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Putin är  
Rysslands  
nya tsar
I går gick Ryssland till val-
urnorna. Henrik Dahlquist, 
statsvetare vid University of 
Oxford, har sett en skrämman-
de dokumentär om president 
Putins tid vid makten.

I går valdes Vladimir Putin för 
fjärde gången till Rysslands presi-
dent. Valet är förstås en fars, och ger 
ingen demokratisk legitimitet till 
presidenten. I regimkontrollerade 
media basuneras Putins propagan-
da ut, hans kumpaner sitter på eko-
nomins maktpositioner, och alla 
seriösa motkandidater har blivit 
utmanövrerade eller mördade. Med 

anledning av valet visade brittiska 
BBC nyligen dokumentären Putin: 
The new tsar. Genom intervjuer med 
en imponerande samling interna-
tionella politiker, ryska oppositio-
nella, och personer i Putins närhet 
tecknas ett personporträtt av en 
narcissistisk och maktfullkomlig 
härskare.

FILMEN FÖLJER PUTINS väg mot 
att bli diktator. Under sina år 
vid makten har han gått från att 
använda den ryska staten för att 
berika sig själv och sina vänner 
till att inskränka befolkningens 
frihet, invadera grannländer, och 
arrestera politiska motståndare. 
Kanske beordrar han till och med 
deras död. Klart är i alla fall att 
omständigheterna kring morden 
på regimkritikern Boris Nemtsov 
och den tidigare agenten Alexander 
Litvinenko pekar på inblandning 
från högsta ort. Detsamma gäller 
de nyliga mordförsöken på den ti-
digare ryska spionen Sergej Skripal 
och hans dotter.

I DOKUMENTÄREN PRESENTERAR 
psykologiprofessorn Ian Robert-
son en neurovetenskaplig förkla-
ring till Putins självupptagenhet. 
Precis som för alla som snabbt får 
mycket makt skickar hjärnans be-
löningssystem välmåendesignaler 

jämförbara med kokainrus. 
När Putin till skillnad från demo-

kratiska ledare inte byts ut byggs 
toleransen upp. Precis som koka-
inisten behöver Putin därmed allt 
mer för att kunna fortsätta få kickar 
av samma styrka.

Den växande makten gör att egot 
sväller, och ett stort ego blir lätt 
sårat. Politiska misslyckanden blir 
personliga, och personliga bakslag 
blir politiska. När det händer an-
vänder Putin staten för att trycka 
tillbaka. 

Flera av de senaste årens stora rys-
ka politiska kontroverser förklaras 
med att Putin känt sig förnedrad 
eller förolämpad av sin motpart. 
Som när Michail Kasianov, vid ti-
den rysk premiärminister, berättar 
om hur Putin stängde av gasen till 
Östeuropa eftersom Belarus pre-
sident Aleksandr Lukasjenko inte 
visade Putin tillräcklig respekt i 
en förhandling. Filmen är full av 

liknande anekdoter, berättade av 
de som var där.

DET ÄR TYDLIGT att Putins största 
framgångar är utrikespolitiska. Ge-
nom att vid rätt tid och på rätt plats 
göra snabba manövrar lyckades han 
gå från att vara fullständigt okänd 
till att bli Rysslands president. Nu 
använder han samma strategi mot 
omvärlden, obehindrad av demo-
kratiska kontrollmekanismer. I två 
snabba drag invaderades Georgien 
och Ukraina. Den senaste tiden har 
Putin också flyttat fram positioner-
na i kaosets Syrien. 

I en av dokumentärens mest 
minnesvärda intervjuer säger den 
oppositionelle tidigare schackmäs-
taren Garri Kasparov att kaos gör 
Putin mäktig. I en allt mer osäker 
värld ger det anledning till oro.

HENRIK DAHLQUIST

Bild: DMITRI LOVETSKY

LÅNGVARIG PRESIDENT. En bild från januari visar Vladimir Putin med blom-
mor vid ett monument över striden som bröt belägringen av Leningrad.
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KOMMENTAR

PLATS PÅ SCEN. I Processen på Borås stadsteater utgör tolv av kvällens åskådare domstolen. Med guidning genom hörlurar blir de medakt

Publiken dömer   
I Processen på Borås stadsteater möter absurt kaos strukturer 

disciplin. Uppsättningen byggd på Kafkas roman erbjuder publi-
ken två perspektiv. Lis Hellström Sveningson hamnar i domstolen 

med hörlurar på.

Hur ställer du dig till ett brott? 
Har politikersnacket om hårdare 
tag och strängare lagar letat sig 
in på teatern? För andra gången 
på en månad hamnar jag som pu-
blik i en dömande position – långt 
utöver min kritikerroll. Tillsam-
mans med andra åskådare blir jag 
uppmanad att döma eller fria. Hos 
Göteborgs dramatiska teater, som 
spelar Terror (se GP 18/2), blir jag 

en del av juryn vid en rättegång 
som ska avgöra om människoliv 
kan vägas mot varandra.

