiens mer prominenta per-
sonligheter. Landet tog ett steg på vägen mot en historisk uppgörelse under 
Gorbačev-eran. Putins politik är inte en exponent för en kontinuerlig tystnad 
utan snarare en reaktion mot den historiska rannsakningen. 

Hur skall man då tolka Gorbačevs reformpolitik i förhållande till de olika 
synsätt på modernitet och postmodernitet som jag lyft fram? Är Gorbačev en 
”postmodern hjälte” eller den ”politiska postmodernismens geni”, som vissa 
har velat se honom?1264 Enligt min mening bör inte glasnost´ och perestrojka 
betraktas som en mer eller mindre defensiv anpassningsstrategi i en postin-
dustriell eller postmodern verklighet.1265 Aleksandr Rubcov, som hävdar att 
Gorbačev är ett postmodernt, eller postmodernistiskt geni, tycks mena att det 
är bristen på effektiva resultat som kvalificerar honom. Man får dock inte 
glömma att den eventuella bristen på handlingskraft inte uteslutande handla-
de om en passiv anpassning efter vad som var möjligt. Som vi sett föresprå-
kade han relativt tidigt gradvisa förändringar och såg ett demokratiskt egen-
värde i att göra breda kompromisser. Även om glasnost´ och perestrojka 
genererade postmoderna verkningar kan man inte bortse från att reformerna 
uteslutande motiverades med moderna argument. Här visar sig snarare den 
kontrafinala dimensionen i Gorbačevs ledarskap, och den enorma diskrepan-
sen mellan handlingarnas syften och konsekvenser. Gorbačev premierade en 
modernisering av både mjuk och hård upplysning. Vid sidan av större indi-
viduellt ansvar och bredare överenskommelser strävade man efter att rationa-
lisera och marknadsanpassa ekonomin samt göra byråkratin mer transparent. 
Men istället för ansvarsutkrävande, konsensus, tillväxt och effektivitet, gick 
utvecklingen mot alienation, anarki, recession och korruption.1266 De tidiga 
disciplineringskampanjerna, med vars hjälp man bland annat skulle stävja 
det utbredda alkoholmissbruket, förbleknade snabbt inför den oöverskådliga 
sociala normupplösning som bredde ut sig i samhället. Nu artikulerades en 
ny ungdomskultur och fenomen som prostitution och narkomani erkändes. 
Om det ideala syftet varit att bevara och stärka unionen tycktes den faktiska 

                                                                                                                             
lång serie opinionsmätningar sedan 1989 och har skapat ett stort komparativt material som 
speglar de samtidshistoriska förändringarna. Den första studien från 1989, på vilka många av 
de senare utgör en fortsättning, heter ”Sovjetmänniskan” (Sovetskij čelovek). 
1264 Suraska, ”Gorbachev as a Postmodern Hero”; Rubcov, ”Gor´kij privkus pobedy”. 
1265 Kumar, From Post-Industrial to Post-Modern Society, 164. 
1266 I november 1987, inför centralkommittén och Sovjetunionens och Ryska rådsrepublikens 
Högsta sovjet, hävdade Gorbačev att oktoberrevolutionen möjliggjort en utveckling där för-
nuft och humanism spelar större roll på bekostnad av de sociala krafternas spontana och 
grymma spel. Som en historiens ironi kom de kapitalistiska irrationella krafterna att sättas i 
spel i det sena Sovjetunionen utan marknadsekonomisk grund, d.v.s. på ett postmodernt sätt. 
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utvecklingen leda till dess motsats, till sönderfall och upplösning. Gorbačevs 
huvudsakliga prioritet kom efterhand att utveckla sig mot att bevara auktori-
teten hos en tidigare dominerande sociopolitisk enhet, alltmedan olika etnis-
ka konflikter kom upp till ytan och nationalismer av skiftande demokratisk 
och extremistisk art artikulerades. Om Gorbačev inledningsvis försökte sätta 
igång en acceleration av den socioekonomiska utvecklingen för att komma 
ur ”trögheten” förbyttes förhoppningarna successivt mot rapporter om stag-
nation och retardation. 

