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Mot slutet av perestrojkan skedde ett kulturellt paradigmskifte i Ryssland i samband 

med censurens avskaffande och sovjetsystemets fall. I den intellektuella debatten 

bearbetades kulturtidskrifternas, litteraturens (Ordets) och intelligentsians förändrade 

samhällsfunktion. Kaos och förändrade sociala roller liksom utarmning respektive 

berikande skapade eskatologiska stämningar. I Vladimir Makanins uppmärksammade 

berättelse "Laz"/"Passagen" från 1991 får övergångens problem skönlitterär 

gestaltning. 

 

Vladimir Makanins berättelse "Laz" publicerades i Novyj mir nr 5 1991 och fick stor 

uppmärksamhet.
1
  Av kritiker i Ryssland har den kallats ett verk som förenar och skiljer den 

sovjetiska och postsovjetiska litteraturen och en vändpunkt i litteraturen.
2
  Makanin betraktas 

idag av många som en av samtidens främsta ryska författare eller rentav den främste.
3
 

1991, perestrojkans sista år, var ett svårt år i Ryssland. Affärerna var tomma på 

varor, förfallet och brottsligheten spred sig, man fruktade svält, inbördeskrig, statskupp, totalt 

sammanbrott. "Laz" skildrar två världar, en underjordisk och en uppe på ytan. I den övre 

världen härskar skräcken på de halvmörka, tomma gatorna hotade av våldsverkare, i en stad 

där gatlyktor, telefoner, kollektivtrafik, elektricitet och vattenförsörjning i huvudsak slutat 

fungera, där husen står med mörka fönster som "döda ögonhålor" (41). Skräck väcker också 

en väldig folkmassa i rörelse i staden med sin "oförutsägbara beredskap och förhöjda 

mottaglighet för påverkan" (44). 

Om världen på ytan ligger i mörker och halvmörker, så är den underjordiska 

världen alltid klart upplyst. Här råder överflöd i affärer och restauranger, här kör glänsande 

bilar, här finns sjukvård, opinionsundersökningar, diktuppläsningar, ändlösa 

intelligentsiadiskussioner, umgänge – allt som saknas däruppe. Men här finns ont om luft, 

människor spottar blod och faller plötslig ihop, döda, en lätt död sägs det. Däruppe är luften 

frisk och gräset grönt. 

De två världarna är isolerade från varandra med undantag för en laz, en trång 

passage i jorden som än drar ihop sig, än vidgar sig; "jorden andas" (16). Huvudpersonen 

Viktor Ključarev tycks vara den ende som kan passera igenom denna laz. 

Redan på berättelsens konkreta ytplan finns det alltså helt klara signaler att den 

skall läsas symboliskt och/eller allegoriskt. Här härskar inte några aristoteliska 

sannolikhetskrav. Detta är typiskt även för den moderna allegorin liksom kompositionen med 

två parallella världar som ställs mot varandra, en dubblering som oundvikligen har allegorisk 

effekt.  

 



Massan och minoriteten 

På berättelsens första sida etableras motsättningen massan-intelligentsian, massan-

minoriteten, död-liv. Ključarev tänker på att tvåhundra människor trampats ihjäl i folkmassan, 

den räknar inte. Själv presenteras han två gånger redan på denna första sida som tillhörig till 

intelligentsian (7). Han är helt ensam på de tysta och tomma gatorna i kvällningen nu och 

senare. Tillsammans med andra förbindelser i och utanför berättelsen anger detta hans 

tillhörighet till minoriteten. Massan dödar, Ključarev upprätthåller liv. 

