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Å lære russisk på 20 minutter; er det mulig? For-
eningen Petrusjka og russisklektor Knut Skrindo 
inviterer i disse dager alle som har lyst, til Littera-
turhuset i Oslo for å ta et lynkurs i russisk.

Naturligvis påkaller dette nysgjerrighet, spesi-
elt fra en som har beskjeftiget seg med det russis-
ke språk i tiår, men som fortsatt synes det er mye 
å lære. Hvilke geniale grep er det lektoren har 
tenkt ut slik at man på minutter kan knekke den 
russiske språkkoden?

Høyt ambisjonsnivå
Derfor var det med forventning undertegnede 
møtte frem denne uken. Alle som kom på kurset, 
fikk et papir i hånden som signaliserte et høyt 
ambisjonsnivå. I løpet av de 20 minuttene skulle 
man lære det russiske alfabetet, kjente ord som 
sputnik (følgesvenn), glasnost (åpenhet) og na 
zdarovji! (skål!) samt en del såkalte transparente 
ord, som kofe – kaffe – samt metro, som selvsagt 
betyr metro. Og så naturligvis egennavn som Ros-
sija (Russland) og Norvegija (Norge).

For den som under en tur i Russland tyller i seg 
for mye vodka (det lille vann) og får vondt både 
her og der, kommer det et utmerket tips: «Har 
De smertestillende» heter U vas jestj boljeutalja-
jusjeje.    

Virkelig fart bir det over kurset idet læreren tar 
oss med lenger ut i det språklige landskapet. Or-
det «goddag» er viktig i ethvert språk, og på rus-
sisk heter det ganske enkelt: Zdrastvujti. Så har 
man andre utsagn av grunnleggende betydning, 
nemlig Vy otsjin krasivaja (De er meget vakker) og 
Ja lubljo tibja (Jeg elsker deg).

Vel, det spørs hvor langt man tross alt kommer 
med dette om man befinner seg i Sibir, og det er 
hundre mil til nærmeste individ som behersker 
noe vestlig språk. Alle som har slitt med språket, 
vet at ingenting kan måle seg med den direkte 
kontakten med russiske språkbrukere. Og her 
lanserer kurslederen oppskriften på å løse alle 
problemer, nemlig: Ja priglasjaju vas ksibje do-
moj – hvilket betyr: Jeg inviterer Dem med meg 
hjem!     
halvor.tjonn@aftenposten.no

Lynkurs. Noen grunn-
leggende begreper i nabo- 
folkets språk kan faktisk  
læres i løpet av kort tid. 
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Piratpartiet i Tyskland er på al-
les lepper. På enkelte menings-
målinger er de det tredje største 
partiet i landet. 

Nettaktivistene appellerer først og 
fremst til unge velgere, og etablerte 
politikere skjelver. Det kan det nes-
ten totalt mannsdominerte partiet 

ikke minst takke Marina Weisband 
(24) for. Hun er piratenes mest kjen-
te ansikt, en medieyndling som har 
vandret fra talkshow til talkshow i 
månedsvis. Da hun tvitret om sin for-
lovelse – inkludert bilde av ringen – i 
forrige uke, skapte det overskrifter i 
de fleste store tyske medier. 

Psykologistudenten har lenge sagt 
at hun trekker seg fra toppledelsen 
under landsmøtet kommende helg 
for å fullføre utdannelsen. I forrige 

uke kollapset hun mellom to TV-sen-
dinger, midt i partiets kanskje van-
skeligste uke. Populariteten har ført 
til hardere angrep fra andre partier, 
og søkelys på uttalelser og medlem-
mer med høyreekstreme holdninger. 
I mai avholdes to viktige delstatsvalg, 
og resultatene der vil vise om pira-
tene virkelig er en kraft å regne med 
fremover. 

Marina Weisband er et usedvanlig fenomen i tysk politikk. Hun har budt på seg selv, med nettside og tvitring om 
privatlivet. Med full åpenhet også om egen økonomi kjemper hun for økt åpenhet og mer demokrati. 
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