Hur kan man då förklara dessa ofrivilliga, postmoderna verkningar? En 
möjlighet är att se dem utifrån Ėpštejns hypermodell. Accelerationen av det 
moderna projektet kommer vid en viss tidpunkt med nödvändighet att slå 
över i ett postmodernt tillstånd. En annan variant, som jag tror är minst lika 
fruktbar, är att betona den retrospektiva hegemonin. Kraften riktades mot en 
växande erfarenhet av ackumulerande historiska oförrätter. Glasnost´ och 
perestrojka tömde därmed nuet på legitimitet och aktualitet. Denna process 
resulterade i att man förlorade den omedelbara grund man behövde för att gå 
vidare med fortsatta förändringar. 

Gorbačevs moderniseringsstrategi rymde en inbyggd anakronism. Visser-
ligen betonades vikten av datorisering, pluralism och en ny, icke-
antagonistisk grund för internationella relationer. Samtidigt förespråkade han 
en klassisk linjär modell. Gorbačev fokuserade individens initiativförmåga 
och framhävde värdet av ömsesidigt erkänd kulturell integritet och politisk 
suveränitet samt bilaterala utbyten mellan fixa stormakter. Denna politik 
omhuldade han i en nästan postmodern tid (i skiftet mellan 80- och 90-talet) 
av begynnande heterogent nätverkande, avregleringar, multilateralism samt 
kulturell homogenisering. 1960-talets förhoppningar tycktes helt enkelt svåra 
att omsätta i handling mot slutet av 1980-talet. Gorbačev påpekar visserligen 
att man inte kan bedöma moderniteten/samtiden (sovremennost´) utifrån 
postulat hämtade från 1930-, 50- eller 60-talet. Det som krävs är nya teore-
tiska undersökningar.1267 Men ironiskt nog är perestrojka-politiken i stor 
utsträckning en artikulation av 60-talets dissidentdiskussion. Det är också 
symptomatiskt att en livaktig ideologisk diskussion om bland annat plura-
lism fördes i väst under 60- och 70-talet, med den kritiska udden riktad mot 
vänstern.  

Anakronismen kommer också till uttryck i det att Gorbačev först i slutet 
av 1980-talet skapade förutsättningar för den öppna idékamp och demokrati-
sering som Sacharov under sextiotalet reserverat sina förhoppningar till för 
perioden 1968–1980. Gorbačevs biografiska horisont av erfarenheter och 
förväntningar, och hans speciella erfarenhetsmatris som konstituerats under 
tövädret, legerades med periodens övriga individuella och kollektiva förlopp. 
Utvecklingens anakronistiska förutsättningar exemplifierar i överförd me-
ning det som Koselleck kallar för ”samtidens osamtidighet” (die Gleichzei-
                               
1267 Gorbačev, ”[Framträdande på revolutionens 70-årsdag]”, 441. 
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tigkeit des Ungleichzeitigen), det vill säga den dynamik som uppstår när 
olika tider rör sig sida vid sida.1268 

Det problematiska visar sig också i de paradoxer som aktiveras när man 
försöker ta sig framåt genom att söka sig bakåt. Som vi sett gavs historiogra-
fin en dualistisk slagsida. Från officiellt håll strävade man alltså efter att 
restaurera en historisk kontinuitet (förstörd av Stalin) genom att bryta den 
(förvisa Stalin ur traditionen). 

Låt oss avslutningsvis återvända till Ėpštejns paradoxala tes att postmo-
derniteten är naturligare och verkligare i Ryssland och dess postmodernism 
mer radikal än den västerländska. Förutsättningen för dessa påståenden kan 
inte bara kopplas till en slavofil tradition utan också till tänkare som Baudril-
lard och Deleuze. För Baudrillard besitter dupliceringen en möjlighet att 
övertrumfa originalet. Kartan föregår territoriet och det hyperreella upplöser 
den godtyckliga distinktionen mellan verklighet och representation.1269 För 
Deleuze har ursprunget alltid en sekundär karaktär. Ett reflekterat simulac-
rum är verkligare än den omedvetet simulerade verkligheten. Ett simulacrum 
gör inte anspråk på förmäten representativitet eller autenticitet.1270 På mot-
svarande sätt som de sovjetiska vetenskapsideologerna trodde att reflexivite-
ten stod att finna i den erkända ofriheten, representerar ibland den medvetna 
inautenticiteten inom postmodernismen en högre form av frihet och kreativi-
tet. 