Den vanliga världsordningen har vänts upp och ner i berättelsen — världen på 

ytan präglas av kaos och halvmörker, den underjordiska världen av ordning och ljus, om det 

också är artificiell belysning. Också denna uppochnervändhet är allegorisk. Den kan bland 

annat förbindas med vad Vladimir Makanin skriver i "Kvasi", Novyj mir nr 7 1993, om att den 

nivellerade massan lever i kaos och mörker och att den har kommit upp till ytan under 1900-

talet. Han använder också uttrycket «темный народ» (det okunniga/mörka folket), folket 

förbundet med mörker om man förstår ordet i icke överförd mening. I sina teoretiska 

resonemang skiljer författaren inte på massan och folket, vilket annars är vanligt i rysk 

kulturtradition. Häri överensstämmer han med den spanske filosofen José Ortega y Gasset 

som han uttrycker stor beundran för i "Kvasi".
4
 

Ortega y Gassets idéer förkroppsligas i "Laz" på ett slående sätt. Det är 

ytterligare ett allegoridrag. Det är svårt att inte se detta som uttryck för en seriös intention, 

även om det finns en ambivalens när det gäller utsagornas status i "Kvasi", bland annat på 

grund av att textens genre är oklar. Den räknas till skönlitteraturen i Novyj mirs översikt för 

året i nr 12 1993, samtidigt som även en känslig och erfaren kritiker talar om den som 

Makanins "direkta uttalande" («прямая речь») om olika företeelser.
5
 Kanske kan man säga att 

det i "Laz" liksom i andra verk av Makanin konstitutivt ingår drag av ambivalens och 

självdesavouering. I analysen får man ta en sak i taget för att till slut ge en mer sammansatt 

bild. 

På ytan härskar massan, och i underjorden sitter intelligentsian och pratar och 

pratar. I enlighet med Ortega y Gassets beskrivning i Massornas uppror har den kvalificerade 

minoriteten trängts undan av massan som inte längre vill lyda den. Men också de moderna 

intellektuella är i mångt och mycket diskvalificerade enligt den spanske filosofen.
6
  I "Laz" 

framgår detta redan av underjordens brist på luft, artificiella belysning och avstängdhet från 

verkligheten på ytan. 

Ključarev hör till intelligentsian, och det finns mycket som förenar honom med 

underjorden — orden och umgänget där är för honom liv som saknas på ytan. Men han står 

också i motsättning till underjorden. För det första är han den ende som kan passera mellan de 

båda världarna och som sådan en exklusiv enmansminoritet. Hans efternamn är allegoriskt 

och som flera kritiker påpekat bildad på de ryska orden ključ och, kan det tilläggas, även 

ključar´ — nyckel och nyckelinnehavare, som Sankte Per för himmel och helvete.
7
 Han 

blygsam i orden men stor i livsuppehållande handling, medan underjordens intelligentsia på 



olika sätt framställs inte leva upp i handling till sina höga ord. Han personifierar dem som i 

Ortega y Gassets idévärld genom att "betunga sig med svårigheter och plikter" står i 

motsättning till massan som inte ställer krav på sig själv.
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Massmänniskan är "genomsnittsmänniskan" (ett begrepp upptaget av Makanin i 

"Kvasi"), den som "känner sig som alla andra"; redan i närvaro av en enda person kan man 

avgöra om han hör till massan eller ej, skriver Ortega y Gasset. Han anser som vi sett, att 

traditionellt "exklusiva grupper", till exempel intellektuella, har urartat. Men bland arbetare, 

vilka traditionellt har hört till massan, kan man idag stöta på "människor med ett kultiverat 

själsliv".
9
  Det finns två inslag i "Laz" vilka kan tjäna som direkta illustrationer till dessa teser. 

Både i världen på ytan och i underjorden rör sig Ključarev mot ett bestämt mål. 

Däruppe är det en färd, «поход» (46), som han företar genom den farofyllda staden 

tillsammans med den höggravida Olja och Čursin, intelligentsiatillhörig med 

barnhemsbakgrund. Målet för resan är ett bårhus — de skall begrava Oljas man, Pavlov, som 

dött på gatan av infarkt.  

