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Livet er no det
likaste lell

ANDREJ KURKOV: 
Venn av avdøde
Oversatt av Dina Roll-Hansen
128 sider
Cappelen Damm

Mørkt og morsomt om mislykket selvmordskandidat.

Sigmund Jensen tekst

ANDREJ KURKOV, som i likhet med russerne Jero-
fejev og Sjiskin er ventet til årets Kapittel, er født
i Leningrad i 1961, oppvokst i Kiev og i dag reg-
net som Ukrainas fremste forfatter. Det store
gjennombruddet fikk han med den smått sur-
realistiske romanen «Døden og pingvinen»
(1996, norsk 2006), som er utkommet på en
rekke språk, om en journalist som foruten å
adoptere den depressive og selskapssyke ping-
vinen Misja fra Kiev Zoo, får i oppdrag å skrive
nekrologer over byens mest kjente og betyd-
ningsfulle menn, som deretter dør, en etter en.
Nekrologforfatteren signerer sine arbeider med
«venner av avdøde», og det er slik et slektskap
mellom «Døden og pingvinen» og den nå fore-
liggende «Venn av avdøde» som ikke bare beror
på stil og sted, men altså også strekker seg like
inn i romantittelen. 

OGSÅ I «Venn av avdøde» er handlingen lagt til et
Kiev der et menneskeliv ikke står særlig høyt i
kurs, alt kan kjøpes for den rette sum og fem
hundre dollar er nok til å få tatt et menneske av
dage. Her møter vi den melankolske lektoren
Anatolij, som er hjelpeløst vitne til at hans kone
åpenlyst bedrar ham og til slutt går fra ham. Fylt
av selvforakt bestemmer han seg for å gjøre en
ende på det hele, men finner snart ut at han er
altfor feig til å ta sitt eget liv. I stedet hyrer han
en leiemorder til å gjøre jobben. Anatolij gir
leiemorderen et bilde av seg selv, og angir tid og
sted for drapet. Deretter setter han seg i den av-
talte kafé til den avtalte tid, og forbereder seg på
å dø, i visshet om at han som myrdet vil fremstå
som langt mer interessant enn han noen gang
gjorde som levende. Imidlertid griper tilfeldig-
hetene inn og forhindrer leiemorderen i å innfri
kontrakten. Deretter møter Anatolij en jente
som gir ham livskveiken tilbake og får ham til å
ombestemme seg, og i fortsettelsen handler det
om hvordan han skal få hindret leiemorderen i
å gjennomføre bestillingsdrapet. 

SELVE PLOTTET er vel ikke oppsiktsvekkende
originalt. Den samme intrigen finnes bl.a. i både
Peter Medaks film «The Odd Job» (1978) med
Monty Pythoǹs Graham Chapman i hovedrol-
len, og i brødrene Kaurismäkis «Jeg hyret en leie-
morder» (1991). Men Kurkovs samfunnssatire er
besk og rammende, blikket på verden er skeivt
og underfundig, språket er knapt og nærmest
naivistisk, stilen veksler mellom det dystert hå-
pløse og det hysterisk morsomme, og romanu-
niverset gestalter det absurde som en hverdags-
lig og allestedsnærværende størrelse. Ikke uten
grunn er Kurkov blitt sammenliknet med forfat-
tere som Kafka, Bulgakov og Pinter. Oversettel-
sen er kyndig ivaretatt av Dina Roll-Hansen. 

DET KAN RIKTIGNOK reises enkelte innvendinger
mot realismen i romanen. Den bedrøvede lektor
virker for eksempel ikke bedrøvet nok til å ville
ta sitt eget liv, og man må vel også anta at det
finnes enklere måter å få avblåst en leiemorder-
kontrakt på enn den som Anatolij til slutt velger.
Men i sum er «Venn av avdøde» en underhold-
ende og leseverdig liten roman som antakelig
bare styrker forfatterens gode navn og rykte. 

Myriade 
av stemmer

MIKHAIL SJISKIN:
Venushår
Oversatt av Marit Bjerkeng
528 sider
Oktober

Språklig ekvilibrist, kompleks romanstruktur. 