Men det ryska kontinuitetstema som ofta tillämpas inom den västerländs-
ka historiografin, och som även kommer till uttryck i Ėpštejns teori om den 
ryska postmodernitetens autenticitet, rymmer också brister. Dessa visar sig 
när kommentatorer tvingas betrakta en på förhand definierad utveckling med 
skygglappar, så att även den mest radikala samhällsomvandling kan klassas 
som blott en konsolidering. Det är även betecknande att logokratin, eller 
logocentrismen som Ėpštejn kallar den, förs fram som förklarande faktor i en 
tid av TV-medial revolution.1271 

I en period av upplösning, sammanbrott, omvärdering och fragmentarise-
ring blir postmodernismens lösning en annan än den som tillhandahålls av 
Solženicyns nationalpatriotism eller Gorbačevs konsensusinriktade reform-
kommunism. På hegelianskt vis bejakar den ryske postmodernisten verklig-
heten i sin helhet utan att vända sig emot sakernas tillstånd. Rustad med teo-

                               
1268 Koselleck, Vergangene Zukunft, 323ff, 367. Detta problem har tematiserats mer ingående 
i Kosellecks senare teorier om tidsskikt: Reinhart Koselleck, Zeitschichten: Studien zur Histo-
rik, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000. 
1269 Baudrillard, Simulacra and Simulation, 1. 
1270 Deleuze, ”Plato and the Simulacrum”, 48f, 53, 56. 
1271 Ellen Mickiewicz har i en studie beskrivit den sovjetiska televisionsrevolutionen och 
skapandet av en individualiserad TV-tittande masspublik. Revolutionen skulle ha inletts kring 
70-talets början. 1986 hade 93 % av befolkningen tillgång till TV och i en undersökning 1987 
angav 90 % av de sovjetiska respondenterna nyhetsprogrammet ”Vremja” som sin huvudkälla 
för information: ”The television revolution began before Mikhail Gorbachev came to power, 
but he has given it a new impetus and motive power.” Mickiewicz, Split Signals, v, 3, 32. 
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rier om författarens död, historiens slut och hyperverkliga simuleringar gör 
man sig hemmastadd i en värld av motsägelser och diskrepanser, genom att i 
en mening göra dem begripliga. Samhället befinner sig inte i förfall. Det 
utgör heller inget objekt för överskridande aktivism. Samhället är ett och 
samma oberoende av reaktionära drömmar om det gamla eller radikala för-
hoppningar om en annorlunda tillvaro. 
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Summary 

This dissertation – Tillbaka till framtiden: Modernitet, postmodernitet och 
generationsidentitet i Gorbačevs glasnost´ och perestrojka (Back to the fu-
ture: Modernity, Postmodernity and Generational Identity in Gorbachev’s 
glasnost and perestroika) – deals with two of the most important concepts of 
the last decades. Mikhail Gorbachev, the last General Secretary of the Com-
munist Party of the Soviet Union, sought, with the help of glasnost (open-
ness) and perestroika (restructuring), to reform Europe’s last empire. The 
collapse of Communism (1989/1991) generated a discussion in the West 
pertaining to Eastern European experiences in the light of different theories 
about modernity and postmodernity. My main question has to do with why 
particularly glasnost and perestroika, two concepts in currency prior to the 
fall of Communism (1985–1991), became dominating in the second half of 
the 1980s, and why they so quickly faded away at the turn of the decade. 
What position did glasnost and perestroika have in Soviet modernity? What 
role did they have in the development of an idea about a specific Soviet or 
Russian postmodern situation? The preconditions that preceded the use of 
these concepts and the tensions they triggered are highlighted. What signifi-
cance did glasnost and perestroika have for the process of creating Russian 
postmodernism’s identity? When it comes to the development of the late-
Soviet situation, Russian postmodernism distinguishes itself considerably in 
several respects from the interpretations advocated within Western postmod-
ern theory. 

