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Abstract 

This thesis offers a thematic analysis of Victor Pelevin’s Generation ”П” and Empire V. The objective 

is to determine which themes can be regarded as central when the novels are compared to one another, 

and how these themes function in the two novels. This analysis shows that in Generation ”П” and 

Empire V, Pelevin constructs two overarching, parallel myths – the myth of Babylon and the myth of 

the Word, building a narrative that is solidly anchored in contemporary discourse. The study 

concludes that these myths are not built to serve as narrative explanations of, or answers to, the issues 

explored in the novels. Instead, the myths serve as vehicles for an open-ended, exploratory process, 

which might never be finally concluded. In contrast to previous research, this study contends that the 

construction of these myths may be the novels’ primary purpose and that through these myths the 

novels present the reader with a fictional framework, through which to regard the real world.  

 

Key words: Pelevin, Generation ”П”, Empire V, postmodernism, philosophy of language, 

mythmaking, marketing, information society, magical realism.  

 

Резюме 

Эта работа посвящена изучению тематики двух произведений Виктора Пелевина: Generation 

”П” и Empire V. Цель исследования – определить и изучить центральные темы этих 

произведений, сопоставляя произведения и изучая их взаимоотношение. Заключается что в 

этих произведениях В.О. Пелевин создаёт два всеобъемлющих параллельных мифа - миф 

Вавилона, и миф Слова. Пелевин создаёт повествование, отражающее и тесно связанное с 

современным общественным дискурсом. Автор исследования также пришёл к выводу о том, 

что Пелевин создал эти мифы не для того, чтобы объяснить или дать ответы на вопросы, 

задаваемые в двух произведениях. Мифы Пелевина являются инструментом 

непосредственного и открытого процесса просвещения – и вполне возможно, что этот процесс 

не имеет конца. Создавая мифы, В.О. Пелевин предлагает читателю инструмент для 

толкования реальности, даже если в её основе его и лежит вымысел. В отличие от предыдущих 

исследований, итогом этого исследования является новое толкование создания мифов в двух 

романах, как главной цели этих произведений. 

 

Ключевые слова: Пелевин, Generation ”П”, Empire V, постмодернизм, философия языка, 

творение мифов, маркетинг, информационное общество, магический реализм.  
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Tematik och mytbildning i Viktor Pelevins Generation ”П” och Empire V 

 

Inledning 

Bakgrund 

Denna uppsats utgår från två moderna, ryska romaner - Generation ”П” och Empire V, båda 

författade av Viktor Pelevin och utgivna 1999 respektive 2006. Romanernas okomplicerade och 

direkta prosa döljer lätt att det rör sig om två mycket komplexa verk med en mängd olika lager. Trots 

att de knappast låter sig fullt förstås vid en första genomläsning, eller av en läsare utan en mycket 

bred förförståelse inom en rad litterära, samhälleliga och populärkulturella områden, har båda 

böckerna rönt stora framgångar i och utanför Ryssland. Generation ”П” har sålts i över 3,5 miljoner 

exemplar världen över.1  

Viktor Pelevin föddes 1962 och anses idag vara en av Rysslands mest framträdande författare. 

Hans produktion är omfattande; han har publicerat sexton romaner, ett femtiotal berättelser och ett 

flertal längre essäer.2 Pelevin har belönats med ett stort antal litterära priser såväl i som utanför 

Ryssland, bland andra ”Lilla Bookerpriset” (1993), och har beskrivits som en av Rysslands ledande 

intellektuella.3 År 1991 utgavs Pelevins första samling med noveller och berättelser, Sinij Fonar, och 

1992 publicerades hans första roman Omon Ra.4 Hans tidiga berättelser uppmärksammades 

framförallt för sin anknytning till en bred, orientalisk, religiös tradition samt för det drömliknande, 

nästan hallucinatoriska tillstånd som en del av berättelserna utspelade sig i.5 Pelevin har fortsatt att 

göra regelbundet bruk av religiösa, absurdistiska eller esoteriska teman för att driva handlingen i sina 

berättelser. Denna komplexa tematik, som är av central betydelse i såväl Generation ”П” som Empire 

V, väckte idén till föreliggande undersökning, vilken haft som målsättning att försöka tränga in i 

romanerna och klargöra deras tematiska konstruktion. 

                                                 
1 Fortsättningsvis kommer termer, titlar och verk att anges enligt följande i löpande text (exkl. fotnoter): icke-svenska 

termer, på t.ex. ryska eller engelska, kursiveras genomgående, oavsett övriga sammanhang – undantaget om det rör 

sig om citat eller titlar; när det rör sig om titlar, kursiveras endast ryska titlar eller transkriberingar av ryska titlar, 

samt titlar på mer omfångsrika verk. Begreppen glamour och diskurs kommer, när de används i den betydelse som 

de har i Pelevins romaner, att kursiveras; annars inte. Vissa andra begrepp, t.ex. ’tungan’, skrivs i löpande text med 

enkla citationstecken för att markera att det rör sig om begrepp som saknar gängse definition, används på ett sätt 

som avviker från det normala i svenskt språkbruk, för att markera att de är del av en löpande definition som 

förklaras i texten, eller liknande. Translitterering sker enligt tidskriften Scando-Slavicas system.  

2 En aktuell översikt över Pelevins bibliografi återfinns på https://www.livelib.ru/author/2355-viktor-pelevin, senast 

läst 21 juni 2018. 

3 Det senare påståendet härrör bl.a. från en internetbaserad enkätundersökning med 40 000 röstande som avslutades 

20 december 2009, och finns publicerad på http://os.colta.ru/news/details/15143, senast läst 08 mars 2018. Trots 

Pelevins stora framgång i Ryssland har endast ett fåtal av hans verk hittills blivit översatta till svenska. 

4 Se https://www.livelib.ru/author/2355-viktor-pelevin.  

5 Se t.ex. Petrovskaja, Elena & Skidan, Aleksandr; Viktor Pelevin. Dialektika Perechodnogo Perioda iz Niotkuda v 

Nikuda (Viktor Pelevin. Dialektik i Övergångsperioden mellan Ingenstansifrån till Ingenstans; Виктор Пелевин. 

Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда), Kritičeskaja Massa 1, 2004 

https://www.livelib.ru/author/2355-viktor-pelevin
http://os.colta.ru/news/details/15143
https://www.livelib.ru/author/2355-viktor-pelevin
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Syfte och metod 

 

Till skillnad från de flesta av Pelevins övriga romaner är dessa två direkt kopplade till varandra: 

Empire V är en uttalad uppföljare till Generation ”П”, och utspelar sig i samma romanvärld. 6 Denna 

undersöknings syfte är att genomföra en tematisk analys av Pelevins romaner Generation ”П” (1999) 

och Empire V (2006), för att se vilka teman som förenar de två verken och som särskilt framträder då 

de analyseras med utgångspunkt i verkens inbördes relation.  

Denna uppsats utgår från en närläsning av Pelevins verk Generation ”П” och Empire V. 

Läsningen har i första hand skett utifrån en tryckt upplaga, och i andra hand utifrån de digitalt 

publicerade versioner som finns tillgängliga via den webbsida som är tillägnad Pelevins skapande.7 

Det bör nämnas att det finns betydelsebärande skillnader mellan den digitalt lagrade versionen av 

Empire V och den senaste, tryckta versionen av romanen. Den senaste upplagan av romanen är 

avsevärt utökad i sidantal i jämförelse med de tidigare versionerna, samtidigt som en del material 

kapats bort ur handlingen, bland annat ett tydliggörande stycke där huvudpersonen från Generation 

”П” presenteras i uppföljarens kontext.8 Orsaken till att dessa ändringar är okända. Jag har utgått från 

både den tryckta texten och den digitaliserade utgåvan. Alla texter citeras nedan i original. De ryska 

texterna, framförallt utdrag ur Empire V och Generation ”П”, bifogas egna översättningar från ryska 

i fotnoter.  

 Jag kommer i denna uppsats främst att beröra de två romanernas centrala, sammanbindande 

teman, och inte dröja vid alla de övriga teman som går att återfinna i de två romanerna. Dessa centrala 

teman griper in i varandra och utgör i sin tur grunden för två, övergripande myter, vilka är romanernas 

egentliga betydelsebärande element – myten om Babylon, och myten om Ordet. Dessa myter är lika 

närvarande i båda romanerna, men är inte lika explicita i de två verken. Detta tar sig uttryck sig i en 

markant skillnad i hur den tematik som bygger upp myterna gestaltas – till exempel förekommer inga 

av de återgivelser av ryska reklamtexter och reklamfilosofi, vilka är ett återkommande och tongivande 

element i Generation ”П”, över huvud taget inte i Empire V, i vilken Pelevin istället främst hämtar 

inspiration från en medial, samhällspolitisk och litteraturvetenskaplig diskurs. Den senare romanens 

dominerande gestalter lyser också helt med sin frånvaro i Generation ”П”. Den vidare 

                                                 
6 Generation ”П” och Empire V följdes 2013 av Batman Apollo, som tar vid där Empire V slutar. Batman Apollo 

faller emellertid utanför ramarna för denna studie.  

7 pelevin.nov.ru innehåller fullständiga versioner av flera av Pelevins berättelser och romaner, samt ett stort antal 

recensioner, studier och artiklar från den rysktalande världen om Pelevins verk.  

8 Stycket återfinns i slutet under http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/14.html, senast läst 07 mars 2018; och inleds 

"- Видишь вон того пухлявчика? [...]”. En potentiell förklaring till revisionen kan vara en striktare rysk lagstiftning 

gentemot svordomar och slanguttryck i media och tryckta publikationer.  

http://pelevin.nov.ru/
http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/14.html
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framställningen av denna undersökning är framförallt organiserad utifrån hur jag bedömt att de två 

myterna är uppbyggda. 

Analysen utgår inte från något särskilt, namngivet teoretiskt ramverk; tolkningen har istället 

utgått från de tidigare läsningar av Pelevin vilka särskilt kommer att redogöras för, och det övriga, 

tillämpbara material vilket har bedömts vara av direkt betydelse för myternas uppbyggnad. Den 

analytiska metoden hämtar inspiration från Roland Barthes Mytologier; framförallt Barthes 

beskrivning av myten som ett ”andra semiologiskt system” – det vill säga, ett övergripande 

teckensystem som bygger på en lång rad andra, tidigare skapade teckensystem vilka tillsammans 

skapar en ny helhet.9 Enligt denna tankemodell är myten teckensystemets yttersta, betydelsebärande 

helhet, samtidigt som det är fråga om att myten förvränger, förminskar, modifierar eller underordnar 

de enskilda, ingående teckensystemen i en övergripande berättelse. Denna berättelse maskerar sin 

existens och sitt syfte med pretentioner på det opolitiska och naturliga, i det att myten – det system 

som skapar en övergripande mening mellan de underordnade teckensystemen – får berättelsen att 

framstå som den enda rimliga, möjliga och naturliga följden av alla underordnade teckensystem. 

Barthes själv formulerar det kärnfullt: 

 

Myten döljer ingenting och den förkunnar ingenting: den vanställer; myten är varken en lögn eller en 

bekännelse: den är en böjning. 10 

 

Barthes har särskild relevans för undersökningen i det att hans metod – kanske oavsiktligt – tjänat 

som inspirationskälla för just den marknadsföringsindustri som Pelevin utgår från, framförallt i 

Generation ”П”.11  

 Jag har i den mån det varit möjligt försökt att spåra myternas beståndsdelar tillbaka till sina 

ursprungskällor, bland annat till myten om Babels torn och den Babyloniska skökan ur Bibeln, och 

till den marknadsföringslitteratur som citeras i Generation ”П”. Då det är relevant kommer jag därför 

att anföra exempel på myternas förankring i verkligheten. Det måste här särskilt påpekas, eftersom 

den bild som framträder i det följande kan tolkas som kritisk gentemot det samtida Ryssland och det 

ryska samhällsbygget, att min avsikt inte är att på något sätt ta ställning i den globalt pågående 

debatten kring dessa ämnen – allt syftar enbart till att visa de verkligt förekommande förhållandena 

som Pelevin anknyter till i konstruktionen av sina myter.  

                                                 
9 Barthes, Roland; Mytologier; Uddevalla, Bo Cavefors Förlag, 1970; s 205 ff. 

10 Mytologier, s 226 f.  

11 Roland Barthes fortsätter också att tilldra sig marknadsföringsindustrins uppmärksamhet, och den nära kopplingen 

mellan semiotik och marknadsföringsteori är nuförtiden väl accepterad inom den anglosaxiska världen. I allmänhet 

bygger denna tradition ofta direkt vidare på Ferdinand de Saussures verk, och fokuserar främst på hur den 

semiotiska forskningens resultat kan användas för att nå praktiska resultat inom näringslivet, snarare än hur den kan 

användas för att förstå olika fenomen.  
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Att anknyta till en verkligt förekommande diskurs eller till verkligt förekommande fenomen, 

är också något som Pelevin gör återkommande genom båda verken. Genom att väva in verkligt 

förekommande fenomen, genom att anknyta till en existerande, vetenskaplig diskurs och till en 

löpande samhällsdebatt, ger Pelevins myter sken av att vara verkliga – vilket också är något som 

Barthes menar är kännetecknande för den framgångsrika myten. Anknytningen till verkligheten 

skapar ett ramverk som leder in läsaren i romanvärlden, och suddar ut skiljelinjen mellan myt, fiktion 

och verklighet. När jag diskuterar verkliga fenomen som förekommer i romanerna, avser jag därför 

enbart den återgivning av dessa fenomen som är relevant för romanvärlden och den handling som 

utspelar sig i den, och försöker inte att diskutera dessa fenomens karaktär i verkligheten. Detta gäller 

framförallt återgivningen av olika samhällsfenomen, återgivningen av postmodernismen och olika 

element ur kristen tro och ur Bibeln (exempelvis den babyloniska skökan). 12  

 

Tidigare forskning  

 

Pelevins författarskap har varit föremål för ett antal vetenskapliga studier. Dessa har vanligen 

behandlat enstaka verk eller specifika teman som återfinns i hans romaner. Sådana artiklar, av vilka 

ett par kommer att citeras i detta arbete, behandlar exempelvis Pelevins kritik av konsumentsamhället, 

hans dragning åt det religiösa, hans ställning och budskap i relation till andra dystopiska – eller 

antiutopiska – författare samt hans uppgörelse med Rysslands sovjetiska arv. Här måste nämnas att 

en del av det forskningsmaterial som bearbetats har hämtats från den artikelsamling tillägnad Pelevins 

skapande som underhålls på internetplattformen pelevin.nov.ru – artiklarna där skiljer sig i hög grad 

från varandra utifrån i vilken utsträckning materialet följer västerländsk, akademisk praxis. 