Sigmund Jensen tekst

MIKHAIL SJISKIN (f. 1961) er født i Moskva,
men har de siste femten årene bodd i Sveits.
Han regnes som en av Russlands fremste
yngre forfattere, og romanen «Venushår» er
av mange fremhevet som den kanskje bety-
deligste russiske romanen det siste tiåret. Det
sier ikke så lite, og det er ikke vanskelig å
skjønne hvorfor. Sjiskin er en språklig og sti-
listisk begavelse, prosaen i Venushår er av
ypperste merke. 

ROMANENS hovedperson, som det hele på
sett og vis kretser rundt, er en tilsynelatende
unnselig, navnløs russisk tolk, i romanen
bare omtalt som tolkeren, som er bosatt i
Sveits og livnærer seg av å intervjue asylsøk-
ere fra Tsjetsjenia og andre urolige områder.
Gjennom disse asylsøkerne presenteres vi for
den ene lidelseshistorien mer redselsfull enn
den andre. I pausene mellom disse interv-
juene fordyper tolkeren seg i Xenofon og his-
toriene fra mer enn to tusen år gamle felttog,
som griper inn i og belyser asylsøkernes for-
tellinger. Samtidig har tolkeren hodet fullt av
minner om kona Isolde og deres samliv. Han
martres av et bestemt øyeblikk, da de var på
kjærlighetsreise til Roma og han brått ble be-
satt av tanken på konas eksmann. Dette ble
et bittert vendepunkt i deres ekteskap. I til-
legg går tolkeren svanger med en biografi om
sangerinnen Isabella Jurjeva. Han mottar et
forskudd for boken, men Bella blir gradvis
dement og dør før han får snakket ordentlig
med henne. Prosjektet skrinlegges, men tol-
keren overtar sangerinnens dagbøker og no-
tisbøker, som det med jevne mellomrom
bringes utdrag fra i romanen. Tolkeren selv
avfeier disse notatene som nonsens, men for
leseren blir det en fascinerende reise gjen-
nom et århundre, fra førrevolusjonær til
postsovjetisk tid, sett med en scenekunstn-
ers øyne. Endelig driver tolkeren også og
skriver brev, som rett nok aldri postlegges, til
sin sønn, som av en eller annen grunn går un-
der det snodige kallenavnet Nebukadono-
saur. 

MED SÅ MANGE ulike tekstspor som til dels
drar i hver sin retning, settes både forfatter,
oversetter og leser på prøve. Resultatet er en
svært kompleks og krevende tekstvev i en
lag-på-lag-struktur bestående av en myriade
av stemmer, fortellinger og allusjoner. Plan-
ten venushår, som romanen henter sin tittel
fra, hører til bregnefamilien og er i likhet
med romanen viltvoksende. Romanen følger
ingen streng lineær eller kronologisk logikk;
den er polyfonisk, kakofonisk og kaotisk, og
det krever tid å trenge inn i den. Da belønnes
man til gjengjeld med lange passasjer med
absolutt makeløs prosa. Det er billedrikt, pre-
sist, detaljmettet, poetisk og på alle måter
overveldende og imponerende. Impone-
rende er også oversetter Marit Bjerkengs ar-
beid. 

Joyce hevdet i sin tid å ha gitt litteraturfor-
skerne arbeid i tre hundre år. Med Sjiskin kan
de sikkert holde på i hundre år til. 

P.S. Mikhail Sjiskin kommer til Kapit-
tel-festivalen i september. 
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kommer!
PROSA

VIKTOR JEROFEJEV: 
Gravøl over Sovjetlitteraturen 
& Livet med en idiot
Oversatt av Martin Paulsen
76 sider
Cappelen Damm

LJUDMILA PETRUSJEVSKAJA:
Tiden er natt
Oversatt av Isak Ragde
151 sider
Cappelen Damm

Ny russisk litteratur i Cappelen Damms serie Petrusjka. 