The present study has a dual purpose. First of all it seeks to contrast the 
articulation of glasnost and perestroika in the Soviet tradition in contradis-
tinction to the reception of the same two concepts within Russian postmod-
ernism. My focus is on the conceptual history within which glasnost and 
perestroika emerged, and I describe and analyze how Gorbachev mobilized 
the two concepts to assist in the formulation of his political line and agenda. 
On this basis I then proceed to analyze how the concepts in turn were under-
stood by critics, writers and artists associated with what simultaneously be-
gan to be referred to as Russian postmodernism. In this context one finds 
among other persons like Mikhail Epstein, Vladimir Sorokin, Gleb Al-
einikov and Mikhail Kuraev. The second purpose is to link the distinct us-
ages of the concepts to the different generational groupings to which Gorba-
chev and some leading personalities of Russian postmodernism belong. 
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Gorbachev’s and the Russian postmodernists’ use of the concepts was 
largely contingent on their differing experiences qua historical generations. 
The postmodernists mainly adopted an antagonistic stance regarding glas-
nost and perestroika. However at the same time their experience of the con-
cepts became constitutive in the development of their own self-image. Gen-
erational anchorage is clearly evident in the glasnost- and perestroika dis-
cussions of the 19th and 20th centuries. In several respects the 20th century 
discussion reflects central aspects of that of the previous century. 

The study reconstructs the experiences encapsulated by the two concepts, 
the expectations they unleashed, and the tensions they triggered. The Gorba-
chev era signalled a rupture in the temporal order of modernity. During this 
time Soviet modernity lost its capacity to produce legitimacy for its own 
guidelines. With glasnost and perestroika a suppressed past opened up 
which blocked the futurist potential inherent in the present. The concept-
theoretical perspective adopted in the present dissertation helps explain sev-
eral key features of the dramatic societal turn of events that might otherwise 
remain undisclosed or obscure. 

Glasnost and perestroika both confirm and transcend Soviet modernity. 
They are both future-oriented, but at the same time they possess retrospec-
tive anchoring points. Glasnost and perestroika as concepts are neither 
vacuous nor arbitrary slogans. On the contrary, they are loaded with mean-
ings that are at once poignant, controversial and replete with tensions. The 
present study involves rapprochement between the history of ideas (intellec-
tual history) and the historiography of concepts (conceptual history). A point 
of departure for the study is a conviction that political concepts that have 
their origins mainly outside the academic arena are nevertheless amenable to 
the same kind of analysis that is employed in the study of concepts charac-
teristic to the history of science, history of philosophy and the history of 
ideas. 

Semantically, ideologically and on an historical level the two concepts 
glasnost and perestroika tend towards a kind of congruency. Nevertheless 
they entail tensions and contradictions. Perestroika may refer to conserva-
tive restoration, but also to a moderate correction of a given state of affairs, 
as well as radical transformation. Glasnost is at one and the same time Rus-
sian and Western, traditional and modern, reformist and radical, official and 
subversive in its connotations. Through a choice of these concepts Gorba-
chev injected contemporary developments with a special dose of ideological 
conflict, the search for identity, participation and self-criticism. 

Gorbachev may be characterized as a “man of the sixties” (shestidesyat-
nik). Several influential postmodernists for their part have been dubbed as 
“men and women of the seventies” (semidesyatniki), “of the eighties” 
(vos´midesyatniki), or “the final Soviet generation.” By assuming a genera-
tional denomination they distance themselves from those “of the sixties.” At 
the same time, by lining themselves up with “the eighties” and “the last So-
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viet generation,” they are characteristically referred to the Gorbachev era. In 
the present dissertation I thus contrast two Soviet generations, or genera-
tional groupings, one that was highly engaged, socially and politically, the 
generation of the sixties, with the more recent one that stands out as one of 
the least engaged in the Soviet context. By focusing on the postmodernists’ 
reception of Gorbachev’s politics I introduce a new perspective on glasnost 
and perestroika, one that has hitherto not been taken into account. A politics, 
Gorbachev’s, that sought systemic reform is confronted with a trend that 
nourished and shaped the post-socialist mentality. 

In the introduction I try to unite my own background in the history of 
ideas with a concept-historiographical approach. By analogy glasnost and 
perestroika are taken as basic concepts in line with the collective singulars 
that according to Reinhart Koselleck constitute German modernity. Kosel-
leck’s conceptual couplet, space of experience/horizon of expectation, is 
used to highlight the social and intellectual implications of the two concepts 
that figure centrally in my own study. His categories are also used to make 
sense of and reconstruct late-Soviet modernity. Interposed between concep-
tually implicated experience and expectation, furthermore, I bring in the 
notion of “experiential matrix” as a link. This latter notion or concept is 
taken from John Edward Toews. It serves as a device or concept that allows 
one to structure inter- and intragenerational contexts. Therewith glasnost and 
perestroika can be intimately tied to the life histories of the actors con-
cerned, especially in terms of what I call generational groupings. The notion 
of “experiential matrix” contextualizes the users of concepts. The Soviet 
project is described as an alternative modernity when viewed in relationship 
to earlier theories about modernity and postmodernity. In order to analyti-
cally stabilize this modernity the concepts of hard and soft enlightenment are 
brought into play in the dissertation. 

