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NOBELPRISET I LITTERATUR 2015

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

präglas av krig, läger och umbäranden, men också av höga ideal och
vardagens socialism. Hon levde i ett mäktigt imperium, älskat och
fruktat världen över, men en dag gick det under och kvar blev bara
sovjetmänniskan, som plötsligt kastades ut i en osäker och obegriplig

tillvaro.

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

gästarbetare, barnhemsbarn, anhöriga till självmördare och många,
många andra. Av tusentals röster har hon skapat ett körverk om livet

i den socialistiska utopin, om kaoset som följde - och om det
tilltagande politiska förtrycket av i dag.

»Tiden second hand« ingår i Utopins röster, ett unikt försök att



beskriva den sovjetiska erfarenheten ur den lilla människans
perspektiv.

KRITIKERRÖSTER

»Svetlana Aleksijevitj samlar material som en journalist och
bearbetar det som en poet. [...] Tiden second hand berättar något
väsentligt inte bara om Sovjetunionen och sovjetmedborgarna,
Ryssland och ryssarna, utan om Historien och Människorna, med

stort H och stort M. Kajsa Öberg Lindsten svarar för översättningen.
Hon gör det på ett sådant sätt att man skulle kunna tro att Aleksijevitj

har svenska som modersmål.«
Per Svensson, Göteborgsposten

»Trots att sagesmännen är anonyma, ja ett slags representanter vars
röster körts genom Aleksijevitjs språkmaskin, kliver enskilda
individer fram framför den välordnade fasad som traditionella

historiska fackböcker ställer framför det röriga, myllrande förflutna.
Sådant som sedan länge lagts till handlingarna blir med ens

påträngande, plågsamt. Tidlöst. Litteratur!«
Peter Fröberg Idling, Expressen

»Det är en resa med många stopp. En mosaik av berättelser.
Grymma, gripande, närvarande. Hela tiden med Aleksijevitjs

fantastiska känsla för språk och detaljer som konfronterar oss med
den universella känslan av hur det är att vara människa bland

människor både bortom och mitt i de politiska realiteterna. [...] Det
är ett litterärt grepp som svindlande lyfter Aleksijevitjs böcker till
stor litteratur och förvandlar Tiden second hand till den soliga

sommaren 2013:s stora och formerande läsupplevelse.«
Gunnar Bergdahl, Helsingborgs Dagblad

»... vitryska Svetlana Aleksijevitj är nog den journalist som kommit
närmast att kunna göra ett porträtt av tiden själv. [...] Hennes arbete

har kallats unikt och storslaget, och trots mörkret i det,
omänskligheten och fasorna, är intrycket ljust, stort. Aldrig förut har
bekännelselitteratur så exakt lyckats beskriva vad ett samhälle är.«

Ulrika Milles, Dagens Nyheter

»Hon lyssnar, komprimerar och dramatiserar. Berättelserna blir
vittnesbörd om hur individen drabbas av det historiska skeendet.
Människor som annars aldrig skulle försöka eller kunna göra sig
hörda kommer till tals. Ur folkmyllret stiger de fram som -figurer i

en roman av Dostojevskij.«
Tomas Attorps, Gefle Dagblad

»Här finns ju alla de ingredienser som skönlitteratur består av;



kärlek, död, tragik, hat, familjer och familjesplittring, lycka,
melodrama, resignation. Det är därför svårt att, efter läsningen av

"Tiden second hand" i Kajsa Öberg Lindstens pregnanta
översättning, inte ta till hela arsenalen av superlativer. Ja, denna kör

av röster är så överväldigande att recensionen skulle kunna
summeras i ett enda utrop: För allt i världen, läs denna bok!«

Kaj Schueler, Svenska Dagbladet

»Tiden second hand, av Svetlana Aleksijevitj, är en storslagen
skildring av en utopis s...
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