Till hindren på vägen hör en busschaufför som vägrar köra vidare till 

slutstationen in i nermörka öde kvarter. Han är en typisk "massmänniska" i sitt uppträdande 

och sin brist på respekt för minoriteten. "— Jag ser att hon är med barn! skriker föraren med 

plötsligt uppflammande ilska på intelligentsiarepresentanterna som är och förblir skyldiga. [- -

 -] Antagligen hade han lyssnat på deras samtal, och eftersom de inte använde svordomar, inte 

pratade om primuskök och käk, så stod det klart att de kört landet i botten. Bringat det i 

fördärvet! (Om inte sålt det.)" (39) 

När de tre kommer fram till medicinska högskolan där bårhuset ligger tas de om 

hand av en liten karl med en rad folkliga attribut — namnet Semenyč, vadderad jacka, enkelt 

tal, spade, skicklighet att gräva. Han visar ansvarskänsla och omsorg när han hjälper dem att 

begrava Oljas man på en gammal övergiven kyrkogård inom området — "den siste 

yrkesmannen som ärligt sköter sin verksamhet" (46). Dessutom är han utrustad med en knippa 

väldiga rostiga nycklar, ytterligare en nyckelbärare, men hans nycklar tycks höra till en gången 

tid. Han hör till de "människor med ett kultiverat själsliv" som Ortega y Gasset fann bland 

arbetare. Som den siste av sin sort hör även han till en minoritet. 

Det farligaste hindret på vägen är HOPEN, «ТОЛПА», beredd att "trampa ner 

var och en som inte går skuldra vid skuldra" (45). Den översvämmar ett torg som de tre måste 

ta sig över för att komma fram till medicinska högskolan. I hopens virvlar är de nära att 

uppslukas. På fem sidor skildras hopens väldiga hotande kraft och rörelse. I "Kvasi" beskriver 

Makanin hur genomsnittsmänniskan («серединний человек») tar itu med en "skoningslös 

rensning av torgen (för kvasi) i samhällsmedvetandet för att ge plats åt tempel och 

minnesmärken ägnade nya avgudar". Han berömmer Ortega y Gasset för djärvheten att stå 

emot en kultur dominerad av "den månghövdade slaven som kommit ut på torget, det vill säga 

folkmassan".
10

 Jämför den spanske filosofen: "Massan tillintetgör allt som är annorlunda, 



exklusivt, personligt […] Den som icke är ’som alla andra’ […] löper risk att bli avkopplad 

[eliminerad]."
11

 

På berättelsens första sida förbinds Ključarevs tillhörighet till intelligentsian 

med hans huvudbonad — en stickad mössa med tofs som darrar när han går. "I förening med 

tröjans och byxornas alldaglighet gör skidmössan honom rätt kufisk. (Ključarev håller inte 

med om det. I mössan ser han en under lång tid utvecklad logik som gäller hans tillhörighet 

till intelligentsian — den har funnit en blygsam utmaning och samtidigt en skyddande form. 

Men inte mimikry.)" (7). Detta attribut återkommer i berättelsen som "tecken för en medlem 

av intelligentsian", «знак интеллигента» (12, även 30, 32, 34). Det förstärker Ključarevs 

allegoriska representativa funktion på liknande sätt som de av berättaren inte kommenterade 

attribut som hörde till den "gode arbetaren" Semenyč ovan. Denna funktion är gemensam 

även om Semenyčs attribut saknar tofsmössans ironiska och degraderande nyans. 

Att Ključarev återkommande och understruket vandrar fram ensam på de tomma 

gatorna angavs ovan markera hans tillhörighet till minoriteten. Det gör även användandet av 

begreppet "mimikry" — skyddande likhet med omgivande obesläktad art. Enligt Ortega y 

Gasset är tillhörighet till minoriteten i sig något gott — han säger sig uttryckligen "överföra 

kvantiteten till kvalitet". "Massan är genomsnittsmänniskan. […] människan i den mån hon 

inte skiljer sig från andra". En elit däremot "bildas just för att skilja sig från majoriteten", den 

har speciella kvalifikationer till skillnad från massan.
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Čursin, som tillsammans med Ključarev hjälper den gravida Olja att begrava 

maken, försöker sig till skillnad från denne på mimikry. Inför färdens "kamp utan regler" 

sätter han på sig en keps, ett främmande attribut som i själva verket är massans och som 

hänger ihop med hans barnhemsuppväxt (37, 44). Men han blir, som vi sett, ändå "igenkänd" 

av busschauffören (39). Och i mötet med hopen är han nära att gå under — han dyker upp ur 

dess virvlar "utan keps, med det förvirrade ansiktet hos en människa, som räddats av ett under 

och inte av sin barnhemsuppväxt" (45). 