Sigmund Jensen tekst

FOR NOKSÅ NØYAKTIG et halvt liv siden kom jeg over et 12-
bindsverk i den for tidlig døde Odd Noregers antikvariat. Ver-
ket utkom på Aschehoug i 1949, og samlet de russiske roman-
klassikerne fra det halve århundret forut for revolusjonen,
bl.a. Tolstoj, Turgenjev, Gogol og Dostojevskij. Da jeg senere
leste Bulgakov, kom jeg til å tenke på hvor få russere jeg hadde
lest og satt pris på fra det 20. århundret, med unntak av dem
som var myrdet, hadde flyktet, levde i eksil eller ikke fikk ut-
gitt sine tekster mens de levde. Faktisk var det enklere å ramse
opp den legendariske førsterekka til det sovjetiske hockey-
landslaget på 1980-tallet (Fetisov, Larionov, Krutov, Makarov,
Kasatonov) enn det var å komme på like mange betydelige
sovjetrussiske forfattere. 

VIKTOR JEROFEJEVS (f. 1947) essay, Gravøl over sovjetlitteratu-
ren, kaster muligens et visst lys over hvorfor det forholdt seg
slik. Essayet innleder passende nok Cappelen Damms nye se-
rie, Petrusjka, som tar for seg den postsovjetiske litteraturen.
Det er et dristig stykke litteratur, dels ved at essayet er skrevet
sommeren 1990, altså før Gorbatsjovs perestrojka definitivt
vant fram, på et tidspunkt da forfatteren umulig kan ha vært
sikker på hvordan det kom til å ende. Og dels er essayet dristig
fordi det er så rammende, kritisk, knusende og kompromiss-
løst i sine utfall mot den sovjetiske linjegymnastikklitteratu-
rens drillpiker. Med dette essayet har Jerofejev risikert mer
enn sitt gode navn og rykte, og så har han da også i etterkant
blitt utsatt for hatske svertekampanjer, som han antakelig må
ha forventet. 

FORFATTEREN DELER sovjetlitteraturen i tre kategorier. For det
første det han kaller den offisiøse litteraturen, som bare snak-
ket regimet etter munnen og var blodtro mot partiets opp-
leste og vedtatte sannheter om god litteratur. For det andre
det han kaller landsbylitteraturen, som henter sitt stoff fra det
førrevolusjonære Russlands skoger, gårdsbruk og bygder, og
som dermed i sitt vesen er reaksjonær. Og endelig den såkalte
liberale litteraturen, som ifølge Jerofejev overvurderte det
poststalinistiske regimets kompromissvilje i sensurspørsmål,
og som da den oppdaget regimets fortsatte steilhet ble feig og
ubetydelig. Alle de tre retningene hadde sin blomstringstid
under Stalin og havnet i krise under Gorbatsjov. I sin skarpsin-
dige disseksjon av avdøde slår Jerofejev i alle retninger og
slynger om seg med krasse utfall. Essayet kom først på trykk i
en anerkjent ukeavis, men ble siden et av de mest debatterte
og omdiskuterte essay i den postsovjetiske litteraturen på
1990-tallet. På den ene siden stiller forfatteren en skarp diag-
nose over den sovjetiske litteraturen, og på den andre siden
peker han på veien videre, der den nye litteraturen som vil tre
i den døde litteraturens sted vil måtte finne hjelp hos folk som
Nabokov og Joyce: «I en roman er det ikke så viktig å skape en
viss menneskelig skikkelse, en karakter, som å skape det jeg

rett og slett vil kalle prosa» (s. 42), og forfatteren konkluderer
med at «dette er altså en lykkelig begravelse» (s. 43). 

JEROFEJEVS kanskje mest berømte tekst, novellen «Livet med
en idiot» (1991), omtales av mange som en av de beste russiske
novellene i det forrige århundret. Det kan så være. Men den er
på ingen måte bare det jeg «rett og slett vil kalle prosa». Først
og fremst er det en allegori over Sovjetunionen, der jeg-fortel-
leren er den alminnelige russer, hans kone er Russland og idi-
oten er kommunistregimet eller partiapparatet. Det er et
slags kammerspill som umulig kan ende godt. Idioten flytter,
uvisst av hvilken grunn, inn hos ekteparet, og legger etter
hvert for dagen en systematisk og brutal ondskap, som ender i
en negativ spiral der alle er ufyselige og frastøtende på om-
gang. Verst går det ut over kona, som jeg-fortelleren og idioten
bytter på å utnytte, skamfere og ydmyke, og som tilslutt må
bøte med livet da mannen forelsker seg i idioten, blir idiotens
elsker og til slutt også selv ender opp som idiot. Det hele er
brutalt, rystende og uforutsigbart, med en oppvisning i fortel-
lertekniske virkemidler og språklige detaljer, for den som er
interessert i det. Martin Paulsen har skrevet et innsiktsfullt
forord og oversatt Jerofejevs tekster til et rikt og troverdig
norsk. 