Upphovsmännen till ett antal av de artiklar som studerats för denna uppsats är inte heller alltid 

omedelbart identifierbara, bl.a. på grund av att de ofta förekommer angivna enbart med namn och 

efternamn. Eftersom att det inte alltid framgår huruvida artikelförfattarna är knutna till ett universitet 

eller till någon tidskrift, är det svårt att med fullständig säkerhet veta vilka de är eller vilka 

kvalifikationer de har. Texternas resonemang ligger emellertid i öppen dager, och var och en som 

önskar kan ta del av dem och bedöma deras kvalitet relativt källmaterialet. De artiklar som citeras 

nedan har samtliga av undertecknad bedömts hålla samma vetenskapliga klass som något av de 

arbeten som finns tillgängliga via internationella artikeldatabaser. 

                                                 
12 ’Postmodernismen’ hanteras i detta verk med den betydelse som begreppet har i relation till Pelevins författarskap 

och för de två romanerna, utgående från den betydelse som Pelevin själv ger begreppet i föreliggande romaner, eller 

i den betydelse som andra forskare har gett begreppet i relation till Pelevin. I avsnittet ’Tidigare forskning’ nedan 

förekommer begreppet framförallt i den senare betydelsen.  
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 Pelevins roll som dystopisk eller antiutopisk författare har berörts av Mattias Ågren i 

avhandlingen Phantoms of a Future Past. Pelevins uppgörelse med Rysslands sovjetiska förflutna har 

även avhandlats av Angela Brintlinger i ”The Hero in the Madhouse: The Post-Soviet Novel 

Confronts the Soviet Past”, där hans verk också jämförs med Vladimir Makanins. Pelevins roll som 

”magisk realist” har analyserats av Alexandra Berlina i ”Russian Magical Realism and Pelevin as Its 

Exponent”. Pelevins ”postmodernistiska” tematik kontextualiseras med övriga verk från Ryssland i 

”Ludic Nonchalance or Ludicrous Despair? Viktor Pelevin and Russian Postmodernist Prose” av 

Sally Dalton-Brown; enligt henne skiljer sig Pelevin från andra ryska postmodernister genom att 

medvetet lägga en bokstavlig betydelse i ordets skapande och avbildande förmåga, så att ordlekar och 

analogiska resonemang får en konkret eller direkt motsvarighet i den värld Pelevin konstruerar och 

dekonstruerar. Pelevins gestalter företar i Dalton-Browns tolkning livslånga resor genom en värld där 

ordmagi blir både illusion och redskap för att genomskåda illusionerna. 

 Andra studier har tagit upp mer specifika element i Pelevins författarskap; Lyudmila Parts har 

i sin studie ”Degradation of the Word or the Adventures of an ’Intelligent’ in Viktor Pelevin's 

'Generation П'” undersökt den ryska intelligentsians förhållande till och roll i det nya Ryssland, 

jämfört med karaktären Tatarskij i Generation ”П”. De konspirativa och ockulta motiven i Pelevins 

författarskap har avhandlats av Keith Livers i ”The Tower or the Labyrinth: Conspiracy, Occult and 

Empire-Nostalgia in the Work of Viktor Pelevin and Aleksandr Prokhanov”. Livers menar att Pelevins 

bruk av konspirativa intriger och ockulta motiv främst är ett verktyg för att dekonstruera 

offentligheten, och för att blottlägga det dolda Ryssland. Pelevins paralleller mellan Moskva och 

Babylon diskuteras av Livers i denna kontext, och han pekar på några av Pelevins anspelningar på 

Dostoevskijs bild av S:t Petersburg som Babylon – en stad som både fortsätter ett ryskt arv, men också 

är artificiell och knyter an till en mörkare, gudlös och människooffrande forntid.  

 Andra utgångspunkter finns exempelvis i Aleksej Kolobrodovs ”Soavtory prostranstv. Vasilij 

Aksёnov i Viktor Pelevin glazami sovremennikov”, vilken jämför Vasilij Aksёnov och Pelevin utifrån 

texter av samtida kritiker, recensenter och biografer. Han menar att lyrisk experimentlusta och 

texternas ”jazzighet” sammanlänkar de två författarna, och att de genom sina skildringar framstår 

som ”generationsförfattare” i kraft av sin respektive förmåga att skildra och tolka sin generations 

estetik och existensvillkor. En ytterligare utgångspunkt återfinns hos Tatjana Spektors ”'Chrustal’nyj 

mir' Pelevina – dialog s Serebrjanym vekom”, som studerar Pelevins (och framförallt just verket 

”Kristallvärlden”) i relation till den ryska poesins silverålder. Pelevins sätt att ta sig an existentiella 

frågor och religiösa motiv jämförs framförallt med symbolisternas, och novellen i fråga tolkas som 

skriven i en pågående dialog med bland andra Aleksandr Blok. I Spektors läsning av Pelevin 

framträder symbolisternas ideologiska och andliga strävanden som misslyckade. I stället för att leda 
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Ryssland mot en tid av andlig upplysning och kulturell storhet, blev de vilseledda av västerländska 

irrläror och gjorde gemensam sak med bolsjevikerna. 

 Sofya Khagi undersöker i ”From Homo Sovieticus to Homo Zapiens: Viktor Pelevin’s 

Consumer Dystopia” hur Pelevins författarskap rört sig från uppgörelse med det sovjetiska förflutna, 

till en uppgörelse med den ”konsumentdystopi” som ersatte Sovjetunionen. Pelevins kombination av 

magi och orientalisk religion med realism, som verktyg för uppgörelse med både Sovjetunionens 

idéarv och med den själsliga tomhet som ersatt den, utforskas av Joseph Mozur i ”Viktor Pelevin: 

Post-Sovism, Buddhism & Pulp Fiction”. Boris Noordenbos har i ”Breaking into a New Era? A 

Cultural-Semiotic Reading of Viktor Pelevin” gjort en semiotisk studie av hur Pelevin bygger upp 

sina berättelser i Generation ”П” och Čisla, och lyfter där bland annat fram betydelsen av 

kontrasterande system, glömska och återupptäckt i Pelevins författarskap.  

 Ryska skribenter som intresserat sig för Pelevins författarskap som helhet lägger tonvikten vid 

andra delar av hans skapande. Den religiösa bakgrunden och tematiken i Pelevins verk utforskas av 

Stanislav Gurin i ”Pelevin meždu buddizmom i christianstvom”, i vilken Gurin också 

uppmärksammar postmodernismens skapande potential. Där västerländska kritiker framförallt har 

sett mytologiska och ockulta motiv som kritiska och dekonstruktiva verktyg ser Gurin dessa som 

verktyg för uppbyggnad och skapande. Gurin betraktar inte Pelevins berättelser som ett försök att 

dekonstruera eller kritisera samtiden, utan tolkar dem i ljuset av deras religiösa och esoteriska tematik 

som andliga och språkliga upplysningsromaner. I hans läsning blir Pelevin snarare en vägvisare mot 

ljuset genom en annars mörk och idéfattig samtid. En kontrasterande tolkning av Pelevins 

författarskap förs fram av Konstantin Frumkin i ”Pelevin: ot mistiki k sociologii”. Pelevin har enligt 

Frumkin företagit en resa från nyandligt sökande till att ägna sig åt religiöst färgad samhällskritik. 

Frumkin har emellertid svårt att se hur Pelevins verk bidrar till någon egentlig lösning på några av de 

problem han utforskar. Även om Frumkin uppskattar Pelevins författarskap i sig, avfärdar han ändå 

tanken om att det skulle ligga någon djupare mening i det.13 En liknande ståndpunkt förs fram i den 

kortare artikeln ”Épocha Pelevina” av samma skribent, i vilken han tolkar Pelevins författarskap som 

en undersökning av hur verkligheten uppstår i skärningspunkten mellan olika teckensystem. Enligt 

denna tolkning studerar Pelevin hur människans verklighet byggs upp genom ett samspel mellan 

sinnevärlden och idévärlden, utan att de två för den skull någonsin förmår mötas. Även här framhåller 

Frumkin sin ståndpunkt att Pelevin egentligen inte erbjuder någon lösning – idévärld och sinnevärld 

                                                 
13 Detta är också en ståndpunkt som förts fram i ett antal recensioner av Pelevins böcker, men som inte ges likvärdigt 

utrymme i de akademiska läsningar jag har tagit del av. Det kan betraktas som självförklarligt varför de som inte tar 

Pelevin på något större allvar heller inte författar några längre, akademiska studier för att yttra förkastelsedomar 

över hans verk.  
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är evigt skilda från varandra. Hur huvudpersonerna i Pelevins romaner förhåller sig till dessa 

teckensystem i sökandet efter en världsbild, en mening, och en egen identitet avhandlas av A.S. 

Vagina i ”Geroj V. Pelevina v poiskach identičnosti (na materiale knigi ”DPP(NN)”))”. Enligt hennes 

tolkning av Pelevins budskap söker hjältarna efter såväl en självbild som en världsbild, framförallt 

med inlån från västerländska idéer och från västerländskt bildspråk, likt hur en konsument söker en 

produkt. 

 Reaktionerna på Generation ”П” förefaller färgade av Pelevins tidigare utgivningshistorik (så 

som den såg ut när Generation ”П” först publicerades) och av samhällsklimatet i Ryssland vid 1990-

talets slut. Leonid Kaganov anmärker i sin essä Vpečatlenija ot knigi V. Pelevina Generation ”П” på 

att Pelevin i stort utelämnar vad som varit bärande element i sitt tidigare författarskap. Sovjetunionen 

är i praktiken helt frånvarande, dessutom menar Kaganov att den ”förandligade” värld som Pelevin 

tidigare tecknat – ”fylld av filosoferande insekter, evighetståg och nostalgiska kycklingar” – också är 

mycket kargare i Generation ”П”. Kaganov tolkar romanen som en bildningsroman, där det till sist 

går upp för både läsaren och huvudpersonen Tatarskij att det i den postsovjetiska världen enbart är 

människans eget förstånd som återstår. Visserligen söker människan enligt Kaganovs läsning 

sanningen, men hon är i Pelevins värld allt för passiv och mediterande och lyckas aldrig riktigt finna 

den. Skulden till att romanens människor misslyckas lägger Kaganov uttryckligen på Pelevin själv, 

som enligt Kaganov aldrig själv når slutpunkten i sitt eget resonemang (hur en sådan slutpunkt skulle 

se ut spekulerar Kaganov emellertid inte i). En annan kritiker, Maxim Pavlov, tolkar i ”Generation P 

ili P forever?” istället romanen som ett angrepp på ett konsumtionsinriktat men lika fullt totalitärt 

informationssamhälle. Pelevins påstådda ”postmodernism” betraktar han framförallt som ett verktyg 

och en bakgrund för denna kritik, och han tar uttryckligen avstånd från alla försök att tolka romanens 

övriga tematik som varandes meningslösa lekar.  

 Infallsvinklarna på Empire V skiljer sig från dem som framförts gentemot Generation ”П”. 

”Victor Pelevin's Novel about Vampires as the Form of Reflection on Postmodernism”, en artikel av 

Anastasya Bobileva, Tatyana Prokhorova och Olga Bogdanova, diskuterar Empire V som ett försök 

att kringgå postmodernismens problem, med utgångspunkt i postmodernismen i sig själv. Romanens 

vampyrer ingår i ett symbiosförhållande med sin ”tunga” – i de tre författarnas läsning en handfast 

metafor för ”språket” – vilken genom att smaka på sina offers blod låter dem ta del av offrens 

livserfarenheter, minnen, och färdigheter.14 Vampyren som gestalt i romanen är synonym med 

postmodernisten; med glamour och diskurs – här och i fortsättningen kursiverade för att betona att 

                                                 
14 Jazyk, hur begreppet bör förstås och översättas, samt de två begreppen glamour och diskurs – som i Empire V ges en 

något annan betydelse än den i svenskt språkbruk vedertagna – kommer diskuteras mer ingående nedan.; se s. 27 

samt s. 40 i denna uppsats.  
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det inte är synonymer till de begrepp som vi annars kanske är vana vid – som vapen dekonstrueras 

postmodernismen som maskerad, och författarna tolkar Pelevins budskap som att postmodernismen 

är läran om ”meningslösa meningar”. 15 I deras tolkning är denna meningslöshet inte bara frånvaron 

av mening, utan meningens aktiva förgörelse – postmodernismen förgör människan. Konsekvensen 

av vampyrernas diktatur för människans livsvillkor analyseras utförligare av Ksenija Djakova, 

”Čitatelskie zametki na poljach ’Empire V’”. En av de bärande och organiserande principerna i 

Pelevins romaner är enligt Djakova att ”just orden skapar tingen, inte tvärt om: Allt består av ord”. 

Det betyder emellertid inte att det inte finns en sanning, bara att människans föreställningsvärld aldrig 

riktigt klarar av att fånga den – den undflyr de ord som människan använder för att skapa sin värld, 

och binder samman det som människan uppfattar som verkligt och det som man uppfattar som dröm. 

Men i en värld där orden både skapar och definierar tingen och där sanningen finns i mellanrummet 

mellan verklighet och dröm, blir postmodernismen ett verktyg för mer än bara fysiskt förtryck. 

Vampyrerna – diktaturens handgångna män – suger hopp och drömmar ur människorna. I deras värld 

styrs postmodernismen av språket, och postmodernismen styr människorna, så att hela världen blir 

ett slutet, totalitärt system utan syfte eller början. Samtidigt påpekar Djakova också att Pelevin 

antyder en förlösning, även om den delvis göms utanför romanens ramar, och hon åberopar bland 

annat ett stycke i romanen där en ortodox teolog påpekar att Gud finns utanför det system som 

vampyrerna behärskar. Diktaturens kontrollmekanismer, glamour och diskurs utforskas ytterligare av 

Elena Sergeeva i ”Chudožestvennyj koncept ’Glamur’ v romane V. Pelevina ’Ampir V’”. Vampyrerna 

styr inte genom diktat, utan genom långsiktig påverkan – tillsammans med sina mänskliga motparter 

strävar de istället efter kontroll över reklam, kultur, information och offentlig diskurs för att styra 

människans önskemål, drömmar och hopp. Sergeeva konstaterar att syftet är att låsa in människan i 

ett andligt fängelse – ett öppet, mentalt GULAG.  

 

Teman i Generation ”П” och Empire V 

Nedan presenteras en sammanfattande överblick över Generation ”П” och Empire V. Därefter följer 

en presentation av de teman vilka identifierats som centrala för sambandet mellan de båda verken, 

grupperade utifrån hur de använts för att konstruera de två romanernas övergripande myter. Jag 

                                                 
15 Begreppen glamour och diskurs, vampyrernas och kaldéernas ideologiska riktlinjer, får aldrig någon riktigt 

tillfredsställande, tydlig definition i Empire V (begreppen används inte i Generation ”П”). Vampyrerna förklarar att 

de två begreppen används för att visa två aspekter av samma fenomen, där glamour förenklat uttryckt avser yta, 

ytlighet, det yttre, medan diskursen är en sublimering av glamouren och avser det inre, det tänkta. Samtidigt 

omfattar båda begreppen även det man i en normal språkkontext avser med glamour, det vill säga, skönhet, charm, 

m.m., och diskurs, det vill säga informationsutbyte, kommunikationssystem, institutionaliserade tankemönster, m.m. 