 

Underjorden och Orden 

Ključarev visas på första sidan ha en underlig ryckig gång (7). Hans kropp är täckt av djupa 

skråmor (efter passagerna genom den trånga laz). Han är på väg till hålet; och när han tränger 

sig ner river han upp blödande sår igen. Han kommer ner i en vacker upplyst sal, en 

"källarrestaurant" där folk sitter och pratar och dricker vin (8, 9). 

De två världarna strukturerar en rad motsättningar som handlar om Orden. Höga 

värdefulla ord står mot låga destruktiva ord eller hopens "oklara dån" och "rytande", 

«смутный гул», «рев» (41, 44). Oklanderliga men tomma ord står mot defekta men 

meningsfulla ord eller tystnad fylld av förståelse (23, 24, 51). Det första ledet i 

motsättningarna präglar den undre världen, det andra ledet världen på ytan. Det rör sig alltså 

inte om någon enkel fördelning av "gott" och "ont" mellan världarna. Vad det handlar om är 

vad som tjänar livet och vad som tjänar döden, och det mönstret har sina komplikationer. 



Ključarev passerar tur och retur genom laz två gånger (8 + 15-17, 48 + 61-62). 

Berättelsens längsta avsnitt på cirka 35 sidor utspelar sig i den övre världen mellan 

nedstigningarna och upptar bland annat den farofyllda färden till bårhuset. Den utsätter han 

sig för som omtänksam vän, och hans rörelser i båda världarna och mellan dem är betingade 

av oavbrutna omsorger om hans egen, vännernas, hustruns och sonens liksom obekanta 

våldsoffers överlevnad. Vid berättelsens mittpunkt råkar han under dessa rörelser hamna 

bredvid laz och upptäcker att hålet har dragit ihop sig helt (34). 

Nerifrån hör han höga ord, sång och gitarrspel, diskussion om andlighet och 

beställning av en omgång till på "hundra gram", det vill säga vodka. Detta är en uppsättning 

intelligentsiaattribut. Föreningen av höga ord och vodka stör inte Ključarev, tvärtom fylls han 

av "värme och en stark mänsklig önskan av vara tillsammans med dem, vara där". Att vara 

avstängd därifrån innebär en enorm förlust, en förlust av själva tanken, tänkandet. Ingen har 

några slutgiltiga kunskaper, men de talande och Ključarev med dem försöker, "och deras 

gemensamma försök är deras räddning". De höga orden påminner om att de inte kommer att 

dö. Utan de höga orden kan han inte leva och inte hans ordlöse efterblivne son Denis heller. 

"Vi är ord." (35) 

I detta avsnitt med erlebte Rede präglat av Ključarev finns i anslutning till 

uttrycket de "höga orden" också meningen: "Takens höga himmel över borden där de sitter 

och talar" («высокие слова», «высокое небо потолков», 35). Himlen där är artificiell liksom 

ljuset. Det ger de höga orden en tvivelaktig bismak, vilket påpekats av en kritiker.
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Han har varit en bit ner i hålet. När han kommer upp ser han sin fru på väg hem 

till deras son. Han föreställer sig hur det skulle vara, om han i stället skulle bli avstängd "från 

denna mörknande gata, där hustrun nu går, och där Denis finns, så väldig och godsint, och där 

den döde Pavlov finns, och där man på de mörka gatorna inte kan köpa vare sig en spik eller 

ett batteri". Han riktar ett rasande och fåfängt skrik ner i underjorden. Hustrun kommer att 

stanna hos sonen. "(Om Denis vaknar och är ensam, så gråter han; den enkla själen, han 

öppnar ett fönster mot gatan och ropar gråtande: ’Mamma! Mamma!’ — rena gåvan för dem 

som jagar profit och lätta förtjänster. Den tomma utdöda gatan. Och ett barns gråt — vad kan 

vara enklare!)" (36) 

Underjorden och världen på ytan är var på sitt sätt både dödsrike och livets rike. 

