
Moskva
Moskva är som en sorgsen tangoballad med funktakt. Inte vilken funk som helst utan
rysk funk. Denna musikstil påminner mest om smurfer på syra eller i folkmun-
eurotechno. Sorgsenheten finns fortfarande i ögonen på en del människor men
leendena är desto fler. Ibland korta och varma som handslaget hos två män som
skiljs efter ett möte på stan. Sedan finns de alltför unga pojkarna i för stora
uniformer. Drabbade av militärtjänst och tvingade till ett liv där det värsta som finns
är döden i en avlägsen dalgång i Tjetjenien, skjutna av en alltför ung pojke med
alltför stor mössa från ett annat hörna av det gamla imperiet. Snålblåst och kyla –
men ingen kalla kyla. Liksom för övrigt anpassar sig detta folk till kylan som allting
annat. Ja kallt- men de verkar vara mästare på anpassning under taskiga
förutsättningar. Allt går och löser sig med ett barskt leende, en vodka och ett litet
bröd med gurka.  Trängsel ibland och sega köer. Detta folk så vant vid att köa har en
sällan skådad teknik som gör att man blir gravt överkörd, bortknuffad och vilseledd
på under en minut utan att förstå vad som hänt. Vackra damer med stora pälsar
blandas med äldre damer i slitna kappor och glasögon tillverkade i fabrik 318 under
den store landsfaderns porträtt.
  Personalen samlas efter väl genomförd tågresa, ställer sig i en ring, tar varandra i
handen och sjunger en sång. De olympiska idealen överförda till personalen på tåget
Lev Tolstoj mellan Helsinki och Moskva. Den buttra kvinnan som till slut inte orkar
vara butter utan skänker världen och mig sitt leende.
  Hela livet pågår hela tiden överallt men mest i tunnelbanans gånger. Kapitalism
betyder frihet att konkurera varandra till döds. Men ingen verkar bry sig. Att ha en
kund är ju jobbigt och jag får betalt vad som än händer. Samma tankar får jag av
krims-krams försäljarna på stranden. Inte heller de bryr sig vad de säljer och den
kapitalistiska företagsamheten är noll. Samma utbud pekar inte på någon större
rationalitet. Men sanningen kan också vara att alla är styrda av ett stort konglomerat
som kräver anpassning, lydnad och nöjer sig med din lilla profit som varje försäljare
får efter att ha bettalt ut en lön ingen klarar av att livnära sig på. Men ändå gör dom
det. Detta är nog den ryska gåta jag helst skulle vilja lösa. Ingen pratar om hur de
går- det bara går ändå.

Moskva är gnistrande och kallt. Den vita maffiga röken stiger rätt upp i raka banor.
Urbanitet som är så vacker så att den känns koreograferad. Detsamma gällde de fem
snöplogarna som på ett osynligt kommando vände och plogade gatan från andra
hållet. Om Moskva på dagtid är kallt och gnistrande så är nätterna desto varmare.
Mängder med glada människor som har utelokalen som sitt andra hem. Där finns
kärleken i de hånglande parens ögon och där finns värmen mellan människorna.
Hemmen är oftast små och kalla och delas mellan generationer. Där kan inget pågå
ostört och där är konflikten mellan det gamla och det nya kvar. Som Nikolka sa: De
har Sovjet i sina huvuden, sina tankar och i sina fötter. Den nya friheten vet de inte
vad de ska göra av utan tänker och agerar sovjetiskt ändå. Vissa människor har
agerat, utnyttjat och tagit den gamla sovjetiska överlevnadskorruptionen till helt nya
nivåer som ingen ens hade kunnat föreställa sig. Dessa så kallade oligarker håller i
alla trådar, påverkar politiken och styr människorna från de potemkinkulisser som
står kvar vart man än vänder sig.

Under sovjetiska perioden fanns det utrymme för kritiskt tänkande. Platsen var
köket och där dracks det och där pratades det. Frihet fanns det också vid
universiteten. Inte överallt men på vissa institutioner fanns den vetenskapliga
friheten. Kretsen runt OGI är litteraturvetare och filologer som de flesta har studerat
under Lotman i Tartu. Litteraturen blev den tillflyktsort som gav frihet, kärlek och
möjlighet till kritiskt tänkande. Känslan jag fick var att det inom de humanistiska



vetenskaperna gavs en möjlighet till ett okorrumperat rum och de som gick där var
de minst infekterade.