Begreppen förklaras genom sin relation till olika företeelser, t.ex. i följande uttryck: ”Дискурс […] это мерцающая 

игра бессодержательных смыслов […] А гламур […] это переливающаяся игра беспредметных образов”. Se 

bl.a. http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/5.html ”Balder” (Бальдр), senast läst 10 november 2018.  

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/5.html
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försöker att visa hur de sammanbindande teman som identifierats är uppbyggda, och hur de relaterar 

till varandra.  

 

Generation ”П” och Empire V – sammanfattning av handlingar  

 

Generation ”П” är den första av de två romanerna, både avseende den ordning som böckerna är 

författade i och avseende handlingens kronologi. Romanen utspelar sig under rövarkapitalismens 90-

tal. Inledningsvis utgör berättelsen en rättfram och cynisk skildring av den tidens Ryssland och av 

dess filosofi och moral, “den vilda österns” årtionde och av det kaos som uppstod i och med Rysslands 

marknadsliberala och kapitalistiska reformprogram. Pelevin inlemmar mycket verklighetstrogna 

återgivelser av det ryska näringslivets mekanismer, för att gradvis föra in mer och mer fantastiska 

element tills dess att dokumentär verklighet och fantasi börjar att flyta ihop i texten. Romanen följer 

hur Vavilen Tatarskij, en före detta litteraturstudent, tar sig fram i 1990-talets Moskva och gör karriär 

som reklamman. Hans resa tar sin början tillsammans med en gammal klasskamrat som gett sig in i 

branschen, och därifrån arbetar Tatarskij sig vidare från byrå till byrå till dess att han når det ryska 

reklammaskineriets innersta. Längs med vägen invigs Tatarskij i konsten att styra det nya Ryssland 

genom språk, reklam och pengar.  

 Tatarskij nyttjar livligt alkohol och andra droger som medel på vägen mot framgång, och 

lyckas med substansernas hjälp ta del av uråldrig, hemlig kunskap och andlig insikt. Dessa upptäckter 

– som blandar mytologiska element och motiv från det gamla Babylon, buddhism och islam med 

konspirationsteorier och marxistiska föreställningar – både hjälper Tatarskij i hans karriär, och ger 

honom en hemlighetsfull och bestickande bild av hur världen ”egentligen” är beskaffad. Tatarskij 

stöter på såväl överjordiska väsen, som den bevingade sirrufen, som de dödas andar; både Che 

Guevara och Fjodor Dostojevskij gör uppdykanden (den förra i form av pseudointellektuell profet). 

Det visar sig att det gigantiska reklammaskineriet i själva verket är kärnan i ett världsomspännande, 

hemligt nätverk, kaldéerna, som det i Empire V visar sig att de kallas. Kaldéernas organisation är 

delvis storföretag och delvis sekt, och har den babyloniska Ishtar-kulten som utgångspunkt. Som 

höjdpunkt på sin karriär utnämns Tatarskij slutligen till kaldéernas överhuvud i egenskap av Ishtars 

jordiske make, och sällskapets främste galjonsfigur. 

 Empire V skildrar liksom Generation ”П” hur huvudpersonen invigs i en hemlig tillvaro som 

dolts bakom skickligt konstruerade illusioner. I likhet med Generation ”П” är Empire V berättelsen 

om hur huvudpersonen, Rama, genomgår ett antal prövningar på vägen mot toppen inom en 

konspiratorisk och sektliknande hierarki, som visar sig i hemlighet styra världen. Medan 

förvandlingen i Generation ”П” snarare är andlig, är den i Empire V direkt fysisk; huvudpersonen 
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genomgår en metamorfos från människa till vampyr.  

 Ramas förvandling äger rum omedelbart i berättelsens början – till skillnad från Tatarskijs i 

Generation ”П”, vars förvandling sker gradvis. Likt huvudpersonen i Generation ”П” – som också 

skymtar förbi i en passus i Empire V – invigs han i maktens metoder och i esoteriska hemligheter om 

världens sanna natur. Rama undervisas först i vampyrernas ideologi, metafysik och sedvanor, vilka 

får honom att börja ifrågasätta universums natur, och att söka efter svar på djupare, existentiella 

frågor. Vampyrerna visar sig i själva verket vara människor som ingått ett symbiosförhållande med 

uråldriga, parasitiska organismer med en egen, oklar agenda. Var och en av vampyrerna agerar 

värddjur åt en ”tunga”16, vilken ger vampyrerna deras övernaturliga förmågor. Förmågan att kunna 

avläsa en persons liv och minne genom blodet är den främsta.  

 Vampyrerna visar sig vara Moskvas, Rysslands och världens egentliga härskare; genom att 

kunna ta del av sina offers minnen och erfarenheter har de lyckats skaffa sig en dold maktposition i 

de olika stormakternas apparater. I likhet med kaldéerna tjänar vampyrerna också Ishtar, fast i en 

annan form än kaldéerna föreställer sig. Vampyrerna är genom ”tungorna” i själva verket ”den Stora 

Fladdermusens” tjänare – den egentlige Ishtar, en enorm, överjordisk och utomjordisk fladdermus 

som vilar djupt under Moskva.17  

Vampyrernas roll är att tjäna den Stora Musen och att hålla mänskligheten på mattan. Genom 

att livnära sig på människans drömmar och hopp ger de den Stora Fladdermusen näring och styrka. 

Vampyrernas välde – ”det femte riket” (på vilket titeln Empire V också är en anspelning) – är den 

anonyma diktaturens, och deras syfte är dolt även för dem själva. Det är snarare en fråga om en 

hierarki än ett maskineri inom det ”femte riket”, där huvudpersonen blir en del av vampyrernas 

globala styre. Kaldéerna, inklusive Tatarskij själv, visar sig vara deras tjänare och allierade. De två 

grupperna styr tillsammans världen, men med olika mål och förståelser för världens betingelser, där 

vampyrerna är renodlade parasiter och saknar kaldéernas andliga anspråk. Rama, som inte accepterar 

sin roll som parasit, kommer med tiden i att hamna i konflikt med sina läromästare. Som en del av 

konflikten blir han vän med den unga kvinna som ska ersätta vampyrernas dåvarande språkrör och 

bli den ”nästa” Ishtar – ”den Stora Fladdermusens” språkrör, som delar gudinnans namn och alltid är 

en kvinna. Successionen sker genom blodsoffer, där en vampyr halshuggs rituellt för att offras till 

gudomen. Rama, som ursprungligen var tänkt som detta offer, blir istället den ”nye Ishtars” förtrogna; 

                                                 
16 Här liksom vid andra tillfällen i romanerna rör det sig om en ordlek på det ryska ordet jazyk, vilken vidare kommer 

att diskuteras framförallt på s. 27 och s. 40 i denna uppsats. 

17 Flera olika gestalter bär i romanerna namnet Ishtar, och de är alla sammanlänkande: den babyloniska gudinnan 

Ishtar, som framförallt förekommer i Generation ”П”, och ”den Stora Fladdermusen”, vilken kan betraktas som 

gudinnans jordiska uppenbarelse, i Empire V. Därutöver bär den av vampyrerna som valts ut att vara ”den Stora 

Fladdermusens” språkrör även hon namnet Ishtar.  



  14 

liksom i fallet Tatarskij slutar romanen med att Rama i kraft av sin relation med Ishtar tar plats i 

toppen av vampyrernas hierarki.  

Generation ”П” och Empire V är i grunden konstruerade på ett likartat sätt, även om de skiljer 

sig åt i tids- och berättarperspektiv. Generation ”П” berättas ur tredje person och sträcker sig över en 

längre period av huvudpersonens liv, medan Empire V berättas som en biografisk historia, författad 

av huvudpersonen själv, och täcker en kortare tidsperiod. I stora drag ter sig båda verken som 

bildningsromaner, i det att läsaren får följa huvudpersonen genom ett antal stadier nå successivt 

djupare nivåer av förståelse för sin egen situation och för den värld han lever i, för att till slut ta sin 

plats i ”vuxenvärlden” i samhällets topp. Pelevins användning av detta grepp är tidigare väl utforskat, 

och jag kommer inte att dröja vidare vid det här.18 

 En av de tydligaste skillnaderna mot Pelevins tidiga kortberättelser och romaner, är att vare 

sig Generation ”П” och Empire V leder fram till något tydligt budskap eller poäng. Pelevin låter bara 

stundtals de dominerande, dystopiska berättelserna brytas av mot enstaka ljusglimtar, som antyder att 

en annan värld, och en annan ordning, är möjlig. Pelevin låter istället sina huvudpersoner utforska 

tillvaron genom att komma i kontakt med en serie myter; de teman vilka denna undersökning kretsat 

kring är de element som myterna bygger på. Pelevin utnyttjar huvudpersonerna för att illustrera, 

konstruera och (parallellt) för att dekonstruera desamma inom ramarna för de två verken. Den röda 

tråden vävs in i, och förstärks av, en lång rad samtidskommentarer och detaljer, vilka främst tjänar till 

att ytterligare förstärka berättelserna. I båda romanerna pendlar huvudpersonerna mellan inställningar 

och filosofiska utgångspunkter, i takt med att de bekantar sig med den värld som öppnat upp sig för 

dem. 

 De två romanerna är fristående från varandra, såtillvida att huvudpersonerna är olika och att 

handlingen i de respektive verken inte är direkt sammankopplad. Samtidigt utspelar de sig i en och 

samma fiktiva, tidsmässiga och rumsliga värld, men de skildrar två olika sidor av den. Livers 

beskriver Empire V på följande sätt: 

 

[…] the novel describes a secret vampire-elite that rules over contemporary Moscow, essentially using 

humans as livestock in order to produce a mysterious substance called bablos (from the Russian slang term 

for money, bablo). Even more than its predecessor, Empire V self-consciously locates itself within the 

conspiracy genre, with nods to such pop cultural explorations of the theme of a secret society using enslaved 

human beings for spare parts, blood, or financial gain as the recent Hollywood films The Island and Blade 

3, or the Michael Moore documentary Farenheit 9/11 (sic). 19  

                                                 
18 Se Kaganov, Leonid, Vpečatlenija ot knigi V. Pelevina Generation ”П” (Intryck från V. Pelevins bok Generation 

”П”; Впечатления от книги В.Пелевина «Generation П»), Moskva, http://lleo.me/arhive/esse/gener_p_.htm 

(senast läst 24 juni 2018), även refererad under ”Tidigare forskning” ovan, samt Lewander, Gustaf; Att vakna på 

månen; Lund, 2012. 

19 Livers, Keith, The Tower or the Labyrinth: Conspiracy, Occult and Empire-Nostalgia in the work of Viktor Pelevin 

and Aleksandr Prokhanov; The Russian Review 69, 2010 

http://lleo.me/arhive/esse/gener_p_.htm
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Som tidigare berörts har även Generation ”П” beskrivits som en dystopi, om än av annan karaktär: 

det är en konsumtionsdystopi20 som avbildar en tid då totalitär socialism – eller, för den delen, andra 

totalitära (eller auktoritära), sekulära ideologier – var politiskt och moraliskt bankrutta efter 

Sovjetunionens sönderfall. Men det Utopia som utlovades av de förment marknadsliberala reformerna 

infann sig aldrig, utan ledde istället till ett samhälle som var lika laglöst som gränslöst; enligt Pelevin 

själv en tid då den ’socialistiska realismen’ avlöstes av postmodernism.21 Khagi har jämfört romanen 

med Aldous Huxley's och George Orwell’s framtidsdystopier: 

 

Like Huxley’s novel, Generation “П” is a scathing satire of cultural degradation and rampant consumerism. 

Pelevin’s post-Soviet Russia is overwhelmed by a sudden onslaught of Western goods and media. It is a 

world of endless soap operas and meaningless advertising jingles. Likewise, as in Huxley, it is a 

surreptitiously totalitarian society in which total control is achieved not by crude force but through 

saturating the populace with products of mass culture that serve as a subtle tool of social conditioning. The 

individual disappears in favor of a homogenous, mind-numbed mass. There is no need to torture a Winston 

Smith into loving Big Brother, for post-Soviet Winston Smiths have neither the time nor the capacity for 

resistance, absorbed as they are in a relentless pecuniary cycle. No more hate minutes, torture chambers, 

and suppression of sex. Instead, crass materialism, mind-stultifying popular entertainment, destruction of 

historical and cultural consciousness through kitsch, and corruption are the pillars of the new society. 22 

 

Myten om Babylon  

 

Moskva som Babylon och Ryssland som ett nytt babyloniskt kejsardöme är en tematik som går igen 

i både Generation ”П” och Empire V. Det är i den förra romanen som myten byggs upp och ges sin 

gestalt, men den ligger till grund för hela den värld som Empire V utspelar sig i och även för den 

romanens handling. I sin beskrivning av Moskva som ett modernt Babylon knyter Pelevin an till 

religiösa motiv ur den kristna tron och ur mesopotamisk mytologi. Han knyter även an till idéer och 

koncept ur verkligheten och ur en offentlig diskurs om det moderna Rysslands natur, som bara delvis 

återges i romanerna. Det babyloniska temat introduceras tidigt i Generation ”П”; redan i 

huvudpersonens namn: Vavilen Tatarskij.  

 

Оно было составлено из слов "Василий Аксёнов" и "Владимир Ильич Ленин". Отец Татарского, 

видимо, легко мог представить себе верного ленинца […] что марксизм изначально стоял за 

свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рулада саксофона 

                                                 
20 Original: 'consumer dystopia'; översättning i linje med hur 'consumer society' på svenska översätts med 

'konsumtionssamhälle'; det är inte konsumenten som står i fokus, utan konsumtionen som beteende. 

21 Taget ur en diskussion mellan Clark Blaise och Viktor Pelevin vid University of Iowa i USA, 1996. Diskussionen 

finns tillgänglig online: https://youtu.be/X_G-CUUCFEM?t=639. Pelevin säger att ”I Ryssland kallar våra kritiker 

mig för ”postmodernist”. Men jag vet inte alls vad det här kan betyda, därför att jag aldrig hört någon modernism 

[hos oss]. Efter socialistisk realism fick vi postmodernism.” 

22 Khagi, Sofya; From Homo Sovieticus to Homo Zapiens: Viktor Pelevin’s Consumer Dystopia; The Russian Review 

67, 2008 

https://youtu.be/X_G-CUUCFEM?t=639
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заставит вдруг понять, что коммунизм победит. [...] А сплав Аксенова с Лениным отец создал потому, 

что был последователем манихейства и натурфилософии и считал себя обязанным уравновесить 

светлое начало темным. 23 

  

'Vavilen' är en lek med ord – ryskans ord för Babylon är 'Vavilon', och huvudpersonens namn är en 

tydlig anspelning på detta. Tatarskij ljuger också för sina vänner om sitt namn, och hävdar han fått 

det just som en hänvisning till Babylon – därför att hans far skulle ha varit en mystiker och att han 

själv är arvtagare till Babylons läror. Det visar sig senare i berättelsen att det i stort sett också är vad 

som sker, men inte riktigt så som Tatarskij först tänkt sig. Berättelsen om Babylon börjar på så sätt 

redan i inledningen vävas in i berättelsen. Tidigt i romanen hittar Tatarskij en samling artiklar, vilka 

ger en introduktion till den babyloniska mytologin så som den ser ut i berättelsen:  

 

ВАВИЛОН: ТРИ ХАЛДЕЙСКИЕ ЗАГАДКИ 

[…] 

Данное при рождении и отвергнутое при совершеннолетии имя настигло его в тот момент, когда он 

совершенно забыл о той роли, которую, как рассказывал друзьям в детстве, должны были сыграть в 

его судьбе тайные доктрины Вавилона. 