På ytan finns den destruktiva hopen, döda gator, fönster som döda ögonhålor. Men världen på 

ytan rymmer också liv. Här är gräset grönt och luften frisk. Här ser Ključarev en gång när han 

tar sig upp ur den svarta jorden en glimt av den ljusa himlen (17), det enda verkliga ljuset 

under berättelsens gång. Här är Olja havande, här finns familjen och vännerna, omsorgerna 

om dem. Till och med den " döde Pavlov" kan ses som ett tecken för liv — det handlar om 

tillgivenhet och pliktuppfyllelse som binder till livet och platsen. På den tysta, tomma och 

hotfulla gatan tänker Ključarev: "Det här är livet…" (7) 

Det andra besöket i underjorden: "Ključarev som varit förstummad (död) på de 

öde gator, där bara tjuven är aktiv sittande på sitt offer och grävande i dess fickor — den 



förstummade Ključarev känner ordets närvaro. Som en fisk återbördad till vattnet lever han 

upp" (50). Åter död däruppe och liv därnere. Samtidigt visas ord och handling därnere gå isär. 

Runt bordet talar man om Dostoevskij och vägran att acceptera lycka grundad på andras 

olycka. Men Ključarev som just trängt sig genom laz under "outhärdlig smärta" har varit 

bortglömd av det glada laget. Den anordning lik en flygplanstrappa som han behövde för att ta 

sig ner från hålet var flyttad för att ge plats för fler bord, så att han var nära att slå ihjäl sig. 

Dessa "höga ord" liksom andra — om gemenskapen mellan människor i båda världarna, om 

deras gemensamma olycka ifall "hopen blir helt vansinnig" (51) — ifrågasätts också genom 

berättelsens upplösning.  

Den som talar om denna gemenskap spottar blod drabbad av bristen på luft – 

"Blod inte från kroppen utan från strupen" (till skillnad från Ključarev) (51). På återvägen 

stannar Ključarev åter upp i källarrestaurangen fängslad av samtalet. I detta avsnitt på en dryg 

sida förekommer uttrycket "De talar" fem gånger, varav fyra som anafor i ett stycke. Det sista 

stycket före Ključarevs uppträngande genom laz består enbart av det, som avslutning på 

underjordens samtal i berättelsen (60, 61). Detta är ytterligare inslag som minskar tilltron till 

underjordens intelligentsiaordande. 

Samtidigt tycks beskrivningen uttrycka även respekt för de talande: "De talar 

uppriktigt och med smärta […] Deras höga ord är inexakta och låter inte övertygande, men de 

rymmer hoppet att även om de uppriktiga orden är ungefärliga, så kommer de att öppna själen 

(en passage [laz] i vår själ), och den smärta det framkallar kommer att säga ett nytt ord. [- - -] 

(Och hopen blir god? […]) [- - -] Ključarev står deras ord nära, han sätter värde på dem. Men 

människan är ändlig. Människan är dödlig." (61) Här står människans dödlighet i motsats till 

orden i stället för att orden gör henne odödlig som i tidigare referat. 

 

Återfödelse som förnyelse 

När Ključarev lämnar de talande i underjorden återstår drygt fyra sidor av berättelsen. Det 

sista genomträngandet genom laz med sin smärta associerar både till födelse, död och samlag. 