SKAKENDE ER OGSÅ moskovitten Ljudmila Petrusjevskajas (f.
1938) lille roman «Tiden er natt» (1991). Hun representerer på
sett og vis arven etter de før nevnte Gogol og Bulgakov, men er
hundre ganger mørkere. Også dette er et slags kammerspill,
der jeg-fortelleren Anna lar kverna gå om sine udugelige barn,
der gutten blir forbryter og jenta en prostituert som ender
opp med tre barn med tre ulike fedre, barnebarnet har ADHD,
svigersønnene er aldeles håpløse og naboen splitter pine gal,
og Annas skjebne blir å forsørge dem alle, også hennes sinns-
syke mor. Tilsynelatende forsøker Anna bare å skape et levelig
liv for dem alle i den trange og mistrøstige boligblokktilvæ-
relsen i en forstad til Moskva. Men etter hvert begynner lese-
ren å ane ugler i mosen. Gjennom for eksempel datterens dag-
boknotater fremkommer det at det kanskje er Anna selv som
terroriserer sine omgivelser med sin gjerrighet, sjalusi og
ondskapsfullhet. Anna betrakter seg som poet, og de fortel-
lingene hun ustanselig serverer leseren har utvilsomt et poet-
isk anslag, oppbygd som de er omkring diverse urbane leg-
ender, sladder og små hverdagshistorier som sirkulerer på t-
banen, bussen, torget, venteværelset og i køen foran daglig-
vareforretningen. For øvrig handler mye om mat, eller rettere
sagt om mangel på mat, om nød og fattigdom. Det er kullsvart
og håpløst. Interessant er det også at etter hvert som Anna
mister fotfestet og fornuften, så glir romanspråket mer og
mer henimot en slags kvernende stream of conciousness som
underbygger denne oppløsningen, og stadfester dermed, på
sett og vis, postulatet i Jerofejevs essay om at den nye litter-
aturen må søke hjelp hos bl.a. Joyce. Isak Rogde har gjort en
formidabel innsats med oversettelsen av verket, som dess-
verre ble det siste han rakk å fullføre før han døde i januar i år. 

MEN ROCAMBOLE var ikke død. Ei heller den russiske littera-
turen, som bare gikk i dvale, i dekning eller under jorden, og
ikke fant det hensiktsmessig å krype fram igjen før idioten var
tatt av dage og den gale liksompoeten ble sperret inne. Hvis
disse to første bøkene er retningsgivende for den kvaliteten vi
i fortsettelsen kan vente fra Cappelen Damms nye Petrusjka-
satsning, har vi mye bra litteratur å se fram til. Og da er det
ikke lenge før vi kan navnet på flere postsovjetiske forfattere
enn gamle sovjetrussiske hockeyhelter. 

Deportasjon

HERTA MÜLLER:
Pustegynge
Oversatt av Kjell Olaf Jensen
259 sider
Tiden

Brutalt og poetisk om sult og lidelse i sovjetisk
arbeidsleir. 

Sigmund Jensen tekst

DA HERTA MÜLLER (f. 1953) i fjor fikk Nobel-
prisen i litteratur, pekte juryen bl.a. på
hennes evne til å kombinere prosaens klar-
het med poesiens effektfulle bildebruk.
Denne evnen viser seg også i romanen «Puste-
gynge», som på den ene siden er den lav-
mælte og poetiske lidelsesberetningen til en
hel gruppe mennesker, den tysktalende ru-
menske minoriteten etter den andre verden-
skrigen, der alle mellom 17 og 45 år ble de-
portert til Sovjetunionen for å bidra til gjen-
oppbyggingen av landet, altså en kombina-
sjon av kollektiv avstraffelse og tilgang til sla-
vearbeidskraft, og på den andre siden er indi-
vidualisert gjennom den personlige og nære
beretningen til 17-åringen Leopold Auberg,
som altså tilbringer sine ungdomsår i en rus-
sisk arbeidsleir. 