The first chapter outlines the semantics of the concept of perestroika and 
its history. Perestroika concerns both external technical restructuring and 
internal psychical transformations. It can refer to both fundamental change 
and to relative adjustments of the kind involved in the tuning of a musical 
instrument. During the 19th century a political perestroika was advocated by 
liberal Russian Westernizers. The notion crystallized as a progressive con-
cept of reform, in contrast to the radicals’ quest for a systemic revolution on 
the one side and the Slavophiles’ dream of restoring a harmonious order 
untouched by the modern development emanating from Peter the Great on 
the other. Then perestroika became a frequently apostrophized slogan in the 
course of socialist construction during the early Soviet period. The forced 
and rapid state-building activities initiated by the Bolsheviks gave rise to a 
dialectical need of recurrent correctives in the political path and a permanent 
restructuring (perestroika) in the social sphere. During the 1930s perestroika 
signified transformations wherein citizens were immersed in various modes 
of re-education of mind and habit, as well as labor camps in an attempt to 
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forge the new Communist Soviet man. During this time the concept incorpo-
rated an even stronger sense of guilt. Perestroika was meant to correct indi-
vidual and collective shortcomings and faults. Thus the concept resonated 
with the Bolshevik idea of critique and self-critique. When something or 
someone was seen to need perestroika the final outcome of the correction 
process required an admission of responsibility. The term perestroika was 
also used in post-Stalinist political rhetoric, but it did not become a fully 
universalistic concept until Gorbachev took it and gave it a further spin. 
Perestroika signifies a future-oriented change, but at the same time it has 
retrospective anchoring points. The prefix “pere-” (again, re-, over, back to) 
indicates the concept’s reflexive and immanent character. 

In the second chapter the two hundred year old conceptual history of 
glasnost is reviewed. This is done against the backdrop of the term’s ety-
mology which goes back a thousand years in time. Glasnost can be trans-
lated as openness and publicity. But this openness literally has its origins in 
the openness of the oral cavity when we produce vocal sounds. The free flow 
of the air helps produce words that can be heard and understood by other 
people. “To make public” (oglashenie) in Russian refers to a public herald-
ing or recitation and as such does not presuppose the public gaze so essential 
to the Western notion of a public sphere. Glasnost has more positive than 
negative connotations. It has to do with presence and actual manifestation 
rather than absence and a possibility that only appears in principle. Glasnost 
is vocalness, but it associates more with “voice” (glas) in the Church Sla-
vonic language than with the pleophonic version (golos) found in the Rus-
sian language. Glasnost has a universal and collective reach. Its vocality 
rises above individuals and is more like the voice of God or of the People. 
The concept is also closely tied up with different notions of truth in Russian 
(pravda and istina). Glasnost became a key concept during the 1850s and 
’60s in connection with the death of Nikolaus I and Alexander II’s Great 
Reforms. At that time the concept was first and foremost appropriated by the 
generation of writers and civil servants who began to emerge during the 
1840s, persons like Alexander Herzen and the Grand Duke Konstantin Ni-
kolaevich. For the radical publicists of the 1860s, with their different experi-
ential matrix, glasnost then appeared as something that smacked too much of 
officialdom and bureaucracy. In the 1860s glasnost was institutionalized in 
the judicial courts system. Consequently the so-called narodniks, prosecuted 
for terrorist acts during the 1970s, were able to turn it to their advantage, 
using the official court’s “voice” to promulgate their revolutionary ideology. 
Lenin attached to this glasnost tradition, adapting and translating the concept 
further into a subversive weapon against the tsarist regime and against com-
peting political factions. At the same time he advocated systematic self-
criticism within the party, and once in power he advocated glasnost in order 
to be able to mobilize the masses of people with an eye to the positive force 
of the socialist example. This was in opposition to the media’s reproduction 
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of a seemingly bourgeois opinion. In Stalin’s hands glasnost underwent fur-
ther metamorphosis. It was used as an excuse or reason to criticize and de-
nounce all political positions that deviated from the centripetal and conform-
ist norm. Glasnost later became an important concept for the dissident 
movement of the 1960s. Under its umbrella it was possible to both embrace 
and summarize a desire to introduce Western-style human rights principles 
and at the same time grasp the possibility of criticizing the state for not liv-
ing up to its own values. Gorbachev’s use of the concept attaches back to 
Lenin’s notion of glasnost, while opening for a dissemination of the experi-
ence and regime-critique advanced by the dissident movement. The formula 
that economic and technological perestroika can only be achieved in a soci-
ety where glasnost is realized is something he among other borrowed from 
Andrei Sakharov. 