PÅ BORÅS STADSTEATER hamnar 
jag mitt i Processen, en inter-
aktivt experimentell version av 
Franz Kafkas roman. Stadstea-
terns uppsättning är ett samar-
bete med scenkonstkollektivet 
Nyxxx, som vill sätta publikens 
görande i centrum, gärna med 
hörlurars hjälp. I Borås leder det 
tolv åskådare ända upp på scenen, 
in i domstolen.

Som publik kan du välja att sitta 
som vanligt i salongen och titta på. 
Eller köp en guidad biljett, och du 
blir direkt delaktig i hela Proces-
sen. Du behöver inte leka skåde-
spelare och ska inte ta några egna 
initiativ, bara följa de tydliga in-
struktioner du får via hörlurar. Vid 
premiären var jag en av de tolv. Det 
gör att den här recensionen byg-
ger på ett av två huvudperspektiv 
som teamet bakom uppsättningen 
erbjuder.

IDÉN KOMMER FRÅN regissören 
Ragna Wei, tidigare konstnärlig 
ledare vid Borås stadsteater. Tova 
Geiger från Nyxxx har dramati-
serat Franz Kafkas roman medan 
hennes kolleger Ebba Petrén och 
Gabriel Widing står för det hör-
lursmanus som de deltagande 
åskådarna följer.

Geiger har plockat ut centrala 
stycken ur romanen, som häkt-
ningen av K, första rättegången, 

TEATER

PROCESSEN
Borås stadsteater, Lilla scenen

Av: Tova Gerge, Ebba Petrén, Gabriel 
Widing, baserad på Franz Kafkas roman
Idé och regi: Ragna Wei
Hörlursmanus och samregi: Ebba Petrén, 
Gabriel Widing
Dramatisering: Tova Gerge
Scenografi och kostym: Erika Magnus-
son
I rollerna: Viktoria Folkesson, Mikael 
Dahl, Dasha Nikiforova, David Lind-
ström, Lisbeth Johansson
Spelas t o m 13 april

Jag gör som rösten 
i hörlurarna säger, 
protesterar inte ens 
när jag upptäcker 
vad lagboken  
innehåller
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I huvudet på 
mördarens 
mamma

”Man umgås med 
sig själv som med 
en misstänkt”, 
heter det i en av 
Tua Forsströms 
dikter. Det är med 
den vaksamheten 
huvudpersonen 
betraktar sitt jag i 
Ida Lindes senaste 

roman Mördarens mamma.Till skill-
nad från modern i Lionel Shrivers 
psykologiska studie Vi måste prata 
om Kevin kretsar inte hennes sö-
kande i första rummet kring sonens 
personlighet och drivkrafter in i ett 
fruktansvärt brott, utan kring hen-
ne själv, vad hon gjort och inte gjort.

NÄR POJKEN ÄR liten berättar han 
ofta sina mardrömmar för henne, 
drömmar som hon misstänker här-
stammar från den egna ängslighe-
ten. När han dödar en fågel och vid 
ett annat tillfälle säger att han sla-
git en flicka blodig blir hon orolig, 
men först då han blivit äldre och 
drömmer att han stryper en kvinna 
blir hon rädd. Rädslan ger henne 
dåligt samvete. Kan själva misstron 
få honom att gå över en gräns?

Ibland tar pojken hem kompi-
sar och då känner hon en lättnad, 
trots att hon skapat en avskildhet 
för bara dem två i den lilla torftiga 
lägenheten. Ljuden inifrån hans 
stängda rum innebär att hon inte 
behöver vara ”ensamt ansvarig för 
att skapa dissonans”.

I SITT FÖRFATTARSKAP återkommer 
Ida Linde ständigt till den sjaskiga 
och ovädrade delen av det mänskli-
ga psyket. Det mörka rum de flesta 
av oss anar ett vi är utrustade med, 

men helst projicerar på andra. Hon 
började sin bana som poet och det 
lyriska bildspråket färgar också 
prosan och förmår öppna schakt 
av ekon och antydningar.

Även om Linde antyder mer än 
hon utreder ger hon på ett tidigt 
stadium ledtrådar till en förbry-
telse som föregår allt annat som 
har med den klaustrofobiska mor-
barn-relationen att göra. När poli-
serna knackar på och ger henne den 
fruktansvärda nyheten att hennes 
barn har mördat en annan pojke 
förnekar hon att hon har en son, 
och anger därmed indirekt sig själv.

LINDE SKILDRAR  med stor inlevelse 
moderns riktningslöshet efter rät-
tegången som ger pojken 14 års 
fängelse. Kollegornas tystnad gör 
att hon väljer att jobba natt och i 
tomheten klamrar hon sig alltmer 
fast vid den enda identitet hon kan 

urskilja: att vara mördarens mam-
ma. Paradoxalt nog öppnar denna 
nya skepnad för en relation till en 
annan kvinna i samma situation.

Ändå fortsätter orosmolnen att 
hopa sig och här finns en under-
liggande våldsamhet i förhållandet 
som påminner om den tryckande 
stämningen tillsammans med so-
nen. Hur mycket har hon egentli-
gen förändrat i sitt liv?