ROMANEN INNLEDES med at unge Auberg
føres bort, og ender når fortelleren har blitt
en gammel mann. Det som befinner seg i
mellom denne rammen springer litt krono-
logisk hit og dit gjennom korte, notatlik-
nende kapitler med titler som «Steinkull-
brennevin», «Månesigdmadonnaen», «Potet-
menneske» og «Like grundig som tausheten»,
løst buntet sammen av Leopold Aubergs for-
telling, som følger tre spor: livet i leiren,
hjemlengselen, som skildres gjennom barn-
doms- og oppveksterindringer, og hjemkom-
sten etterpå. 

Auberg selv skjønner ikke alvoret til be-
gynne med, men ser først deportasjonen som
en mulighet til å komme seg bort fra små-
byen, der han nettopp har gjort seg til krimi-
nell ved å debutere seksuelt med en annen
mann. Fortsettelsen blir en lavmælt, mørk og
vond skildring, men ikke blottet for lys, av
hvordan det er for en ung mann å bli depor-
tert, arbeide seg fordervet og se sulten og dø-
den i hvitøyet hver eneste dag: «Sultengelen
legger kinnene mine på haken sin. Han lar
pusten min gynge. Pustegyngen er et deliri-
um (…) Sultengelen ser på vekten og sier: Du
er ennå ikke lett nok, hvorfor gir du ikke
opp? Du bedrar meg med mitt eget kjøtt, sier
jeg. Det er underkastet deg. Men jeg er ikke
kjøttet. Jeg er noe annet og gir ikke opp.» 
(s. 73) 

UNDER SLIKE VILKÅR blir språket og fantasien
verktøy i en overlevelsesstrategi, der hoved-
personen oppøver seg i selvherding, og tren-
er seg på å tåle det han settes til å tåle. Den
som legger ned arbeidet, dør. Kroppsarbeidet
blir det viktigste instrumentet i overlevelsen
og selvopprettholdelsen i en tilværelse der
alt ellers bare kretser rundt sult, lidelse, dår-
lige klær og elendige sanitære forhold, der
ens identitet, kjønn og seksualitet langsomt
utslettes inntil man en dag ikke er annet enn
et arbeidsredskap. 

Det er et håpløst liv, men Auberg gir seg
ikke. Han tilpasser seg. Det bringer tankene
til en annen nobelprisvinner, Imre Kertész,
som i sine bøker har oppholdt seg ved en lik-
nende tematikk, der det tematiske i en bred-
ere eksistensiell og metafysisk forstand er
overførbart til menneskets generelle livsbe-
tingelser under solen, i Müllers «Pustegynge»
utformet med en foruroligende og tankevek-
kende poetisk kraft. 

ROMAN

TIL KAPITTEL 10: Mikhail Sjisjkin er én av de fire russiske 
forfatterne som kommer til Kapittel-festivalen i september. 
Russland skal i år vies ekstra oppmerksomhet på Stavanger 
internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. 
(Foto: Oktober forlag (Yvonne Boehler)

RUSSISK KAPITTEL

AKTUELLE: Årets Kapittel-festival vil se litt ekstra på Russland.
Flere aktuelle russiske forfattere kommer til Stavanger, 
og Aftenbladet bringer i dag anmeldelse av tre av dem: 
Viktor Jerofejev, Andreg Kurkov og Mikhail Sjisjkin.
Kapittel 10 går av stabelen mellom 22. og 26. september.

Faktisk var det enklere å ramse opp den 
legendariske førsterekka til det sovjetiske
hockeylandslaget på 1980-tallet enn det var 
å komme på like mange betydelige sovjet-
russiske forfattere. 