[…] 

Стр. 123. Зеркало и маска - ритуальные предметы Иштар. Каноническое изображение, наиболее 

полно выражающее сакральный символизм её культа - Иштар в золотой маске, смотрящаяся в 

зеркало. 24 

 

Det moderna Babylon är en drömmarnas stad, där ingenting verkar vara utom räckhåll – men där 

språkförbistringar, kaos, mörka intriger, förvirring och tingens slutgiltiga förgänglighet konspirerar 

för att grusa varje försök till äkta förändring. Sovjetunionen – i berättelsens myt, unionen där alla 

nationer och språk skulle förenas för att skapa den nya människan – motsvarade ett tidigare försök 

att bygga ett modernt Babels torn; liksom det moderna Moskva är ytterligare ett försök. Pelevin låter 

Tatarskij stöta på ett övergivet bygge, som blir en symbolisk och fysisk motsvarighet till Babels torn. 

                                                 
23 ”Namnet bestod av orden ”Vasilij Aksёnov” och ”Vladimir Il’ič Lenin”. Tatarskijs far hade tydligen lätt kunnat 

föreställa sig en trogen leninist, […] att marxismen ursprungligen stod för den fria kärleken, eller en jazzgalen estet 

som efter en utdragen ton från saxofonen plötsligt tvingades inse att kommunismen kommer att segra. […] 

Blandningen av Aksёnov med Lenin hade fadern skapat därför att han var en anhängare av manikeism och 

naturfilosofi och ansåg sig vara tvungen att uppväga den ljusa inledningen med ett mörker.” Pelevin, Viktor; 

Generation ”П”; Sankt Petersburg, Azbuka förlag/Издательство «Азбука», 1999 (2015), s. 9 f. 

 

Alla kommande översättningar i detta arbete är författarens egna, om inte annat anges.  

24 ”BABYLON: TRE KALDÉISKA GÅTOR 

 

 […] 

Namnet han fått vid födseln och avvisat i mognare ålder hann då ikapp honom; han hade vid den här tiden alldeles 

glömt bort den roll som han berättat för sina barndomsvänner att Babylons hemliga doktriner skulle spela i hans liv.  

 […] 

 S. 123. Spegeln och masken är Ishtar-kultens rituella föremål. En kanonisk framställning som fullständigt uttrycker 

den sakrala symboliken i hennes kult, är den med Ishtar iförd guldmask, tittandes i en spegel.” Generation ”П”, s. 

40. 
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Liksom den bibliska sägnen bildar stycket en reflektion över mänsklig fåfänga: 

 

За воротами была замороженная стройка - обширная зона запустения с редкими следами 

присутствия человека. В центре площадки стояло недостроенное здание - то ли фундамент 

космического локатора, то ли просто многоярусный гараж: строительство прервали на такой стадии, 

когда готовы были несущие конструкции и стены. Постройка походила на ступенчатый цилиндр из 

нескольких бетонных боксов, стоящих друг на друге. Вокруг них поднималась спиральная дорога 

на железобетонных опорах, которая кончалась у верхнего бокса, увенчанного маленькой кубической 

башенкой с красной лампой-маяком. 25 

 

Tornet dyker åter upp vid flera tillfällen Generation ”П” och glider i beskrivningen ihop med de 

babyloniska templen – ziggurat. På så vis befästs också kopplingen mellan Moskva och Babylons 

olika gestalter.  

 I Generation ”П” följs Tatarskijs avancemang i karriären och livet av en parallell djupdykning 

i den babyloniska Ishtar-kultens läror och av övernaturliga visioner och upplevelser. Den ryska 

reklambranschens metoder visar sig vara nära sammanvävda med Ishtar-kultens trossatser, och dessa 

vägleder också Tatarskij i hans karriär. Den babyloniska filosofin, som Tatarskij invigs i under vägens 

gång, sammanfattas kärnfullt i en av Generation ”П” :s tidiga kapitel: 

 

По преданию, путь к богатству и совершенной мудрости (а вавилоняне не разделяли этих двух 

понятий - они скорее считались взаимно переходящими друг в друга и рассматривались как 

различные аспекты одного и того же) лежал через сексуальный союз с золотым идолом богини, 

который находился в верхней комнате зиккурата.26 

 

Ishtar-kultens och den ryska reklamindustrins budskap flyter på så vis ihop: vägen till fulländning går 

genom pengar, sex och status. Hos Pelevin ger reklamindustrins lingvistiska experiment och ordlekar 

uttryck för samma budskap; det är det budskap som utgör grunden för alla de motiv som Tatarskij 

och hans yrkesfränder begagnar sig av. På så sätt är också reklamen en religiös gärning, och den 

mentala kakofonin – de olika rösterna som ständigt försöker slåss om utrymme på TV, radio, i 

tidningar, och överallt annars – blir en modern motsvarighet till Babels förvirrade tal.   

Den anonyma diktaturens koppling till Ishtar-kulten befästs i Empire V under vampyrernas 

möte med kaldéerna i romanens mitt. Kaldéerna, det hemliga sällskap av makthavare och reklammän 

                                                 
25 ”Bortanför portarna låg ett avbrutet bygge – en bred, rensad zon med endast sällsynta spår efter mänsklig närvaro. I 

planens mitt stod en ofärdig byggnad – antingen ett fundament till något slags rymdteleskop, eller helt enkelt ett 

garage i flera, cirkelformade nivåer. Bygget hade avbrutits då bara väggarna och de bärande konstruktionerna var 

färdiga. Byggnaden liknade en cylinder med avsatser, sammansatt av betonglådor ovanpå varandra. Runt dem ledde 

en spiralformad väg stödd av förstärkt betong. Vägen slutade i den högsta boxen, vilken pryddes av ett litet kubiskt 

torn med en röd fyrlampa.” Generation ”П”, s. 54 f. 

26 ”Enligt vad vi fått veta, gick vägen till rikedom och fulländad visdom (babylonierna delade inte på dessa två 

begrepp – de ansågs snarare ömsesidigt inbegripa varandra, och betraktades som olika aspekter av en och samma 

sak) genom en sexuell förening med gudinnans gyllene beläte, vilket befann sig i ziggurattens högst belägna 

kammare.” Generation ”П”, s. 41. 
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som Tatarskij tillhör, är vampyrernas handgångna män i människornas värld. Liksom vampyrerna är 

de Ishtars tjänare; men den Ishtar som vampyrerna följer tar en annan skepnad än den idealiserade 

gudinna vars brudgum Tatarskij är. Vampyrernas Ishtar introduceras i Empire V kort efter kaldéerna, 

då Rama bjuds in för att möta Ishtar i en underjordisk grotta, som beskrivs i termer som antyder att 

det är en inverterad ziggurat. Det är en drömliknande upplevelse som har sin direkta motsvarighet i 

Tatarskijs upplevelse ovan jord, vid det övergivna bygget. Där möter Rama vampyrernas sovande 

gudom – den Stora Fladdermusen, en väldig varelse som hänger ner i den underjordiska grottan. Runt 

fladdermusens hals har man konstruerat en lång serie tempelkammare, som var och en innehåller 

tidstypisk inredning från den period då rummet byggdes. I vart och ett av dessa rum finns en öppning 

mot varelsens hals, vid vilken vampyrerna sytt fast ett avhugget kvinnohuvud som blickar in i 

rummet. I det sista rummet finns ett huvud som fortfarande hyser ett levande medvetande, som 

presenterar sig för Rama: 

 

- Ну подойди, подойди к мамочке, - проворковала голова. - Дай я на тебя налюбуюсь.  

[...] 

- Иштар Борисовна, - сказала голова. - Для тебя просто Иштар. Учти, я не всем так говорю. А только 

самым хорошеньким, хе-хе... 27 

 

Ishtars huvud är den Stora Fladdermusens jordiska representant, medan vampyrerna håller den Stora 

Fladdermusen för att vara Ishtar själv. Den Stora Fladdermusen – det vill säga, Ishtar – sägs vara ett 

gudomligt väsen som förvisats till jorden, för brott som vare sig hon själv eller vampyrerna känner 

till; vilket Rama lär sig av den äldre vampyren Osiris, en anhängare av Lev Tolstojs filosofi och ledare 

för ”tolstojanerna” bland vampyrerna:  

 

- Кто такая Иштар? 

- Вампиры верят, что это великая богиня, сосланная на эту планету в древние времена. Иштар — 

это одно из ее имен. Другое ее имя - Великая Мышь.  

- За что её сослали? 

- Иштар совершила преступление, природу и смысл которого мы никогда не сумеем понять.  

[...] 

- Хорошо, - сказал я. - Допустим. А почему для ссылки выбрали нашу планету? 

- Её не выбрали. Она изначально была создана для того, чтобы стать тюрьмой. 28 

                                                 
27 ”Nå, kom fram, kom till mamma, - kuttrade huvudet – Kom så jag får titta på dig. 

 […] 

 Ishtar Borisovna, - sade huvudet – För dig helt enkelt Ishtar. Kom ihåg att jag inte pratar så med alla. Bara med de 

finaste, hehe...” Pelevin, Viktor; Empire V - En berättelse om den verklige övermänniskan (Empire ”V” Povest’ o 

nastojaščem sverchčeloveke; Empire «V» Повесть о настоящем сверхчеловеке); Moskva, Förlaget ”Ä” 

(Издательство «Э»), 2006 (2016) s. 247.  

28 ”- Vem är Ishtar egentligen? 

 - Vampyrerna anser, att det är en stor gudinna, som förvisats till denna planet i forna tider. Ishtar är ett av hennes 

namn, den Stora Fladdermusen – ett annat. 

 - Varför förvisades hon? 
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Vampyrerna är inordnade i en prästerskapsliknande hierarki, och tar av tradition namn av gudar från 

olika forntida religioner. Förutom Rama, huvudpersonen, och Ishtar (i form av den Stora 

Fladdermusens jordiska representant), möter man sålunda även Balder, Marduk och Loke. Rama 

företar en andlig resa som påminner om Tatarskijs, med successiv invigning i vampyrernas 

hemligheter innan dess att han, likt Tatarskij, blir en av gudinnan Ishtars utvalda på jorden – och 

precis som Azadovskij, Tatarskijs föregångare, mördas för att ge plats åt Tatarskij, offras vampyren 

Mitra åt Ishtar för att bereda plats åt Rama. 

 Romanerna blandar historia och dikt i beskrivningar av den babyloniska religionen – med 

betoning på Ishtar-kulten – vilka den knyter ihop med det moderna Ryssland. De hemliga sällskapens 

uråldriga historier och oklara, vagt hotfulla målsättningar förstärker intrycket; staden är något utom 

jordisk tid, uråldrig och skräckinjagande. Marknadsekonomin och den skenbara demokratin innebär 

inte alls någon frihet, utan bara ett vakuum som de hemliga sällskapen kan fylla med en kakofoni av 

budskap, och därigenom förvirra och förleda människan – liksom skedde med mänskligheten när Gud 

i den bibliska berättelsen lät sätta stopp för samförståndet. Det moderna Babylon, Moskva, är med 

sin Ishtar-kult också en motsvarighet till Bibelns babyloniska sköka: en samtidig anspelning på 

Rysslands religiösa historia och dess aspirationer på att vara 'det tredje Rom', liksom på 

nationalsocialismens ’tredje rike’.29 Vampyrerna hävdar istället demonstrativt att det rör sig om ett 

femte rike; det som följt på ”globalismens fjärde”. 30 Det är ett babyloniskt kaos av propaganda, 

motstridiga sanningar, lösryckta idéströmningar och kulturlöst kulturbygge, vilket tjänar som 

förankring åt idén om den anonyma diktatur som Pelevin konstruerar. Ishtar-kultens respektive 

vampyrernas slutgiltiga, existentiella tomhet, deras instrumentella inställning till språket, och det till 

synes meningslösa i deras maktanspråk och strävanden står i bjärt kontrast till romanhjältarnas 

sökande ansats, och i fallet Rama också till huvudpersonens förhoppningar. Att de hemliga 

sällskapens målsättningar heller aldrig blir uttalade eller tydliga framstår som en del av det 

babyloniska temat – det hemlighetsfulla, halvt bortglömda och dolt sagda är en parallell till det 

                                                 
 - Ishtar begick ett brott, vars natur och mening vi aldrig kommer att vara förmögna att förstå. 

 […]  

 - Bra, - sade jag. – Låt gå för det. Men varför valde man att förvisa henne till just vår planet? 

 - Det var inte ett val. Vår planet skapades ursprungligen just för att tjäna som fängelse.” Empire V, 

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/20.html, ”Osiris” (Озирис), senast läst 26 juni 2018. 

29 Idén att Moskva är det ”tredje” Rom, och direkt arvtagare till det romerska imperiet (det ”första” Rom) via det 

Bysantinska romarriket (det ”andra” Rom) härstammar enligt populära tolkningar från 1500-talet, och går tillbaka på 

en eskatologisk tolkning av Konstantinopels fall till Osmanerna 1453, då Moskva – enligt denna tradition – ”ärvde” 

rollen som romarrike i och med Ivan III:s giftermål med Sofia Palaiologina, brorsdotter till den sista kejsaren av 

Bysans. Se t.ex. Bodin, Per-Arne, Ryssland och Europa: en kulturhistorisk studie, Natur och Kultur, Stockholm, 

1993.   

30 Se Empire V, s. 273 f., kommer även att beröras nedan (se fotnot 53).  

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/20.html
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babyloniska talet och till hednisk dyrkan av den babyloniska skökan. Här finns också en tydlig 

motsats till kristendomens trossatser, och dess budskap om absoluta sanningar, godhet och ondska – 

till det kristna Ordet som förklarar och förtydligar. I det babyloniska Moskva finns ett totalitärt anslag 

som Pelevin också tar fasta på: mindre framträdande än i Generation ”П” är den anonyma diktaturen 

ett annat tema för båda romanerna.  

 

- В Пятой Империи? - удивился я. - А что это? 

- Разве Иегова не объяснял? - удивился в ответ Калдавашкин.  

Я подумал, что могу просто не понимать этого, и пожал плечами. 

- Это всемирный режим анонимной диктатуры, которой называют "пятым", чтобы не путать с 

Третьим Рейхом нацизма и Четвёртым Римом глобализма. Эта диктатура анонимна, как ты сам 

понимаешь, только для людей […]. Неужели вас в курсе этого не было? 