Chapter three concentrates on Gorbachev’s use of the perestroika-concept 
and its relationship to a Soviet modernity. Initially he tried to legitimate 
perestroika by defining it as an integral ingredient for the construction of 
socialism as introduced by Lenin in October 1917. As a metaphor for con-
struction the concept inscribes itself into a Soviet context where the art of 
engineering is an omnipresent paragon. At the same time Gorbachev’s effort 
to reconstruct exemplified a softer form of enlightenment, one that in part 
breaks with the Marxist and Soviet view of the relationship between theory 
and practice. I also look at the negative import that may be associated with 
perestroika, dimensions that became more important as time went on. The 
concept also carried meanings associated with dismantling, demolition, ne-
gation and the negation of negation. Perestroika furthermore lends itself as a 
descriptor of a delayed restoration of an order destroyed and neglected by 
the Bolsheviks. At the given historical conjuncture existing repressions of 
innate potentialities had exceeded their breaking point and one was forced to 
face up to the past. Gorbachev also spoke of necessary reforms but distanced 
himself from non-Soviet traditions of reformism and evolutionism. The evo-
lutionary standpoint, however, was reinstated when the changes became too 
radical to Gorbachev’s liking. Even if reformist metaphors were dropped in 
different reservations, their actual utilization in practice left a crucial imprint 
in the Soviet horizon of expectations. The Soviet project therewith appeared 
all the more incomplete and incapable of sustaining its own guidelines. In 
addition to the foregoing analysis, I consider the way Gorbachev translated 
perestroika as a mode of revolution (and revolution from above). Indeed 
perestroika may be seen as a revolution of consolidation, and thence it may 
be compared to what Gramsci described as the pendulum swings of a passive 
revolution, between innovation and restoration (when things are renewed or 
revolved). During the early days of the Gorbachev era perestroika was de-
fined as or equated with acceleration. I sketch the ideational background to 
this concept in historical terms and try to situate it within Soviet tradition. 
Perestroika was also held to be a kind of transition, a move from Socialism 
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to Communism as well as from a centrally steered commando economy to a 
deregulated economy, and from real existing socialism to a yet unspecified 
state of affairs. Gorbachev tended to value the movement and period of tran-
sition more highly than the actual goal one sought to achieve. In this connec-
tion I discuss how, in retrospect, one has come to understand (or misunder-
stand) the Gorbachev era within the framework of the economic and political 
proto-discipline that emerged during the 1990s under the name of “transitol-
ogy.” Several aspects of the ideational genealogy of the concept of transition 
and its philosophical preconditions are highlighted. The concluding part of 
the chapter turns to the relationship between the concept of perestroika and 
convergence theory within the social sciences, a theory that enjoyed a brief 
renaissance during the years in question. The two final sections on transition 
and convergence point to a discrepancy that exists between the horizon of 
expectations of our own time and that of the Gorbachev era. It is usually the 
former that is taken as the natural point of departure when one seeks to in-
terpret the turn of events between 1985 and 1991. The discrepancy has im-
plications that are worth further discussion. 