Väl uppe beger han sig hemåt, till lägenheten i ett femvåningshus byggt under Chruščevtiden, 

en chruščevka – emblematiskt sensovjetiskt boende. Han upptäcker att en grotta han grävt 

som överlevnadsprojekt blivit förstörd. Bredvid hänger en dödad kråka — "Så går det när man 

gräver sig något eget, säger den. [- - -] Nåja, tänker han, från zoologi och hat har de övergått 

till konkreta tecken som man kan förstå. Det är redan ett tecken. Det är redan början på en 

dialog. (Efter tecken och gester kommer orden — inte sant?) [- - -] Han är trött men knotar 

inte, sådan är han." (63) 

I sin utmattning sätter han sig ner alldeles i närheten av hemmet, somnar och 

drömmer en kort dröm: Laz har slutit sig. I det lilla hål som är kvar ropar han ner om den övre 

världens olyckor. Han ropar bland annat att det annalkande mörkret avskaffar den mänskliga 

personligheten, att till och med våldtäktsmän och tjuvar är rädda på gatorna. Han ropar om 

Denis, om svält, om mörka gardiner för fönstren. Deras datorer kan tolka informationen. De 



brukar be om vilken information som helst, och nerifrån kommer uppmaningen: "— Tala! 

Tala!" Ključarev släpper ner en metrev genom hålet och känner att de sätter fast något. Han 

väntar sig en text, men det kommer "inte ett enda ord till svar". I stället för ett "svar till själen" 

skulle han kunna nöja sig med knippen med varmkorv. Men till slut förstår han vad han håller 

på att dra upp i tusental: "b l i n d k ä p p a r. När det blir fullständigt mörkt, kan man gå och 

gå och slå med käppen mot trottoarerna. Det är hela svaret. [- - -] En hemsk dröm. Och 

orättvis enligt Ključarevs åsikt i själva sin misstro mot förnuftet." (64, 65) 

"En god man i skymningen. (Så lite och så mycket.) Han väckte Ključarev denne 

förbipasserande. [- - -] — Hur kan ni somna här? — en enkel röst. — Man bör inte sova på 

gatan… Ključarev, delvis sömnig fortfarande, tittar. Där står en man. Medelålders, med 

ganska långt hår som faller fritt nästan till axlarna. [- - -] — Res er, upprepar han lika 

övertygande, med ett lugnt och tålmodigt leende. [- - -] Ključarev reser sig. — Ja, säger han 

och sträcker på sig. — Så mörkt det har blivit. — Men det är inte natt än, säger mannen [- - -] 

Mannen står kvar på samma plats, och först allteftersom Ključarev avlägsnar sig blir hans 

figur upplöst lite i taget (men ändå inte helt upplöst) i skymningen." (65) Det är berättelsens 

sista ord. 

Denna plötsligt uppdykande Kristusgestalt kan bland annat ställas mot avsnittet 

med underjordsintelligentsians förhoppning att uppriktiga ord kan öppna en smärtsam och 

förnyande passage/laz i vår själ och Ključarevs invändning att människan är dödlig (61). Den 

sovande Ključarev väcks av Kristus som kallade den sedan uppväckte Lasarus’ död för sömn 

och sade "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än 

dör".
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 Om man så vill kan man påpeka en fonetisk förbindelse mellan berättelsens titel "Laz" 

och Lasarus — Лаз - Лазарь. 

Både berättelsens avslutning och Ključarevs passager genom laz, särskilt det 

sista smärtsamma uppträngandet, där det sägs att det kanske är han som håller förbindelsen 

öppen med sitt kravlande (62), är symboler för denna passage i själen liksom i 

samhällsmedvetandet. Och här kommer vi tillbaka till Ortega y Gassets idéer. Denne anser att 

"Vår tids tema", boktitel från 1923, är att övervinna klyvningen i samhället mellan 

kultur/förnuft och det levande spontana livet, en klyvning som också finns inom den moderna 

människan mellan förnuftet och det vitala konkreta jaget som historisk realitet.
15

  Kulturen 

måste vara vital, livet måste vara ande; liv utan kultur är barbari, kultur utan liv bysantinism.
16

  

Att Ključarev i slutet av "Laz" kan antydas vara bärare av möjlighet till förnyelse, i form av 

den för den ryska kulturen traditionella återfödelsen, har med hans roll som mediator mellan 

världarna att göra. Metaforen laz och andra behandlade symboler i sammanhanget uttöms 

givetvis inte av förbindelsen med Ortega y Gassets idévärld. 