MÖRDARENS MAMMA  är en tryck-
kammare av kvästa känslor, lögner 
och begär, en begåvad psykologisk 
thriller som ställer krav på läsaren 
och ger rikt utbyte. Då Ida Linde 
skriver som bäst tänker jag på Mar-
guerite Duras och hennes vidöppna 
blick och obeslöjade språk. När 
Linde kan nå sådana höjder bryr 
jag mig inte om att en och annan 
schablon har smugit sig in i texten.

CECILIA NELSON

ROMAN

IDA LINDE
Mördarens mamma
Norstedts

MÖRKRET I MÄNNISKAN. I sitt författarskap återkommer Ida Linde  
till den sjaskiga och ovädrade delen av det mänskliga psyket.

Först då han blivit 
äldre och drömmer 
att han stryper en 
kvinna blir hon rädd

Författaren och poeten Ida Lin-
de undersöker vad som händer 
i en mor som får det fasansfulla 
beskedet att sonen är en mör-
dare. Cecilia Nelson har läst 
en begåvad roman om kvästa 
känslor, lögner och begär.

Bild:  

ar blir de medaktörer på scen.

   i Processen
relationerna till Hasterer och Leni 
satta på sin spets, kontakterna med 
advokaten och försöken att öppna 
dörren till Lagen. Fem skådespelare 
delar på rollerna – Viktoria Folkes-
son och Dasha Nikiforova spelar 
genomgående K respektive Leni. 
Lägg till domstolens agerande och 
du har en föreställning på knappa 
två timmar där absurt kaos möter 
strukturerad disciplin. Mest är det, 
som hos Kafka, frågor utan svar.

Glöm psykologisk realism, i Rag-
na Weis regi dominerar de expres-
siva och groteska uttrycken. En-
semblen håller obegripligheterna 
levande och tempot uppe. Slask och 
smask hör till formgreppen.

VIKTORIA FOLKESSONS K kämpar 
för sin rätt, hur galen situationen 
än blir. Ibland är det kul, publiken 
i salongen skrattar. Även i scenen 
där jag får uppgiften att förmå K 
att räcka ut tungan så jag kan topsa 
henne.

Scenen ligger öppen, ända in 
på de svartmålade väggarna. Sce-
nografen Erika Magnusson låter 
två stora, svängda glasväggar stå 
för begränsningarna. De skapar 
snabbt olika rum och vindlande 
vägar där K försöker hitta rätt. Allt 
är effektivt och transparent, utom 
domstolens kansli, som ligger på 

sidoscenen, osynligt för publiken. 
Där leder David Lindström i rol-
len som domstolsrepresentanten 
arbetet. Alla tolv har sin plats och 
utrustning. Jag vill inte spojla, men 
ficklamporna kan ingen undgå när 
vi beordras ta plats på scenen och 
belysa den utsatta K. På uppma-
ning målar vi även tavlor och be-
straffar, mer eller mindre synligt.

OCH VAD ÄR då vitsen med den här 
teaterprocessen, förutom att ställa 
publik på scen? Bland annat sätter 
den, paradoxalt nog, skådespeleriet 
i fokus. Vad salongen ser är skill-
naden mellan skådespelarna som 
agerar, fullt ut med röst och kropp 
med rollernas intentioner, och 
domstolsgruppen som tafatt, likt 
styrda robotar, rör oss i våra banor. 
K:s och Lenis kärleksduett – i Dam-

jan Kecojevics sensuella koreografi 
– gör detta pinsamt uppenbart. Att 
lyssna och lyda är domstolens upp-
gift, vår interaktion är mekanisk, 
även vid direktkontakt.

Vad skådespelarna gör uppfattar 
jag bara delvis. I vissa scener är min 
uppgift att vara med, i andra sysslar 
domstolen med sitt. Hos advoka-
ten, en underbart utflippad Lisbeth 
Johansson, befinner jag mig i rum-
met bland kryptiska mappar och 
dokument. Här dompterar Johans-
son inte bara K utan även Leni och 
Block – en av Mikael Dahls roller.

Det sker alltid olika saker samti-
digt. Från den guidade och begrän-
sade domstolsplatsen är det svårt 
att bilda sig en bestämd uppfatt-
ning om Processen. Det är en insikt 
som sträcker sig långt utanför före-
ställningen, liksom hur lätt det är 
att acceptera styrning. Jag gör som 
rösten i hörlurarna säger, proteste-
rar inte ens när jag upptäcker vad 
lagboken innehåller.

PUBLIKUTVECKLING ÄR ETT mode-
ord. Nyxxx och Borås stadsteater 
ger det en lockande innebörd. 
Helst bör alla se Processen ut båda 
perspektiven, scen och salong. Ett 
smart sätt att fördjupa teaterintres-
set och fördubbla publiken.

LIS HELLSTRÖM SVENINGSON

Glöm psykologisk 
realism, i Ragna 
Weis regi dominerar 
de expressiva och 
groteska uttrycken


