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Når russiske forfattere skriver, lurer Sovjet fortsatt i kulissene."De er overalt" heter en av de viktigste
romanene fra det nye Russland.

Tittelen synes passende for bølgen av nye forfatterskap i vårt mest myteomspunne naboland - bare denne
uken lanseres tre av dem i norsk oversettelse.

I samtlige av disse bøkene fremstår det postkommunistiske samfunnet som en kaotisk alles kamp mot
alle. Litteraturen byr samtidig på mye humor: ut fra dem som blir oversatt, virker det som det knapt finnes
en russisk skribent som ikke betrakter hjemlandet med en stor porsjon galgenhumor og satire. Alle er de
også fortalt nedenfra. Det finnes kanskje en overmakt et sted, men du ser alltid livet i øyehøyde, fra gaten,
der et mylder av mennesker forsøker å skape sin egen lille nisje for overlevelse i en labyrint ingen har den
fulle oversikt over.

Prosessen. Aleksej Slapovskijs "De er overalt" er blant bøkene som har hatt størst gjennomslag. Her
møtes samfunnets topp og bunn idet en fattig gutt med drømmer om et bedre liv napper en veske fra en
fremstående arkitekt. De to vikler seg inn i en rettssak like absurd som vi forventer av et russisk
rettsvesen som fremstår som tatt rett ut av Kafkas "Prosessen". Når arkitektens advokat i tillegg forelsker
seg i den anklagedes prostituerte søster, blir Russlands-bildet ytterligere brokete, i en roman som myldrer
av like mange personer og vanskelig forståelige navn som de store russiske romanene fra et annet
århundre.

Ironien over et samfunn som prøver å glemme sin egen fortid, er aldri langt unna. Men selv om en av
hovedpersonene leser amerikanske selvhjelpsbøker, er det noe som kolliderer når det optimistiske
selvrealiseringsmantraet møter den russiske folkesjelen: "Det er da ingen grunn til å være glad og fornøyd
- og hvorfor går alt så bra for deg, når alt går så dårlig for meg?"

Makt og avmakt. I antologien "Den nye vodkaen" beskriver yngre norske Russland-forskere den nye
litteraturen som eksperimentell og åpen, kritisk, men aldri moralistisk. Men den nye vodkaen ligner også
den gamle. Det postsovjetiske mennesket fremstår i disse fortellingene tilsynelatende like maktesløst som
det sovjetiske mennesket. Overalt finnes en id om en skjult makt som for de fleste gjør friheten illusorisk.
Det er bare mye vanskeligere å lokalisere makten nå enn i kommunistpartiets velmaktsdager.

"De er overalt" speiler alt dette i sin skildring av et labyrintisk system av vennetjenester, byråkrati og rent
lureri, der ingenting er hva det utgir seg for.

Blid tristesse. Det beste med den nye russiske litteraturen er dens evne til å få tristessen til å virke alt
annet enn trist. Flere av forfatterne har ytret ønsker om å komme seg bort fra den etiske, alvorstunge
tradisjonen fra Dostojevskij og Tolstoj, klassikere heller ikke Slapovskij tar for høytidelig til å leke med og
vitse om. Implikasjonen er at samfunnet er for latterlig til å behandles gravalvorlig, for absurd til å skildres



realistisk. Kanskje har de snart ledd så lenge at det er på tide med en renessanse for alvoret og
grublingen?ALEKSEJ SLAPOVSKIJ "DE ER OVERALT" Oversatt av Irina A. Waage og Petter Normann
Waage Cappelen Damm, 447 sider
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