- Что-то такое было, - сказал я неуверенно. - Ну да, да ... Бальдр ещё говорил, что культурой 

анонимной диктатуры является гламур. 

- Не культурой, - поправил Калдавашкин, подняв пальчик. - а идеологией. Культурой анонимной 

диктатуры является постмодернизм. 31 

 

Den babyloniska tematiken används för att bygga upp en större myt, bland annat genom utomtextliga 

referenser i de två verken. Som vi tidigare har sett, förekommer i både Generation ”П” och Empire 

V en stor mängd både öppna och mer svårtydda referenser till Babylon, Babels torn, och det gamla 

Mesopotamiens gudavärld. Myten om Babylon, eller myten om Moskva som det nya Babylon, 

anknyter nära till ett antal historiska och religiösa föreställningar i Ryssland och hos Rysslands kristna 

befolkning. För att bilda en uppfattning om mytens religiösa ursprung, måste vi vända oss till de 

bibliska originaltexterna. Särskilt intressant är Första Mosebok, 11:1-11:10, om Babels torn och 

språkförbistringen.  

 

4. Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så 

göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.» 

5. Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. 

6. Och HERREN sade: »Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första 

tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra. 

7. Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.» 

8. Och så spridde HERREN dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. 

9. Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens tungomål; därifrån spridde 

ock HERREN ut dem över hela jorden. 32 

                                                 
31 ”- Det Femte Imperiet? – sade jag förvånat. – Vad är det? 

 - Det måste väl Jehova ha förklarat? – förvånades i sin tur Kaldavaškin.  

 Jag tänkte att det helt enkelt kunde vara något jag inte förstått, och ryckte på axlarna. 

 - Det är en den världsomspännande, anonyma diktaturens regim som benämns den ”femte”, för att inte blanda 

samman den med nazismens Tredje Rike, eller med globalismens Fjärde Imperium. Som du säkert själv förstår är 

diktaturen anonym endast för människor. […] Det här kan ni väl ändå inte ha missat i kursen? 

 - Något i den stilen har vi gått igenom, – sade jag osäkert. – Men ja, ja… Balder nämnde, att den anonyma 

diktaturens kultur är glamouren.  

 - Inte kultur, – rättade Kaldavaškin – utan ideologi. Postmodernismen, det är den anonyma diktaturens kultur.” 

Empire V, s. 273 f.  

32 Första Mosebok, Svenska Diakonistyrelses bokförlag, 11. kap, 4-9:., översatt 1917, utgiven 1971. Enligt densamma 
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I den bibliska texten är ett par teman framträdande: det mänskliga högmodet, uttryckt i människans 

strävan efter att övervinna alla jordiska gränser; Guds missnöje med det mänskliga högmodet och 

ärelystnaden; språkets betydelse för mänsklighetens sammanhållning och tänkande – en betydelse 

som går bortom dess rent kommunikativa funktioner – och språkförbistringens slutgiltiga förödande 

av den mänskliga ambitionen.  

 Babel är emellertid mer än så. I Johannes Uppenbarelse bereds den Babyloniska skökan och 

Babylons fall stort utrymme. 

 

17. KAPITLET 

[…]  

1. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade ”Kom hit, så skall jag 

visa dig huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, 

2. hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med, och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava 

druckit sig druckna, 

3. Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött 

vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn. 

4. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin 

hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. 

5. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: ”Det stora Babylon, hon som är moder 

till skökorna och till styggelserna på jorden.” 

6. Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig 

storligen, när jag såg henne. 

 […] 

 

18. KAPITLET 

 Babylons fall. 

 […]  

2. Och han ropade med stark röst och sade 

”Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena 

andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. 

3. Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med 

henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust.” 

[…] 

7. Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom 

hon säger i sitt hjärta: 'Jag tronar såsom drottning och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av 

någon sorg', 

8. därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och 

hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne. 

9. Och jordens konungar, som hava bedrivit otukt och levat i vällust med henne, skola gråta och jämra sig 

över henne, när de se röken av hennes brand. 

 […] 

11. Och köpmännen på jorden gråta och sörja över henne, då nu ingen mera köper de varor som de frakta: 

 

Som synes är Johannes Uppenbarelse än mer fördömande av Babylon än Första Mosebok, och 17-

18:e kapitlet innehåller ett antal nyckelmeningar relativt den babyloniska tematiken i Pelevins 

                                                 
är ”Babel” bildat ur hebreiskans ”balál”, ”att förbistra”. Här används 1917 års utgåva eftersom den kan antas ligga 

närmare i tolkning relativt både original och de rysk-ortodoxa versionerna än den senaste utgåvan, Bibel 2000, 

vilken blivit föremål för omfattande och allvarlig kritik såväl avseende dess språkliga som dess teologiska innehåll.  
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romaner. Flera fenomen i både Generation ”П” och Empire V knyter an till den bibliska texten; i den 

babyloniska skökan kan man skönja en direkt motsvarighet till Ishtar-kultens gudinna (som ju i 

Empire V också visar sig ”sitta” på ett oerhört vilddjur – Den Stora Fladdermusen), med vilken hela 

Rysslands oligarker, affärsmän och politiker (dess ”kungar”) ”bedrivit otukt”. I henne kan man också 

se en fysisk inkarnation av Moskva; ”hon som är moder till skökorna och styggelserna på jorden”; 

vampyrerna, de som är druckna på ”de heligas blod”. Den prakt hon bär har hon kommit över till ett 

oerhört stort, andligt pris; så stort, att ”fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda 

andar”. Detta är också ett stycke som motsvarar en moldavisk teologs försök att tala Rama till rätta, 

i hans försök att förklara varje människa som ”ett hus” med ljusa och mörka rum, där vampyrerna 

bebor de mörka rummen. 33 Genom Moskva, det ryska Babylon – genom den babyloniska skökan och 

hennes metoder, genom den ”utvecklade postmodernismen”, och genom den sinnesförledande 

reklamen – har ”köpmännen skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust”. 

 Moskva och Ryssland i Pelevins tappning är alltså inte det ”tredje Rom”, utan det ”femte 

riket” - och i likhet med tidigare riken, hotas även Moskva och Ryssland av den undergång som 

Johannes Uppenbarelse utlovar. Såväl Tatarskij som Rama ser tomheten och meningslösheten i den 

rikedom som byggs upp och i det rent materiella njutningssökande som präglar vampyrernas värld. 

Den hotande katastrofen märks tydligast av Tatarskij, medan Rama närmast gör bekantskap med den 

själsliga tomheten. All reklam, glamour och diskurs – den ”otukt” som köpmännen och konungarna 

bedriver med den babyloniska skökan – leder längre ned i förfallet; all meningsfull kommunikation 

störs ut, ges dubbla meningar och nya betydelser tills den slutligen blir obegriplig. Myten anspelar 

också på den bibliska tanken, att Babylons fall är ett Guds straff – i det här fallet blir den hotande 

katastrofen, vampyrernas förfall i parasitism och diktatur, och den totala tomheten i det moderna 

samhället någonting som människan orsakat sig själv. Samtidigt är också den Stora Fladdermusens 

(Ishtars) förvisning till jorden en anspelning på den bibliske Gudens straff; deras tillvaro på jorden 

blir en löpande straffdom över vampyrernas och Ishtars oförmåga att se sina egna brott. Pelevin låter 

romanernas myt framstå för huvudpersonerna som något oundvikligt och naturligt, som en given 

konsekvens av alla möjliga, fungerande, moderna samhällssystem, kanske just för att visa att den inte 

nödvändigtvis är naturlig, utan ett resultat av ett mänskligt agerande vilket kunnat undvikas.  

 Den babyloniska myten framstår därför inte heller som en klassisk, dystopisk skildring, eller 

ens en antiutopisk myt om den grå samtiden. Romanerna anknyter snarare till en manikeisk 

världsbild: de beskriver en kamp mellan en ond, mörk, materiell och materialistisk verklighet – som 

kanske inte är så verklig som den vill framställa sig som – och en god, ljus, andlig och religiös 

                                                 
33 Se Empire V, s 376-378.   
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verklighet.34 Pelevin för fram två huvudpersoner som söker efter det goda, ljusa och andliga (Rama 

avsevärt mer aktivt än Tatarskij, som framförallt försöker klara sig genom livet), men ständigt 

misslyckas med att nå hela vägen fram till det. Den babyloniska myten återspeglar på så vis snarare 

ett samhälle statt i evig kamp mellan sina ljusa och goda sidor, och som tyngs ner av materiella och 

maktpolitiska strävanden, sin egen cynism, och aldrig klarar av att lösgöra sig från det konstruerade, 

grymma, konstgjorda och mörka vardagslivet. I det senare börjar också den babyloniska myten att 

gripa in i och gå upp i myten om Ordet och den anonyma diktaturen – manifestationen av den 

babyloniska idén i Ryssland.  

 

Myten om Ordet och den anonyma diktaturen 

 

Genom Generation ”П” och Empire V konstrueras en andra, övergripande myt: myten om Ordet, 

som inbegriper språket som kommunikativt instrument, språket och ordet som symbol, som 

kontrollmekanism och dito medel, och som verktyg för skapande och förintelse. Ordets och språkets 

betydelse för böckernas romanvärld är grundläggande, och får bl.a. uttryck i det stycke i Empire V 

där vampyren Osiris förklarar för Rama hur vampyrerna gått till väga för att styra och avla fram den 

moderna människan och hennes värld:  

 

- Вампиры с самого начала были избранными существами, которые помогали Великой Мыши. 

Нечто вроде её проекций. Они должны были найти смысл творения и объяснить Великой Мыши, 

зачем она создала мир. Но это им не удалось. 

- Да, - сказал я. - Понимаю. 

- Тогда вампиры решили хотя бы комфортабельно обустроиться в этом мире, и вывели людей, 

создав ум "Б". Ты знаешь, как он работает? 

Я отрицательно помотал головой. Озирис усмехнулся. 

- На самом деле знаешь. Это все знают. Но не все знают, что они это знают. "Вначале было слово, и 

слово было у Бога, и слово было Бог... Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало 

быть, что начало быть..." 35 

                                                 
34 Manikeismen utgick från Mesopotamien och det antika Babylon under 200-talet, och konkurrerade i det romerska 

imperiet med kristendomen innan religionen utsattes för parallella förföljelser i både de persiska och romerska 

imperierna. Manikeismen ansåg i korthet att människans, själens och världsalltets uppkomst utgick från en evig 

kamp mellan en god och en ond urkraft. I princip innebar den manikeiska skapelsemyten att världen framförallt 

uppstått som resultat av den onda urkraften. Se t.ex. Nationalencyklopedin, senast läst 26 augusti 2018. 

35 Den ryska bibeltexten innehåller en tvetydighet som saknas på svenska: I den sista meningen ”Genom Det…” skrivs 

på ryska ”Все через Него […]”, där Него är genitiv maskulinum av det pronomen som används både för att 

beteckna maskulina, besjälade objekt (motsv. svenska ”han”), respektive icke besjälade objekt med maskulint genus 

(motsv. svenska ”det”). I den ryska texten kan alltså ”Все через Него […]”, betyda både ”Genom Honom…” och 

”Genom Det…”, och blir på så sätt en form av ordlek; det kan dessutom samtidigt indikera att man betraktar Ordet 

som något besjälat. Den ryska bibeltexten, som Pelevin lutar sig mot, är därmed också mer dubbelbottnad än den 

svenska motsvarigheten.  

 

”- Vampyrerna har från början varit utvalda väsen, vars uppgift det varit att hjälpa den Stora Fladdermusen. Ungefär 

som hennes projektioner. De är tvungna att försöka förstå skapelsens syfte, och förklara för den Stora Fladdermusen 

varför hon har skapat världen. Men det har de inte lyckats med. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/manikeism
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I Empire V väver Pelevin samman vampyrernas diktatur med den bibliska texten – och kopplar på så 

sätt vampyrernas diktatur direkt till Ordets makt, och till en kristet-religiös föreställningsvärld. 

Vampyrernas sätt att använda språket för kontroll och manipulation är likaså grundläggande, och 

återknyter direkt till en populärkulturell och politisk föreställning om ”det postmoderna” och dess 

roll i det moderna samhällsbygget – på så sätt förankras avbildningen av vampyrernas diktatur direkt 

i en verklig diskurs utanför romanernas värld. Den anonyma diktaturen introduceras explicit först i 

Empire V:  

 

[…] Культурой диктатуры является развитой постмодернизм. 

Такого мы точно не проходили. 

- А что это? - спросил я. 

- Развитой постмодернизм - это такой этап в эволюции постмодерна, когда он перестает опираться 

на предшествующие культурные формации и развивается исключительно на своей собственной 

основе. 

[…] 

- Что это значит?  

[...] 

- Ваше поколение уже не знает классических культурных кодов. Илиада, Одиссея - всё это забыто. 

Наступила эпоха цитат из массовой культуры, то есть предметом цитирования становятся прежние 

заимствования и цитаты, которые оторваны от первоисточника и истерты до абсолютной 

анонимности. Это наиболее адекватная культурная проекция режима анонимной диктатуры - и 

одновременно самый эффективный вклад халдейской культуры в создание Чёрного Шума. 36 

 

I Empire V sker kopplingen av myten om Ordet till Babylon och Ishtar-kulten på ett direkt, groteskt 

sätt, omedelbart i bokens inledning. De babyloniska motiven är nedtonade eller avklädda, men det är 

fortfarande samma, fiktiva Moskva, och samma romanvärld. Huvudpersonen Rama förvandlas redan 

                                                 
 - Ja, – sade jag. Jag förstår. 

 - Då beslutade sig vampyrerna för att åtminstone försöka ordna det bekvämt för sig i den här världen, och avlade 

fram människan efter att ha skapat förstånd ”B”. Vet du hur det fungerar? 

 Jag skakade nekande på huvudet. Osiris skrattade. 

 - I själva verket vet du det. Det vet alla. Men inte alla vet, att de vet det. ’I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos 

Gud, och ordet var Gud… Genom Det har allt blivit till, och utan Det har intet blivit till, som är till…’” Empire V, 

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/20.html, ”Osiris” (Озирис), senast läst 27 juni 2018. 

36 ”[…] Den utvecklade postmodernismen är den anonyma diktaturens kultur. 

Det hade vi absolut inte gått igenom. 

- Och vad är det? frågade jag. 

- Den utvecklade postmodernismen är den etapp i det postmodernas utveckling, då den slutar kretsa kring 

föregående kulturella formationer och utvecklas uteslutande utifrån sin egen bas. 

[…] 

- Vad betyder det? 

[…]  

- Er generation känner inte till de klassiska kulturella koderna. Illiaden, Odyssén – allt är glömt. En epok av TV- och 

filmcitat har inträtt; alltså, citatens föremål är redan själva citat och låneord, bortryckta från ursprungskällorna, 

finslipade in till fullständig anonymitet. Det är den mest ändamålsenliga kulturella projektionen för den anonyma 

diktaturens regim – och samtidigt den kaldéiska kulturens mest effektiva bidrag till det Svarta Brusets tillkomst.” 

