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De roman van het einde en het einde van de roman 

Roman  en Norma van Vladimir Sorokin 

SINDS DE PERESTROJKA is er in Rusland een niet aflatend debat gaande 

tussen de voorstanders van een nieuwe literatuur, die aansluit bij de 

moderne literatuur van het Westen, en hen die de 'grote traditie van de 

Russische literatuur' willen handhaven. De scheiding der geesten is 

niet gebaseerd op politieke standpunten. Onder de eerste groep zul je 

weliswaar geen conservatieven aantreffen, maar in de tweede groep 

staan conservatieven en democraten broederlijk en zusterlijk bijeen. Er 

zijn 'democratische' critici die zweren bij het postmodernisme, terwijl 

andere, minstens zo democratische critici, daar niets van moeten heb

ben en alle modernistische 'uitwassen', waar ze maar de kans krijgen, 

verketteren. 

Zo hoonde bijvoorbeeld de onverdacht democratische criticus Pavel 

Basinski in het even onverdacht democratische tijdschrift Novy mir 

(No. 3,1995) een collega die de tweedeling in de huidige literatuur had 

beschreven in termen als 'geprivatiseerd, menselijk, vrij, normaal, zon

der ideologische boodschap' tegenover 'strijd met de vijanden van de 

grote Russische literatuur, treurnis over de "dood van de kunst" en 

historisch profetisme'. Volgens Basinski heeft de Russische democratic 

echter absoluut geen 'normale, menselijke literatuur' opgeleverd, maar 

auteurs als Dmitri Prigov (een conceptualistisch dichter die in veel van 

zijn werk aspecten van de socialistische cultuur parodieert) en Viktor 

Jerofejev (auteur van de geruchtmakende roman  Een schoonheid uit 

Moskou). De 'echte' nieuwe schrijver ziet er in zijn ogen heel anders 

uit: 'Hij is jong, vrolijk. Soms drinkt hij graag. Wodka. Onverdund. Er 

komt alleen een nerveuze trek op zijn gezicht als hij de woorden  leasing 

en  consultinghoort,  en ook wanneer hij het vijfentwintigste boek van 

Vladimir Sorokin ziet. Die auteur leest hij niet, niet omdat hij zelf een 

"realist" is, maar gewoon uit kieskeurigheid.' 

Zoals altijd in Rusland zijn de messen scherp geslepen. Je bent voor 

of tegen, zit in het ene of het andere kamp -  tertium non datur. Libe-

ralen zijn dus verdacht en pluralisten hebben geen ruggegraat. 

Deze neiging tot extreme standpuntbepaling is een van de wonder-


