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NOBELPRISET I LITTERATUR 2015

»Alla talar om Sovjetunionens fall, men vad ett imperiums
sammanbrott egentligen innebär, det förmår bara en författare som
Svetlana Aleksijevitj skildra. Hon ger röst åt dem som hamnade
under hjulen i det postsovjetiska kaoset, och upp stiger en kör som
hämtad ur antiken men scener na utspelar sig i dag, i det begynnande

tjugohundratalet.«
Karl Schlögel

Sovjetunionen. Det började med drömmar om en ny människa, som
skulle formas av de kommunistiska idéerna. I stället kom hon att

präglas av krig, läger och umbäranden, men också av höga ideal och
»vardagens socialism«. Hon levde i ett mäktigt imperium, älskat och
fruktat världen över, men en dag bröt det samman och kvar blev

sovjetmänniskan, som kastades ut i en osäker och obegriplig tillvaro
där ett fåtal blev ofattbart rika och de flesta fattigare än någonsin.



I över tjugo år har Svetlana Aleksijevitj rest runt i de forna
sovjetrepublikerna och sökt upp kvinnor och män med olika
bakgrunder och erfarenheter. Hon har pratat med förlorarna -

gästarbetare, barnhemsbarn, anhöriga till självmördare och många,
många fler. Av dessa tusentals röster har hon skapat ett körverk om
livet i den socialistiska utopin, om kaoset som följde och om det

tilltagande politiska förtrycket av i dag.

»Tiden second hand« ingår i Utopins röster, ett unikt försök att
beskriva den sovjetiska erfarenheten ur den lilla människans

perspektiv.

Om »Kriget har inget kvinnligt ansikte«:

»En av vår tids viktigaste författare«
Anneli Jordahl

»Ett storslaget litterärt oratorium.
Dokumentärjournalistik som stor konst.«

Per Svensson

»Ett unikt konstverk i den stora ryska litterära traditionen.«
Ulrika Knutson
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