Empire V, s. 274.  

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/20.html


  25 

i bokens första kapitel till vampyr genom att en parasitär organism, en 'tunga', överförs från en tidigare 

vampyr och tar sin boning i Rama, med vilken 'tungan' ingår i ett symbiosförhållande. 

 

Брама поднял голову так, чтобы я увидел его небо. Там была какая-то странная волнистая мембрана 

оранжевого цвета - словно прилипший к десне фрагмент стоматологического моста. 

- Что это? - спросил я. 

- Там язык, сказал Брама, выделив это слово интонацией. 

- Язык? - повторил я. 

- Это не человеческий язык. Это душа и суть вампира. 37 

 

Det ryska ordet för tunga, язык (jazyk), har också de samtidiga betydelserna 'språk' och 'tungomål', 

och kan i andra sammanhang beteckna en del andra språkliga fenomen – fraser, idiom, med mera. 

'Tungan' är på så sätt en mångtydig metafor för språket i sig, för individens roll i att upprätthålla en 

diskurs, och för föreställningen om språket och postmodernismen som något autonomt och levande i 

sig. Språkets och minnets magiska, kontrollerande och skapande egenskaper kopplas direkt med det 

babyloniska temat redan i Generation ”П”. Efter att ha ätit ett antal bruna flugsvampar - ”bruna” just 

därför att det är en färg som i romanens värld knyter an till den babyloniska färgen för ”framtiden” - 

upplever Tatarskij en hallucinatorisk episod, där han förlorar förmågan att tala sammanhängande och 

rent. Efter att ha sprungit i en cirkel runt en stor trädstubbe, slås han av tanken, att det han håller på 

med är rena babblet.  

 

Да это же вавилонское столпотворение! - подумал он. - Наверно, пили эту мухоморную настойку, и 

слова начинали ломаться у них во рту, как у меня. А потом это стали называть смешением языков. 

[…]  

 Татарский чувствовал, что его мысли полны такой силы, что каждая из них — это пласт 

реальности, равноправный во всех отношениях с вечерним лесом, по которому он идёт. Разница 

была в том, что лес был мыслью, которую он при всем желании не мог перестать думать. С другой 

стороны, воля почти никак не участвовала в том, что происходило в её уме. Как только он подумал 

о смешении языков, ему стало ясно, что воспоминание о Вавилоне и есть единственный возможный 

Вавилон: подумав о нем, он тем самым вызвал его к жизни.  

[…] 

"Смешение языков называлось вавилонским столпотворением, - думал он. - А что такое, вообще, 

"столпотворение"? [...] Столпотворение — это столп и творение. Творение столпа, причем не 

строительство а именно творение. То есть смешение языка и есть создание башни. Когда происходит 

смешение языка, возникает вавилонская башня. Или, может быть, не возникает, а просто 

открывается вход на зиккурат. [...]38 

                                                 
37 ”Brama lyfte på huvudet så att jag såg in i svalget på honom. Där fanns ett slags märkligt, vågigt, orangefärgat 

membran; nästan som om en del av ett par löständer satts fast mot tandköttet.  

 - Vad är det? Frågade jag. 

 - Det är tungan, - sade Brama, och betonade ordet. 

 - Tungan? - upprepade jag. 

 - Det är inte en mänsklig tunga. Det är vampyrens själ och kärna.” Empire V, s. 10 f. 

38 Stycket bygger på en ordvits. Ryskans столпотворение, ett sammansatt ord bestående av столп och творение 

('stolp' och 'tvorenie'), är en synonym till 'babbel', 'kaos', 'anarki', 'oreda', m.fl. Samtidigt är 'stolp' en mer arkaisk 

form av 'stolb' (столб), 'stolpe', 'pelare' eller 'kolumn' på svenska; medan 'tvorenie' betyder 'skapelse' eller 

'skapande'. Ordet betyder i direkt överförelse alltså ungefärligen 'pelarbygge'. Det ryska uttrycket вавилонское 
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Samtidigt är tungomålet i Empire V både en individuell nyckel till vampyrernas gemenskap, och 

beskrivs som ett autonomt väsen i sig; i alla fall vill vampyrerna tro det. De hävdar att det är 'tungans', 

dvs. språkets, behov som styr deras handlingar, men trots det tillskrivs aldrig 'tungan' något uttalat 

medvetet handlande. I sig är organismens beteckning – 'tunga' (язык) – en koppling till den bibliska 

myten om Babel och den babyloniska språkförbistringen. Den förtydligas genom att det 'tungan' 

kräver som näring är 'bablos' (баблос), en substans som utvinns ur människan, av hennes drömmar 

och förhoppningar, och används av vampyrerna som näring och drog: 39  

 

Постепенно я стал различать в тучах длинные гирлянды огней. Сначала они были тусклыми и еле 

различимыми, но постепенно становились ярче. Я знал, что эти огни как-то связаны с людьми - то 

ли это было человеческие души, то ли просто чужие мысли, то ли что-то среднее между всем этим... 

[…]  

Чужие души казались мне раскрытой книгой - я понимал про них всё. Моей пищей были те самые 

сны наяву, в которые человек незаметно проваливается много раз в день, когда его взгляд движется 

по глянцевой странице, экрану или чужим лицам. В каждом человеке распускался алый цветок 

надежды - и, хоть сама эта надежда чаще всего была бессмысленной, как прощальное "кукареку" 

бройлерного петуха, её цветок был настоящим, и невидимый жнец, который несся на моей 

взмыленной спине, срезал его своей косой. В людях дрожала красная спираль энергии, тлеющий 

разряд между тем, что они принимали за действительность, и тем, что они соглашались принять за 

мечту. Полюса были фальшивыми, но искра между ними - настоящей. Язык проглатывал эти искры, 

раздуваясь разрывая мой бедный череп. 40 

 

”Tungan” – språket, vampyrernas glamour och diskurs – livnär sig genom intagandet av ’bablos’ på 

människornas drömmar och förhoppningar; språket blir i sig till en organism som parasiterar på 

                                                 
столпотворение, ”Babylonskt tornbygge”, innebär att en grupp människor samlas på en plats och ägnar sig åt 

högljudd, kaotisk, skapande aktivitet, där alla slåss mot alla för uppmärksamhet och generell oordning råder.  

 

 ”Det här är ju ett rent babylonskt tornbygge! - tänkte han. - De drack förstås flugsvampssprit, och orden började 

falla sönder i munnen på dem, som hos mig. Och därefter började man kalla det för att tala i tungor.[...]” 

Tatarskij kände, att hans tankar fylldes av sådan kraft att var och en av dem var ett eget lager av verkligheten, 

jämställt i alla dess egenskaper med den kvällsdunkla skogen han gick längs med. Skillnaden var den, att skogen var 

en tanke som han inte skulle kunna sluta tänka ens om han ville det. Å andra sidan var viljan knappast delaktig i det 

som ägde rum i hans huvud. Precis när han kommit på tanken om det babyloniska tornbygget, stod det klart för 

honom att det ihågkomna Babylon också var det enda möjliga Babylon: genom att ha tänkt sig det, hade han också 

manat det åter till liv. 

[…] 

 ”En språkröra kallades också för ett babylonskt tornbygge – tänkte han. – Och vad är ett 'babylonskt 

tornbygge'? […] Ett tornbygge – det är ett torn och bygge. Att bygga, eller snarare skapa ett torn, för det är inte ett 

bygge, utan just ett skapande. Det vill säga, ihoprörandet av språken är också skapandet av tornet. När språken 

blandas uppstår Babels torn. Eller det kanske inte uppstår, utan snarare är det så att ingången till zigguratten öppnar 

sig.” Generation ”П”, s. 53.  

39 Begreppet bablos är även det en ordlek: det anspelar på det ryska slanguttrycket för pengar, bablo (бабло), samtidigt 

som ordet genom sitt utseende påminner om Babylon.  

40 Pomerantsev, Peter; Nothing is True and Everything is Possible – The Surreal Heart of the New Russia; New York, 

USA; PublicAffairs; 2014. Boken behandlar Peter Pomerantsevs erfarenheter i den ryska mediebranschen från 

ungefär år 2001 – samma år som Empire V publicerades – till år 2010. Stycket som citeras ovan är en god 

sammanfattning av de åsikter som Pomerantsev framför i sin bok.  
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människans själsliv, och genom vampyrernas kontroll av alla samhälleliga kommunikationsmedel, 

både mål och medel för att krossa dem.  

Pelevin binder ihop delar av den babyloniska respektive bibliska tematiken med en 

samhällsdiskurs som höll på att utkristalliseras då boken publicerades, och som nu ligger i öppen 

dager. 2013 publicerade till exempel Peter Pomerantsev, känd för boken Nothing Is True and 

Everything Is Possible, en rapport för det brittiska Legatum-institutet och det amerikanska Institute 

of Modern Russia, med den talande titeln ”Russia: A Postmodern Dictatorship?”.41 I den 

sammanfattar Pomerantsev det som blivit en bärande del av kritiken mot det moderna Ryssland, såväl 

inom som utom landet: 

 

Russia takes a much more ‘postmodern’ approach to control. Postmodern in the sense that it uses 

many of the techniques associated with postmodern art and philosophy: pastiches of other’s narratives, 

simulacra (i.e. fake) institutions, and a ‘society of spectacle’ with no substance. The regime’s salient feature 

is a liquid, shape-shifting approach to power. Freed from the cumbersome body of ‘hard’ totalitarianism, 

the leaders of today’s Kremlin can speak like liberal modernisers in the morning and religious fanatics in 

the afternoon. 42  

 

Som vi ser är det här ett yttrande som mycket väl skulle kunna vara taget direkt ur Empire V, eller för 

den delen Generation ”П”. I det sätt som Pomerantsev beskriver Ryssland, finns det direkta 

paralleller till de drag som Pelevin ger det ”femte riket” och ”den anonyma diktaturen”. Idén om den 

anonyma diktaturen i Pelevins tappning föregår emellertid den västerländska, offentliga diskursen; i 

det här fallet förefaller det snarare som om att Pomerantsev knyter an till ett litterärt och filosofiskt 

arv som redan tidigare existerat i Ryssland, artikulerats (bland andra) av Pelevin, och först därefter 

blir en del av en medveten, offentlig (politisk) diskurs. Hos Pelevin, till skillnad från hos Pomerantsev 

och andra västerländska kritiker, formuleras inte idén främst med udden riktad mot Ryssland, utan 

snarare med udden riktad mot det (”post-”) moderna samhället i sig. Utifrån Pelevins romaner skulle 

                                                 
41 ”Gradvis började jag att urskilja långa girlander av eldar i molnen. Först var de dimmiga och knappt märkbara, men 

blev gradvis tydligare. Jag visste att de där eldarna på något sätt hängde samman med människorna – antingen var 

det människans själar, eller bara främmande tankar, eller så var det någonting mitt mellan allt detta… 

 […] 

 De främmande själarna framstod för mig som öppna böcker – jag förstod allt om dem. Min näring var sådana 

dagdrömmar, som människan omärkbart försjunker i flera gånger om dagen när hans blick rör sig över en glansig 

sida, skärm eller över främmande ansikten. Varje människa bar inom sig en hoppets scharlakansröda eld. Fast hoppet 

i sig ofta var helt meningslöst, som en broilertupps sista ”kuckeliku”, så var dess flamma ändå verklig, och den 

osynliga liemannen, som red på min utschasade rygg, skar den i stycken med sin lie. I varje människan fanns en 

spiral av energi, som sträckte sig mellan det som människorna uppfattade som verklighet, och det som de hade 

kommit överens om att betrakta som dröm. Det var en falsk polarisering, men gnistan mellan dem var verklig. 

Tungan slukade dessa gnistor, och gödde sig till dess att min skalle var nära att spricka.” Empire V, 

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/21.html, ”Den röda ceremonin” (Красная церемония), senast läst 25 juni 

2018. 

42 Pomerantsev, P. Russia: A Postmodern Dictatorship?; Storbritannien & USA, Legatum Institute & Institute of 

Modern Russia; 2013; tillgänglig för nedladdning här.  

https://www.li.com/docs/default-source/publications/pomeransev1_russia_imr_web_final.pdf
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de ord Pomerantsev använder om Ryssland lika gärna kunna vändas mot vilket annat samtida 

samhälle som helst. I både Generation ”П” och Empire V förekommer jämförelser och anspelningar 

på andra länder i romanvärlden, vilka inte på något sätt framställs som bättre eller annorlunda – med 

undantag för isolerade, asiatiska länder som Bhutan och Tibet.  

 Myten om Ordet inbegriper i sig en idé om postmodernismen som fenomen, om en 

”postmodern metod” och en föreställning om det samtida informationssamhällets symbios med 

politiska och marknadsorienterade krafter. I mytens framställning är dessa främst inriktade på att 

styra, kontrollera och förvränga människans bild av verkligheten, och därigenom – verkligheten i sig. 

I sin konstruktion av myten tar Pelevin fasta på att verklighet och berättelse samverkar med varandra; 

språk och berättelser konstrueras associativt, och i romanerna får dessa associativa konstruktioner en 

i vissa fall bokstavlig, i vissa fall existentiell innebörd – och i åter andra fall båda två, samtidigt. 

Myten utgår från en bokstavlig tolkning av marknadsföringsteorins sanning att budskapet både skapar 

och driver marknaden, samtidigt som marknadens efterfrågan frambesvärjer budskapet; på så vis är 

postmodernismen enligt myten en form av ordmagi förmögen att konstruera och dekonstruera 

verkligheten i sig i en evig, sluten cirkel av konstruktion och dekonstruktion. Pelevin låter 

postmodernismen framträda som ett uttalat fenomen framförallt i Empire V, medan han i Generation 

”П” utnyttjar marknadsförings- och kommunikationsteorins verktyg för att konstruera myten; i 

romanen beskrivs detaljerat hur kaldéerna kombinerar verklig marknadsföringsteori och -teknik med 

teknologi för att styra Ryssland. I Empire V får vi istället en inblick i konspirationen inom 

konspirationen. Det är också en inblick i det annars ogenomträngliga system som styr även kaldéerna. 

 

- Кто такие халдеи? - спросил я. 

- Это члены организации, которая сопрягает мир вампиров с миром людей. Обычно её называют 

"Гильдия Халдеев", но её официальное название - "Общество Садовников". 

[…] 

- Как они управляют людьми?  

- Через структуры власти, в которые входят. Гильдия халдеев контролирует все социальные лифты. 

Без её ведома человек может подняться только до определённой карьерной ступеньки.  

- Понятно, - сказал я. - Масонский заговор? Мировое правительство? 

- Типа того, - улыбнулся Митра. - Человеческая конспирология - весьма полезная для нас вещь. 43 

 

                                                 
43 ”- Vilka är kaldéerna? - frågade jag. 

- Det är medlemmarna i den organisation som förenar vampyrernas värld med människornas. Deras officiella namn 

är ”Det kaldéiska sällskapet”.  

[…] 

- Hur styr de människan? 