In chapter four, in parallel fashion to the analysis in the previous chapter, 
I interrogate the re-descriptions Gorbachev initiated in his efforts to make 
the concept glasnost more precise for his own purposes. First of all the rela-
tionship between the two key concepts glasnost and perestroika is problema-
tized. For Gorbachev the economic dimension was subordinate to the politi-
cal one, which actually entails a reversal and break away from the truth 
claims of the neo-liberal shock-therapy that followed upon the collapse of 
the Soviet Union. Predicated on his belief that a hard mode of enlightenment 
could only follow after a soft one, Gorbachev introduced a view of scientific 
and technological development that one finds traditionally embraced in the 
historiography of science in the West. After delineating the foregoing shift 
of perspective, the chapter takes up the relationship between glasnost and the 
concept of freedom of speech (svoboda slova). At the time under considera-
tion, freedom of speech was by certain groups in society held to be synony-
mous with glasnost. The former concept bears the stamp of a bourgeois tra-
dition, and as such, in contrast to glasnost, it primarily involves negative 
connotations (of absence), in the sense that the state must be prevented from 
denying the individual’s right to express his or her opinions. Drawing upon 
examples from among other Western history of science and Russian history 
of ideas it is possible to reconstruct a Soviet-type universalism, an alterna-
tive that in terms of its substantive content coincides with the concept of 
glasnost. The section emphasizes the contradictory nature of the concept 
glasnost and the unique synthesis of positive and negative freedoms that 
obtained during the Gorbachev era. I also draw attention to the so-called 
socialist pluralism Gorbachev preferred to talk about, and I try to determine 
what kind of public sphere he tried to bring about. The chapter closes with 
an account of the Gorbachev era’s practice of rehabilitation wherewith one 
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was to make public truth about the past. The retrospective anchoring point of 
the glasnost concept is illuminated, and an explanation is given of how reha-
bilitations changed the Soviet space of experience simultaneously as retro-
spection had direct consequences for developments to come. 

The fifth chapter summarizes some of the results of my analysis, and the 
discussion turns to Gorbachev’s place in the Soviet tradition. Before taking 
up the relationship between Russian postmodernism and glasnost and pere-
stroika, the concepts used are referred to the diachronic context of genera-
tional groupings. Chapter six serves as a bridge, shedding further light on the 
account of the previous chapter on Gorbachev, while at the same time laying 
the groundwork for the next, seventh, chapter, which deals with postmodern-
ism. It becomes clear that to a large extent Gorbachev’s political agenda may 
be understood rationally. There is no mystery or enigma, to use Manuel Cas-
tells’ words. The advocacy of glasnost and perestroika has generational pre-
conditions that need to be looked at and understood. The same can be said 
regarding the postmodernists’ negative stance when it comes to these con-
cepts. One can make sense of the different attitudes by constructing different 
experiential matrices. Gorbachev and his generational cohort tried to tackle 
the historical state of inhibition they experienced when Brezhnev terminated 
post-Stalinist liberalization. The generation of the sixties transmitted a com-
pensatory need for an alternative cultural and ideological reconstruction 
(perestroika). The postmodernists, the last Soviet generation, bore the im-
print of the Brezhnev era, which was one of stagnation and so-called stabil-
ity. They had no ideal past to resuscitate. Instead of reconstructing social 
reality they strove to place themselves outside it. This apolitical position 
however engenders both anti-political and political implications. 

Chapter seven, on postmodernism’s reception of glasnost and perestroika 
has a structure analogous to that of chapters three and four, the ones on Gor-
bachev. First is provided a background to Russian postmodernism, its in-
digenous roots, emulation of foreign trends, and its unique and universal 
traits. Thereafter I intend to reconstruct the Soviet postmodern condition as 
portrayed in the years 1990 and 1991, particularly by Mikhail Epstein. Here 
glasnost and perestroika are important points of reference. The concepts are 
indicators that refer to a new postmodern reality, one characterized by play-
ful relativity, the destruction of meaning and hyperization. At the same time 
the concepts are catalytic for a fully developed postmodernity, since they 
accelerate the production of signs and exaggerate the ideology’s character of 
being all inclusive. The chapter also deals with the darker sides of the Soviet 
experiential space. Among other I give an account of how Epstein’s concep-
tualization in part renders perestroika as an essentially Leninist and Stalinist 
practice. The chapter also considers how postmodernism as a cultural trend 
is related to these concepts. In several respects the chain of events initiated 
by Gorbachev conflates with postmodernism, while at the same time the 
proclamations of Russian postmodernism coincide with the General Secre-
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tary’s determination of perestroika as a revised vision of the future by virtue 
of a changed understanding of the past. If glasnost and perestroika are by 
and large identified as a link between Soviet modernity and late-Soviet 
postmodernity, then glasnost also functions as a bell for Russian postmod-
ernism. Possibilities emerge, and more important, future tasks get defined 
affirmatively or polemically in relation to glasnost. Glasnost is also linked 
up with a Russian logocentric, or rather logocratic tradition, the Russian so-
called word-culture or captivity of the word. The ideas of Russian postmod-
ernism are also located in relationship to different strategies in Western his-
toriography pertaining to Russia. Finally my findings are summarized and 
postmodernism’s relationship to Russian intellectual history is further clari-
fied. 