Ortega y Gasset skriver: "Vår tids uppgift är ett ställa förnuftet i vitalitetens 

tjänst, [- - -] ’Allt det vi i dag kalla kultur, uppfostran, civilisation skall en dag framträda inför 

den osvikliga domaren Dionysos’, profeterade Nietzsche".
17

 I "Laz" finns en antydan till en 

Dionysos, nämligen Ključarevs son Denis (namnet är bildat på det grekiska Dionysos). Att 



göra guden till efterblivet barn innebär en degradering som inte är otypisk för den moderna 

allegorin, samtidigt kanske det alluderar på en period av vansinne som den unge Dionysos 

genomlevde. Denis är tilldelad en del av gudens attribut. Han är mycket stor till växten. 

Ključarev badar honom och "tvättar hans ljumske, könsorganen — han är en riktig karl trots 

sina fjorton år [- - -] (Växtligheten är ovanligt kraftig — ja, det beror på 

[hormon]preparaten.)" (23). Dionysos är bland annat växtlighetens gud, och hans symbol som 

gud för jordens fruktbärande krafter är en fallos. 

Det är Denis som står för tystnad med innebörd och meningsfulla defekta ord 

mot underjordens oklanderliga men tomma. Han klappar fadern på ryggen, och "hans hand 

säger i det ögonblicket just det ordet [’pappa’] och inget annat. Helt klart." (23) Ključarev 

tänker sedan på sonens ögon, "så milda och goda", hur uppfattar sonen den nuvarande 

situationen, "med vilken hemlig kunskap? [- - -] Min pojkes ögon är underbara. De uttrycker 

aldrig något överflödigt, alldagligt. De är fulla av kunskap som människor har men som de 

inte kan uttrycka". Den kunskapen medför en sorg och en öppenhet som gör att Ključarev inte 

kan möta sonens ögon. Och sonen tröstar: "Nall na… (Allt är bra.)" (24) 

Ortega y Gasset igen: "denna söndring av det som blott kan existera enat — 

vetenskap och andning, moral och sexualitet, rättvisa och en sund inre sekretion — medför de 

inre katastroferna".
18

 Som vi sett hindrar bristen på luft andningen i berättelsens underjord. 

Den spanske filosofen anser att det rena förnuftet föder revolutionerna och utopierna, det 

konstruerar en idealvärld som skall ersätta den befintliga världen.
19

  Detta är också ett möjligt 

sätt att se på de båda världarna i "Laz" — därav artificiellt ljus, artificiell himmel och, vid ett 

tillfälle, "artificiell omsorg" där nere (11). Diskussionerna i underjorden har utopisk 

anstrykning, till exempel i det anförda citatet om förhoppningen att öppna en passage i själen 

— "Och hopen blir god?". Detta är något som nästan definitionsmässigt är omöjligt enligt 

berättelsens nät av värderingar. 

Berättelsen är genomsyrad av mytiska mönster och allusioner, inte bara i fråga 

om Denis. En kritiker har påpekat att Ključarev i sin mediatorsroll är en mytisk så kallad 

kulturhjälte som hämtar eld och arbetsverktyg till människornas värld på ytan.
20

 Ključarev 

hämtar nämligen upp från underjorden under sitt första besök en spade, ett spett och en hacka, 

under sitt andra besök tyg, te, batterier, ljus och ett fotogenkök. 

Kaos råder i världen på ytan – mytiska kaostecken är mörkret och halvmörkret 

liksom tomheten och tystnaden, allt företeelser vilka omtalas gång på gång. Ett annat 

kaostecken är att tiden står stilla. Under alla de händelser som utspelar sig i berättelsen råder 

det oföränderligen halvmörker och skymningen faller, ibland tillfogas att det mörknar 

"snabbt" (37, 47, 64). Frasen "Det är inte natt än" uttalad av "Kristus" i slutet är 

återkommande (7, 32, 34, 38, 65). Inte heller i underjorden tycks tiden gå. Störningar i 

växlingen mellan dag och natt hör till de eskatologiska motiven. Världens ordnande från kaos 

till kosmos innebär bland annat tidsindelning och tideräkning skapad av kulturhjälten.
21