- Genom de maktstrukturer som de ingår i. Kaldéerna kontrollerar alla sociala hissar. Utan deras kännedom kan en 

person bara nå till ett visst trappsteg i karriären.  

- Uppfattat, - sade jag – en frimurarkonspiration, alltså? En världsregering?  

- Typ så, - log Mitra – Människans konspirationsteorier är mycket nyttiga för oss.” Empire V, 

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/14.html, ”Kaldéerna” (Халдеи), senast läst 27 juni 2018. 
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Tatarskij finner till slut en djupare mening i kaldéernas intriger. Kaldéernas manipulationer drivs av 

vinstmotiv, men tjänar också existentiella syften (vilka de flesta av kaldéerna inte själva förefaller 

medvetna om). Kaldéerna har ett ansvar för de narrativ de konstruerar; de legitimerar sin existens 

genom att sörja för att helveteshunden Pizdec aldrig vaknar och slukar världen. 

 

- А что это за общество? - спросил Татарский. - Чем занимаются его члены? 

- Можно подумать, ты не знаешь. Ты уже сколько времени у нас работаешь? Вот всем этим его члены 

и занимаются. 

- Как оно называется? 

- Когда-то давно оно называлось Гильдией Халдеев, - ответил Фарсейкин. - Но так его называли те, 

кто в нем не состоял, а только про него слышал. Мы сами называем его Обществом Садовников, 

потому что наша задача - пестовать священное дерево, которое дает жизнь великой богине. 

- Давно это общество существует? 

- Очень давно. Говорят, что оно действовало ещё в Атлантиде, но мы для простоты считаем, что оно 

пришло из Вавилона в Египет, а оттуда - к нам. 

Татарский поправил сползшую с лица маску. 

- Понятно, - сказал он. - Оно что, занималось строительством Вавилонской башни? 

- Нет. Вовсе нет. Мы не строительная контора. Мы просто слуги великой богини. Если пользоваться 

твоей терминологией, мы следим, чтобы Пиздец не проснулся и не наступил, это ты правильно 

понял. Я думаю, ты понимаешь, что в России на нас лежит особая ответственность. Пес спит именно 

здесь.  

- А где именно? 

- Повсюду, - ответил Фарсейкин. - Когда говорят, что он спит в снегах, — это метафора. А то, что 

несколько раз в этом веке он почти просыпался, - уже нет. 44 

 

Genom att styra människans tankar kan kaldéerna visserligen maximera sin egen profit, men ansvarar 

samtidigt för att avvärja mänsklighetens undergång – på den punkten har de emellertid flera gånger 

varit nära att misslyckas. 

 Tatarskij når sin ställning som Ishtars brudgum efter att ha nått denna insikt – hans företrädare 

Azadovskij, som bara intresserat sig för sitt eget välmående, blir rituellt avrättad genom strypning 

och utburen som lik. Det är inte tydligt om detta underkännande av Azadovskij enbart omfattar hans 

                                                 
44 ”- Och vad är det för sällskap? – frågade Tatarskij. – Vad gör medlemmarna?  

 - Man skulle nästan kunna tro att du inte vet. Hur länge har du arbetat hos oss egentligen? Just sådant är vad alla 

medlemmar gör. 

 - Vad heter sällskapet? 

 - Någon gång för länge sedan kallades det för Kaldéernas Gille, – svarade Farsejkin. – Men det är vad de som inte 

var medlemmar av sällskapet kallade det, de som bara hört talas om det. Själva kallar vi det för Trädgårdsmästarnas 

Samfund, därför att dess huvudsakliga uppgift är att vårda det heliga trädet, som ger den stora gudinnan liv. 

 - Har det funnits länge? 

 - Mycket länge. Det sägs, att samfundet fanns redan under Atlantis, men vi räknar helt enkelt med att det stammar 

från Babylon och Egypten, och att det kom till oss därifrån. 

Tatarskij rättade till masken för ansiktet. 

- Uppfattat, – sade han. – Så vadå, höll de på med att bygga Babels torn?  

- Nej. Inte alls, faktiskt. Vi är inte ett byggkontor. Vi är bara den stora gudinnans tjänare. För att använda din 

terminologi så ser vi till att Pizdec aldrig vaknar och aldrig anfaller, det har du förstått rätt. Jag tror att du förstår att 

vi i Ryssland har ett särskilt ansvar för den saken. Det är just här som hunden sover. 

- Och var exakt?  

- Överallt, – svarade Farsejkin. – När det sägs att den ”sover i snön” så är det en metafor. Men när det sägs att det 

flera gånger varit nära att den vaknat under vårt århundrade, så är det inte det.” Generation ”П” s. 304 f.  
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person, eller om det också omfattar den propaganda som kaldéerna producerat under hans ledning, 

inklusive den riktning som man drivit Ryssland och världen mot. Trots Tatarskijs rädsla för att det 

kanske är han själv och hans generation som för världen mot undergång, sker inget tydligt 

avståndstagande – framförallt inte från kaldéernas metoder och ambitioner. Det hemliga sällskapet 

fortsätter att fabricera en verklighet som passar deras egna syften. Däremot antyder romanens 

avslutande stycken ett brott med vilka dessa syften det är, och en förändring i vilken berättelse det är 

som framgent konstrueras. 

 

Татарский изображает одетого во всё чёрное евангелиста из Альбукерки, Нью-Мексико, - яростно 

растоптав пустую банку "Пепси-колы", он поднимает руку, указывает на Кремлевскую стену и 

произносит стих из псалма номер 14: 

 

”There they are in great dread, 

for God is with the Righteous Generation!” 45 

 

 I den anonyma diktaturen är det ingenting som egentligen är riktigt äkta eller verkligt. 

Vampyrernas ideologiska riktlinjer, definierade som glamour och diskurs får aldrig någon riktigt 

tillfredsställande, tydlig definition (denna brist är också en av orsakerna till att Rama med tiden börjar 

tvivla på vampyrernas idéer). Vampyren Balder, som är en av huvudpersonen Ramas lärare, 

sammanfattar vad begreppen består i: 

 

- Гламур и дискурс — это два главных искусства, в которых должен совершенствоваться вампир. Их 

сущностью является маскировка и контроль - и, как следствие, власть. Умеешь ли ты маскироваться 

и контролировать? Умеешь ли ты властвовать? 46 

 

Beskrivningen av den anonyma diktaturen är också ett slags dystopi eller antiutopism. Den fria 

marknadsekonomin i Generation ”П” är vare sig särskilt fri eller, egentligen, särskilt ekonomisk. 

Vampyrernas rike är parasiternas paradis, men egentligen ingen annans. Cynismen lyser igenom både 

i den filosofi som styr de två parallella systemen – kaldéernas och vampyrernas – och hos de 

karaktärer som befolkar dem. Det rör sig om system som är lika totalitära och förtryckande som 

någonsin det sovjetiska, men som är långt mer raffinerade och därför också på ytan mindre 

våldsamma och mindre uppenbart brutala. Likväl kommer brutaliteten stundvis mycket tydligt till 

                                                 
45 ”Tatarskj föreställer en evangelist från Albuquerque, New Mexico, helt klädd i svart, som efter att våldsamt ha klämt 

ihop en tom burk Pepsi-cola höjer sin hand och visar på Kremls murar, och yttrar en strof ur psalm nummer 14: 

 ”There they are in great dread, 

for God is with the Righteous Generation!”” Generation ”П”, s. 315.  

46 ”- Glamour och diskurs är de två konstnärliga huvudriktningar som vampyren måste bemästra. Deras kärna består i 

kontroll och maskirovka – och, som konsekvens därav, i makt. Klarar du av att maskera och kontrollera? Klarar du 

av att härska?” Empire V, s. 57.  



  31 

uttryck i båda romanerna: i Generation ”П” dör flera av huvudkaraktärerna på våldsamma sätt, 

medan vampyrerna medvetet använder sina tankeläsande förmågor i Empire V för att bryta ner och 

demonstrera sin makt gentemot kaldéerna. I likhet med i flera av de stora dystopierna är det egentligen 

ingen av karaktärerna som helt förstår syftet med de system de lever och verkar inom; det totalitära 

systemet göder sig självt. 47 

Huvudpersonernas relationer till diktaturen i de båda romanerna är inledningsvis olikartad, 

men mot romanernas slut har båda nått en snarlik position inom diktaturens hierarki. Såväl Tatarskij 

som Rama bejakar sin respektive ställning. Emedan Rama gör det motvilligt, eftersom han inte har 

något annat, rimligt alternativ, börjar Tatarskij efter att ha stigit till den högsta positionen inom den 

kaldéiska sekten också att ändra dess metoder. Det antyds, om än med något vaga konturer, att han 

börjar förändra sektens riktning för att förhindra den undergång som förutspåtts i de närmast 

profetiska upplevelser han haft: att maskineriet som han är en del i riskerar att leda inte bara till 

jordisk förruttnelse, utan också att väcka 'Pizdec' – en helveteshund som vaktar på gudinnan Ishtar, 

och vars uppvaknande skulle innebära världens undergång.48 Vampyrerna i Empire V har vissa 

problem med Tatarskijs tilltag. De förstår inte vad han försöker åstadkomma, och uppskattar inte den 

riktning sekten tagit under honom.  

 

- Видишь вон того пухлявчика?  

[...] 

- А кто это? - спросил я.  

- У великой богини должен быть земной муж. Как бы первый среди халдеев. Пост почётный, но 

чисто церемониальный: с богиней земной муж не встречается и даже не знает, как она выглядит. Но 

должность всё равно очень важная. Его выбирают гаданием. А результат гадания чаще всего 

иносказательный и туманный... 

[...] 

- А чем занимается Татарский? - спросил я. 

- Главный креативщик, - сказал Энлиль Маратович.  

- Был главный креативщик, - буркнул Мардук Семёнович. - Был, да вышел. Повторы, 

самоцитирование... Похоже, пиздец ему наступил. 49 

                                                 
47  ”De stora dystopierna” inbegriper bland annat Kallocain, Vi, 1984, samt Du sköna, nya värld och Fahrenheit 

451.  

48 Bokstaven 'p' i 'Pizdec' står i direkt relation till romanens titel, och är samtidigt en anspelning på den 'postmoderna 

generationen' – vilken enl. romanens beskrivning i Ryssland och annorstädes också kallats för 'generation Pepsi', på 

grund av dess förkärlek för drycken – som Pelevin gestaltar. Vad Pelevin vill säga med det namn han valt för 

helveteshunden och dess parallellpar i bokens titel och generationsbeteckning är inte uttalat, men ändå tydligt: 

'pizdec' är i det här sammanhanget en direkt synonym till svenskans 'fitta'.  

49 Citatet avslutas med en ordlek – ”пиздец ему наступил” (pizdec emu nastupil) har en lexikal betydelse som är 

ungefärligen ”som om fittan själv svalt honom”, men anspelar i sammanhanget också på helveteshunden Pizdec, 

och antyder att vampyrerna tycker att han verkar vara på väg att misslyckas på sin post. Det är däremot inte helt 

säkert att vampyrerna har samma uppfattning om helveteshunden som kaldéerna, och avslutningen blir 

mångbottnad.  

 

”- Ser du den där lilla tjockisen? 

 […] 

 - Vem är det? 
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I både Generation ”П” och Empire V är det människans egoism, begär och oförmåga att se bortom 

sin egen, omedelbara situation som gör henne styrbar. Både vampyrerna och kaldéerna utnyttjar, med 

liknande utgångspunkter, människans svaghet för att kontrollera henne. I Generation ”П” förklaras 

reklamens mekanismer av Che Guevaras ande, som levererar en förment vetenskaplig utläggning om 

något som han kallar 'oranus' (vars ryska ord på svenska direkt översätts till ”munröv”). Över huvud 

taget är stycket representativt för det slags ”vetenskapliga” förklaringar som uppställs av romanernas 

karaktärer för hur världen ser ut och fungerar.  

 

Экономикой называется псевдонаука, рассматривающая иллюзорные отношения субъектов первого 

и второго рода в связи с галлюцинаторным процессом их воображаемого обогащения.  

 С точки зрения этой дисциплины каждый человек является клеткой организма, который 

экономисты древности называли мамоной. В учебных материалах фронта полного и окончательного 

освобождения его называют просто ORANUS (по-русски - "ротожопа"). Это больше отвечает его 

реальной природе и оставляет меньше места для мистических спекуляций. Каждая из этих клеток, 

то есть человек, взятый в своем экономическом качестве, обладает своеобразной социально-

психической мембраной, позволяющий пропускать деньги (играющие в организме орануса роль 

крови или лимфы) внутрь и наружу. С точки зрения экономики задача каждой из клеток маммоны - 

пропустить как можно больше денег внутрь мембраны и выпустить как можно меньше наружу. 50 

 

Vampyrernas förklaring är annorlunda, och går längre än den som ges av ”Che Guevara”. De betraktar 

sig själva som Ishtars utvalda på jorden, vars syfte har varit att försöka hjälpa gudinnan att förstå sin 

jordiska tillvaro och hur hon kan lämna den. Men de har misslyckats – eller kanske medvetet gett upp 

– i sin uppgift och istället valt att styra den värld de befinner sig i. Osiris förklarar detta för Rama, 51 

i samma mening som används för att knyta vampyrernas diktatur till det bibliska Ordet – och antyder 

i och med sin förklaring en djupare tolkning av hur vampyrerna styr världen.  

                                                 
 - Den stora gudinnan måste ha en jordisk make. Den främste bland kaldéerna, ungefär. Det är ett hedersuppdrag, 

men rent ceremoniellt: maken möter aldrig gudinnan och vet inte ens hur hon ser ut. Men det är ändå en viktig 

post. Till den väljs man på lottdragning – och resultatet är oftast mångtydigt och dimmigt… 

 […] 

- Men vad gör Tatarskij? – frågade jag. 

- Chefs-creator, – sade Enlil Maratovič. 

- Han var chefs-creator, – morrade Marduk Semёnovič. – Han var, men stämplade ut. Upprepningar, 

självciterande… Som om fittan själv svalt honom.” Empire V, http://pelevin.nov.ru/romans/pe-empire/14.html, 

”Kaldéerna” (Халдеи), senast läst 27 juni 2018.  

50 ”Ekonomi kallas den pseudovetenskap vilken studerar illusoriska samband mellan första och andra sortens subjekt i 

samband med en hallucinatorisk process som beskriver deras föreställda berikande.  

  Ur den här disciplinens synvinkel är människan en bur för en organism, vilka de urtida ekonomerna kallade för 

mammon. I den sista och slutgiltiga befrielsefrontens läromaterial kallas den helt enkelt ORANUS (på ryska - 

”munröv”). Detta motsvarar bättre dess verkliga natur och lämnar mindre utrymme åt mystiska spekulationer. Varje 

bur, alltså varje människa betraktad ur ekonomisk ståndpunkt, äger ett säreget psykosocialt membran, vilket släpper 

pengar (vilka spelar samma roll för organismen som blod eller lymfer) in och ut. Ur ekonomisk synvinkel är varje 

mammonburs roll att få så mycket pengar som möjligt att flöda genom membranet och att därefter släppa ut så litet 

pengar som möjligt därifrån.” Generation ”П”, s. 109.  