In chapter eight some of the results of the previous chapter are reworked 
through a heuristic lens. In the first section, the glasnost concept is con-
trasted to the Swedish concept of offentlighhet (Öffentlichkeit in German). 
The positioning borrows from Erich Auerbach’s depictions of Western lit-
erature. Glasnost is found to lay close to a logocratic tradition, characterized 
as Abrahamistic or Semitic, as opposed to the visual objectivity found in 
Ancient Greek literature. The Western concept of a public sphere or domain 
inscribes itself in an ocular and videocratic tradition. The analysis schemati-
cally summarizes a series of parameters to bring out the various semantic, 
ontological, metaphysical, phenomenological and metaphorical implications 
in the two respective cases. The second section of the chapter provides an 
evaluation of the political positions exemplified in chapters six and seven, 
this time in terms of their respective consequences when it comes to deline-
ating the scope of the political field. Thence differences between political, 
unpolitical, apolitical and anti-political inclinations are more precisely de-
fined, which casts light on why glasnost and perestrojka eventually lost their 
validity. 

The dissertation ends with a final summary that distils the findings and 
opens up for a broader discussion regarding late-Soviet experiences in terms 
of their modern and postmodern implications. In addition I implicitly broach 
the following question: does or does not the developmental logic manifested 
in the Soviet case contain a message concerning the future we ourselves face 
and the history of which we are a part? 
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Bild 1. ”Mannen 
med filmkameran” 
(1929), Vladimir 
och Georgij Sten-
berg. Detta är en 
av två filmaffi-
scher bröderna 
Stenberg gjorde 
för Dziga Vertovs 
avantgardistiska 
dokumentärfilm 
”Mannen med 
filmkameran” från 
1929. Spiralrörel-
sen under de väl-
diga skyskraporna, 
som grafiskt sug-
gereras av de 
kyrilliska tecknen, 
exemplifierar det 
ryska avantgardets 
fusion av supre-
matism, futurism 
och konstrukti-
vism. Spiralen blir 
ett med det foku-
serande  kamera-
objektivet. 



 

 362 

 

 
 

 
 

 
Bild 3. ”Genom världar och århund-
raden” (1965), M. Luk´janov och V. 
Ostrovskij. Rymdkapplöpningen med 
USA möjliggjorde en ny propaganda-
genre där den socialistiska realismens 
gängse paternalistiska heroism kunde 
kombineras med ett formspråk som 
ligger närmare suprematismens sinne 
för abstraktioner. 

 
Bild 2. Uppslag ur SSSR na 
strojke, nr 12, 1935. Alek-
sandr Rodčenko och Varvara 
Stepanova formgav ett flertal 
nummer av SSSR na strojke, 
så också detta om fallskärms-
hoppning. Förutom det tvångs-
mässiga iscensättandet av per-
sonkulten och förespeglingen 
av total beredskap förmedlar 
formgivarna avantgardismens 
dialektiska syntes mellan det 
moderna massamhällets diffe-
rentiering och enheten i den 
idealistiska subjektsuppfatt-
ningen. 
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Bild 5. 
”Kollektivi-
sering 1929” 
(1988), 
Aleksandr 
Vaganov. 

Bild 4. ”Glasnost´!” 
(1988), Gennadij Komol´-
cev. Glasnost´ framträder 
här i sin omedelbarhet som 
ett imperativ. Mannen på 
propagandaaffischen får 
muren av förtal, förfalsk-
ningar, byråkrati och lögn 
att rämna, genom att öppna 
sin mun och basunera ut 
sanningen – en på samma 
gång positiv och negativ 
skapelseakt. Vägen till so-
cial rättrådighet går genom 
akustisk öppenhet snarare 
än visuell transparens. 
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Bild 6. 
”Perestroj-
ka” (1988–
1989), Ėrik 
Bulatov. 
Olja på 
duk, 270 x 
270 cm. 
The John 
L. Stewart 
Collection, 
New York.    

 

 

Bild 7. ”Revol-
jucija – pe-
restrojka” 
(1988), Ėrik 
Bulatov. Olja 
på duk, 200 x 
200 cm. The 
John L. Stewart 
Collection, 
New York. 
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