 



Ključarevs "återfödelse" i slutet av "Laz" leder till att tiden börjar gå. När han 

blivit väckt kommer den första bestämda tidsangivelsen: "Han hade bara sovit en fyra-fem 

minuter." (65) Tidens stillastående kan också ses som symboliserande ordet «безвременье» 

(svår tid, stagnation) i dess stavelse-för-stavelse-betydelse av "ingen tid". Ordet används när 

Ključarev tänker på hur ogärna han vill fara iväg och begrava Pavlov i denna svåra tid (20). I 

"Kvasi" skriver Makanin om nutiden — «в нынешнем временнОм (и врЕменном) 

промежутке и как бы затишье» ("under det nuvarande tillfälliga avbrottet i tiden och 

skenbara stillaståendet").
22

  

 

* * * 

 

Kulturdebatten om intelligentsians ställning i Ryssland präglade framförallt mitten och början 

av 1990-talet, så man kan säga att Vladimir Makanin är tidigt ute med sin skönlitterära 

gestaltning av ämnet. Det centrala i berättelsen är övergångens problem (passagen). Att 

intelligentsian därvid kommer i fokus är traditionellt i den ryska kulturhistorien. I 

brytningstider har intelligentsian diskuterats — den viktigaste anledningen till detta är 

förmodligen problemet med att finna bärare av förnyelse mot bakgrund av ett censurerat och 

uppifrånstyrt samhälle som hindrat självständiga krafter att uppstå. Påfallande i debatten 

tidigare liksom under 1990-talet är skarpa fördömanden av intelligentsian som skyldig till 

krisen och inkompetent att föra landet ut ur den. Detta har sitt motstycke i idealiseringar, vilka 

dock är mindre framträdande. 

I "Laz" ser vi å ena sidan underjordens tomt pratande intelligentsia, isolerad från 

verkligheten på ytan, å andra sidan huvudpersonen Viktor Ključarev, också 

intelligentsiaföreträdare, som med sitt agerande påverkar hela världsordningen. När han 

vaknar/återföds börjar tiden gå igen, och bezvremen´je/krisen börjar övervinnas. Han visar sig 

göra skäl för sitt förnamn, Viktor (av latinets victor — segrare). Trots stora olikheter mellan 

författarna påminner detta om ett mönster som finns i Aleksandr Solženicyns kända artikel 

från 1974, «Образованщина» ("Fuskarintelligentsian"), och som är vanligt också i 1990-

talets artiklar. Å ena sidan framställs "fuskarintelligentsian", ofta kallad bara "intelligentsian", 

som en samling nihilistiska, ateistiska och oppositionella pratmakare, å andra sidan sätts det 

likhetstecken mellan "intelligentsians kärna" och "det godas kärna". Den förstnämnda har fört 

Ryssland i fördärvet, den sistnämnda är det enda som inger hopp om räddning.
23

 Skillnaden är 

att på frågan "Vem är skyldig?" sätter Solženicyn intelligentsian i främsta rummet, Makanin 

folket/massan. 

Här slår pendeln för fullt mellan demonisering och idealisering med den 

gemensamma bakgrunden av oerhört hög uppskattning av intelligentsians betydelse, den ses 

som "avgörande för Rysslands öde".
24

  Den elitism, som ofta ligger dold i olika resonemang 

omkring denna ideologiska kärna, är tydlig hos Makanin, särskilt i till exempel "Kvasi" men 

också i "Laz". Ovan har detta delvis hänförts till ett allegoriskt förkroppsligande av Ortega y 



Gassets idéer. Kanske kan man tillämpa de förklaringar som givits till den spanske filosofen, 

vilka handlar om kvardröjande feodal känsla för hierarkier och historisk frånvaro av borgerlig 

demokrati.
25

  Makanin är som synes också inskriven i den ryska traditionen. 

Sedan är det skönlitteraturens privilegium att vara mycket mer än sina 

huvudidéer. Inte minst gäller det "Laz" som är spännande läsning. 
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