51 Se s. 28 f. i denna uppsats.  
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Syntes – den röda tråden 

 

Generation ”П” ger den historiska bakgrunden för de två verkens berättelser i form av 

Sovjetunionens fall. I den fiktiva romanvärld som skildras av Pelevin beskrivs den sovjetiska 

diktaturen visserligen som repressiv och totalitär, samtidigt som den gav näring åt en viktig 

beståndsdel i människans liv: tron på det Eviga, på en bättre tillvaro, och på värden som stod utanför 

(ovanför) vardagslivets materiella tillvaro. När Sovjetunionen föll försvann, enligt romanens 

beskrivning, också utrymmet för dem som tidigare hade ägnat sig åt att söka efter dessa värden – de 

intellektuella, författarna, och mänskligheten över lag. I Empire V låter Pelevin huvudpersonen Rama 

beskriva den känsla av ett själsligt-ideologiskt vakuum som uppstod efter Sovjetunionens fall; något 

centralt i tillvaron har gått förlorat, och ingenting har kommit att ta dess plats.  

 Sovjetunionens fall ger istället upphov till det som berättaren i Generation ”П” kallar för ”den 

förskräckliga osäkerheten”; inget är vad det tidigare har varit, och inte ens de värden som tidigare 

framstod som absoluta betyder längre något. Sovjetunionens fall blir en parallell till den babyloniska 

språkförbistringen: efter fallet har begrepp och ord börjat få en ny innebörd, och verkligheten har fått 

en flytande och obestämbar karaktär som den tidigare inte hade. Denna osäkerhet går igen för 

huvudpersonerna både i Generation ”П” och Empire V: Tatarskij upptäcker att hans färdigheter inte 

längre efterfrågas, och Rama begriper över huvud taget inte vilka färdigheter som kan vara intressanta 

i den postsovjetiska verkligheten.  

 Denna osäkerhet utnyttjas snart av Tatarskij och hans gelikar. I Generation ”П” blir språket 

mer än bara ett kommunikationsredskap: det är ett medel för att skapa och förgöra. Genom att bygga 

berättelserna om det nya Ryssland, skapar Tatarskij och den nya tidens reklammän också det Ryssland 

som de berättar om. Språket framstår i Generation ”П” som något mer än bara ett sätt att forma en 

viss form av offentlig diskurs: de berättelser som används för att bygga och styra det nya Ryssland, 

ger också återverkningar i människornas själar. Empire V låter oss istället se myntets baksida, där 

vampyrerna använder språket – diskursen, vilken deras ”tunga” ger dem verktygen för att bemästra – 

för att bryta ned människan och för att hindra verkliga förändringar. Vampyrerna skapar inget: det 

överlåter de åt Tatarskijs reklammän. Istället använder de en ”postmodern” verktygslåda för att bryta 

ned och förinta det hopp som ändå kommer att spira i förvirringen i det postsovjetiska Babel. Föga 

förvånande ger de också i en version av romanen uttryck för visst missnöje med Tatarskij, och hans 

metoder.  

Postmodernismen tar också en betydande plats i romanernas värld. Det är inte fråga om 
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postmodernism som verkligt fenomen, utan om fiktiv skildring av den. I Generation ”П” gestaltar 

Pelevin en idé om dess tillämpning i näringslivet, när han visar hur den ryska reklamen sätts samman. 

Genom att visa hur reklammännen kombinerar, vinklar, vrider och vänder på etablerade begrepp, 

föreställningar och samhällsstämningar, porträtterar Pelevin en postmodernism som tjänar som ett 

kraftfullt verktyg för kontroll och propaganda, samtidigt som den är ett verktyg för att konstruera det 

nya Ryssland. Vampyrerna i Empire V bryr sig inte om de andliga aspekterna i denna konstruktion: 

medan Tatarskij eventuellt strävar efter att bygga ett annat Ryssland än sina föregångare – ett Ryssland 

som inte innebär fara för mänsklighetens själsliga undergång – förkastar vampyrerna sådana idéer 

som meningslösa och naiva. Det rör sig för vampyrerna enbart om ett verktyg för förtryck, och det är 

deras förtryck av alla andra som skall råda.  

 Genom vampyrerna introduceras vi så till den anonyma diktaturen, vars kultur Pelevins 

postmodernism är. Det moderna Babel, som är det fiktiva Moskva, är för vampyrerna inget annat än 

ett monument till deras egen storhet – ett medel för dem att tjäna den monstruösa gudom som vilar 

under staden. Men den motivationen framstår till slut som tom och meningslös; ett falskt 

rättfärdigande som vampyrerna aldrig egentligen fyller med innehåll. Istället använder de glamour 

och diskurs som verktyg för att breda ut en totalitär, världsomspännande diktatur, som inte tolererar 

utmaningar eller förändringar. Genom att ständigt styra, konstruera och dekonstruera, mänsklighetens 

berättelser, bestämmer vampyrerna uttrycksformerna och målsättningarna för mänsklighetens begär 

– vilket vampyrerna sedan använder som näringskälla. Glamourens och diskursens ideologiska kärna, 

låter Pelevin sin huvudperson lära sig, är den ständiga förvandlingen – antingen den sker i form av 

ett byte av bostad, jobb, kläder, högre lön, eller rörelse längs med karriärtrappan – som en form av 

maskering: några sanna förvandlingar sker aldrig, utan bara ett evigt omförpackande av samma, 

gamla, på förhand bestämda tillstånd och teman i evigt nya format. 52 Glamouren blir dess estetiska 

form – medan diskursen är det språkliga, intellektuella rättfärdigandet; vilka teman som är tillåtna är 

däremot något som vampyrerna, och kaldéerna (Tatarskijs reklammän), beslutar sinsemellan. Språket 

blir därigenom, i sig, den anonyma diktaturens främsta verktyg – den utvecklade postmodernismen 

är ”den anonyma diktaturens kultur”, och språket är dess främsta fortplantningsmedel. I Empire V 

leker Pelevin med orden, och låter den parasitära organism som utgör vampyrens kärna och ger 

honom övernaturliga krafter kallas jazyk – tunga – i en direkt anspelning på vampyrens 

symbiosförhållande med språket. Språket förvandlas hos Pelevin på så vis till en både magisk och 

fientlig kraft, som verkar mot mänsklighetens intressen. 

 Språkets angrepp på människan sker löpande genom kaldéernas verksamhet. Den ryska 

                                                 
52 Se Empire V, s. 69-70.  
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reklamindustrin – i egenskap av den yttersta exponenten för den glamour och diskurs som 

vampyrerna utnyttjar – blir den babyloniska offerkultens propagandainstrument över alla andra. I 

exempelvis Generation ”П” låter Pelevin ett magiskt väsen berätta för Tatarskij att 

konsumtionshetsens eld livnärs genom hans egna och hans kollegors verksamhet. Reklamindustrin 

livnär guden Baal, vars mål är att förtära hela mänskligheten. 53 Baals hunger drivs av mänsklighetens 

egen materialism och profitjakt; gudens mål drivs i själva verket fram av mänsklighetens egen strävan 

– och enligt vad Tatarskij får erfara är Baal förmodligen inte ensam om att eftersträva mänsklighetens 

undergång. Denna insikt saknas helt hos vampyrerna – fastän de erkänner att de bara är det näst högsta 

stadiet på den universella näringskedjan, så är de okunniga om det högsta stadiets (Gudarnas) 

målsättningar och vilja. Övermänniskan är materialistisk och själlös. 

 Moskva och vampyrernas ”femte rike” förvandlas till ett ondskans Babylon, med den 

Babyloniska skökan som högsta väsen. Såväl Ishtar-kulten, som reklamindustrins härjningar och 

vampyrernas dekadens och totalitära imperium, är en del av hennes gärning. Vampyrernas seger blir 

skökans – och ondskans – seger. Genom Generation ”П” och Empire V låter Pelevin Moskva 

förvandlas till en manikeisk metafor för den glamourens och diskursens slutgiltiga erövring av det 

moderna samhället. Glamour och diskurs är rituella kulthandlingar samtidigt som de är den moderna 

totalitarismens verktyg, och både kaldéer och vampyrer störtar sig själva i fördärvet samtidigt som de 

intar samhällstoppen i den fruktlösa dystopi de gemensamt skapar.  

 Romanerna är emellertid inte tomma på motbilder, även om dessa synbarligen främst 

förekommer på berättelsernas marginaler. Det handlar om Girejev i Generation ”П” och de asiatiska 

munkarna i Empire V, vilka förkastar den moderna världen och uppnår sin egen frälsning och 

upplysning på andra vägar. 54 De asiatiska munkarna, hävdas det i Empire V, har lyckats ställa sig 

utanför den näringskedja som vampyrerna uppställt, och betraktas som ”övermänniskornas” jämlikar. 

I Generation ”П” anförs Dostojevskijs Zosima som en klartänkare, vilken redan tidigare förmått se 

faran med den ”materialistiska elden”. 55 I Empire V låter Pelevin en moldavisk präst förklara att 

vampyrernas tillvaro saknar mening, eftersom de lever i tillvarons mörka vrår dit Guds ljus inte kan 

nå dem: vampyrerna och vampyrernas ideologi är det kristna budskapets antites. 

Pelevin låter antyda att såväl Tatarskij och Rama som vampyrernas Ishtar fyller en funktion 

för att skydda människan från den undergång som hotar. Genom att de alla bekämpar och undanröjer 

de yttersta exponenterna för det system som de själva ingår i och kommer att leda, låter Pelevin 

                                                 
53 Se Generation ”П”, s. 158-160.  

54 Se Empire V, s. 128-129.  

55 Se Generation ”П”, s. 160. 
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subversiva gestalter ta plats i ledningen för den dystopi han utmålat. Emellertid leder inte detta spår 

fram till någon slutsats. Tatarskijs vidare öden efter hans upphöjelse till kaldéernas och 

reklamindustrins högsta position förblir outforskat; Rama förefaller acceptera sin plats i den nya 

ordning som han inträtt i.   

 

Slutsatser 

 

I Generation ”П” och Empire V bygger Pelevin myter och visar i konstruktionen på deras 

beståndsdelar. Läsaren får följa med och beskåda myternas tillblivelse i detalj – och blir genom 

verkens genomgripande sammanblandning av verklighet och fiktion också en aktiv part i 

mytbildningsprocessen. Verken är konstruerade för att läsaren ska kunna placera dem i en verklig och 

samtida kontext, och det är denna kontext som ger myterna sin legitimitet och styrka.  

 I detta ligger också verkens samhällskritiska potential. I myten om Babylon och myten om 

Ordet och den anonyma diktaturen bygger Pelevin upp en spegelbild av det verkliga, moderna 

samhället, och visar hur även en modern marknadsekonomi kan vara lika totalitär och diktatorisk som 

någonsin en forntida despoti. Mytkonstruktionen blir på så sätt också ett verktyg för att angripa en 

modern tendens till språkreduktionism – föreställningen att ”allt är text” – genom att skapa en 

romanvärld där allt är relaterat till en språklig tematik. De krafter som undantagslöst avslöjas som 

tomma, manipulativa och falska är också de krafter som eroderar allt som i Pelevins romaner lyfts 

fram som upphöjt och sant, och i dess ställe placerar innehållslösa fraser och maktanalyser. 

Språklekarna blir sin egen form av diktatur; endast genom att tillgripa dess egna verktyg kan den 

angripas inifrån och något nytt och bättre skapas.  

 Häri visar också Pelevin på människans eget ansvar för de narrativ hon själv väljer att bygga 

sina samhällen på. I en värld där allt bygger på språkkonstruktioner och berättelser, måste människan 

själv måste göra aktiva, medvetna val kring vilka berättelser man använder och vilka sätt man bygger 

dem på. De centrala teman som bygger upp romanvärldens myter ifrågasätts också i själva texterna, 

av regelbundet återkommande sidogestalter vilka pekar på att en annan värld är möjlig och att det 

kanske finns andra vägar än de som romanernas huvudpersoner har valt. Det sätt som romanerna är 

uppbyggda på illustrerar också mytbyggandet som en skapande och positiv metod: människan kan 

bryta sig ut ur de förhärskande narrativen och skapa sig egna tolkningar, men det kräver offer och 

vilja som hon normalt inte är beredd till. Det är kanske inte ens ett brott med systemet som är syftet, 

så mycket som det är möjligheten av att vinna en insikt som gör att huvudpersonerna och läsaren kan 

ställa sig över eller vid sidan om det. Vare sig Rama eller Tatarskij bryter sig fria, utan finner sig 

istället i det – trots att de förstår hur det fungerar – därför att de inte begriper att det finns några 
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alternativ, och inte är beredda att betala priset. Istället väljer huvudpersonerna att arbeta inom 

systemet, vilket visserligen är 'subversivt' så till vida att det hindrar systemet från att nå sin fullständigt 

destruktiva potential, men också hindrar alternativa system från att växa fram. Det är i denna 

mänskliga svaghet och hybris som den babyloniska tematiken blir mest tydlig. 

 I det explicita formulerandet av de myter som tagits upp i denna uppsats föregriper Pelevin 

med flera år det offentliga medvetandegörandet av flera av de idéer som myterna kretsar kring. myten 

on Babylon speglar diskussionen om det moderna Ryssland, medan myten om Ordet och diktaturen 

som allt överskuggande och manipulativ inte skulle bli dagsaktuell förrän efter 2014 års konflikt 

mellan Ryssland och Ukraina. Samtidigt är det långt ifrån säkert, kanske direkt otroligt, att Pelevins 

romaner är ämnade som en kritik av Ryssland eller av det ryska systemet i någon mening – de 

fenomen han indirekt kritiserar genom konstruktionen av sina myter är i hög utsträckning 

importerade, ofta från västvärlden, och kan betraktas som följder framförallt av det moderna 

informationssamhället.  

Istället är det förmodligen så att konstruerandet av myter i sig är romanernas primära syfte. 

Genom dem ger han läsaren ett raster, som kan tillämpas av läsaren på den egna, verkliga världen. 

De blir till verktyg för en öppen, utforskande process, som inte nödvändigtvis äger något egentligt 

slut eller någon förutbestämd slutpunkt. Genom att skåda världen genom myternas raster, får läsaren 

också ett verktyg att knyta an till alla de tankar, riktningar och idéer som myterna rymmer inom sig. 

På så sätt kanske det är Pelevins syfte att ge även läsaren tillgång till ett sätt att liksom romanernas 

huvudpersoner ställa sig över eller vid sidan om den värld bebos. Detta är ett sätt att tolka Pelevin 

romaner som löper som en underton i en del tidigare forskning kring hans författarskap, men som inte 

ännu utforskats på ett tillfredställande sätt. Kanske är det enda egentliga syftet med Pelevins myter 

en kritik av det moderna, och på så vis är Pelevin eventuellt en verklig post-modernist. 
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