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For snart ti år siden 
gjorde jeg en reise 
rundt Østersjøen, og 
da jeg seinere skrev 
en bok om ferden, 

bemerket jeg i partiet om 
Russland at det var en 
seiglivet myte at «det bare er 
dramatiske og brutale 
menneskelige vilkår som kan 
avføde stor litteratur». Fordi, 
resonnerte jeg, «hvis de som 
tror på denne forestillingen 
har rett, skulle litteraturen i 
Russland blomstre nå.» Så 
gjorde jeg en kunstpause, 
svarte: «Det gjør den ikke.»

Dette fi kk jeg påpakning 
fra (den meget dyktige!) 
fagkonsulenten for. Hvordan 
kunne jeg vite om litteraturen 
i Russland nå blomstret eller 
ikke blomstret? Nei, hvordan 
kunne jeg vite det. Jeg leser 
jo ikke russisk. Det er nå det 
ene. Det andre, hvilket var 
konsulentens poeng, er at 
hvorvidt en litteratur er vital 
eller ikke, er noe man først 
kan se i ettertid. Men jeg lot 
det stå, for kom igjen: Tenk 
hva dette – vårt naboland! – 
har vært igjennom i hundre-
året som ligger bak oss. Og 
tenk på Russlands litterære 
arv fra siste halvdel av 1800-
tallet og begynnelsen av 
forrige århundre. Jeg lengter 
ikke etter 2010-kopier av 
Tolstoj og Dostojevskij og 
Tsjekhov og Akhmatova. Men 
jeg lengter etter en helt ny og 
moderne litteratur fra øst, på
Tolstojs og Tsjekhovs nivå.

Det hadde kunnet åpne 
Vestens øyne i denne himmel-
retningen for mer enn 
gassleveransene.

Desto gledeligere, derfor, at vi 
nå er inne i en russisk bølge 
på norsk. I høst kom Vladimir 
Sorokins «Køen» (utgitt i 
Paris i 1985, i Russland tidlig 
på 1990-tallet) i Hege Susanne 
Bergans oversettelse (ny tittel 
fra Sorokin i norsk språk-
drakt vil foreligge allerede 
kommende høst). Mikhail 
Sjisjkins roman «Venushår» 
er akkurat ute i Marit Bjer-
kengs oversettelse. Og 
Cappelen Damm innleder 
med Viktor Jerofejev (født 
1947) en helt ny serie – 
honnør! – med russisk 

litteratur. Den skal hete 
«Petrusjka». Solum forlag har 
holdt på med russisk littera-
tur i en årrekke, det skal sies, 
og gjort viktige innsatser, 
men også vært tilbakesku-
ende i sine valg.

Vendingen mot Russland 
markeres med Russland-uke i 
to kanaler (Litteraturhuset og 
Fritt Ord) i Oslo 19. til 24. 
april. Et av festivalens 

viktigste poenger er at det i 
2009 kom ett russisk verk på 
norsk (det var vel «Køen», det 
da), mens 20–30 titler ble 
oversatt fra norsk til russisk 
(Spørsmål: Hvorfor er det 
slik?). Bak arrangementet 
står den nystartede (2008) 
foreningen Petrusjka som 
«arbeider for å fremme 
kjennskap til russisk samtid-
slitteratur i Norge» fordi «vi 
er overbevist om at kjenn-
skap til hverandres litteratur 
og kultur er grunnlag for godt 
naboskap, språkkunnskap og 
gjensidig forståelse.»

«Gravøl over sovjetlittera-
turen» er et lynkurs i dette 
statsautoriserte litteratursy-
nets ulike sjangere og leire og 
innebygde konfl ikter. Essayet 
er skrevet av en informert og 
intelligent kritiker, slagkraf-
tig og oppfi nnsom i formule-
ringene, polemisk ikke bare 
for å yppe til bråk, polemisk 
med substans. Jerofejevs 
karakteristikk av den sosia-
listiske realismen er presis og 
perfi d: «Den var realistisk i 
kraft av sin djevelske fi ktivi-
tet, fi ktiv i kraft av sin klønete 
realisme.»

I den seiglivede dragkampen
mellom slavofi le og vestvend-

te i russisk åndsliv og littera-
tur, plasserer Jerofejev seg 
ettertrykkelig blant sistnevn-
te. Det gjør han også fordi han 
som meget privilegert barn 
(faren var diplomat og Stalins 
personlige tolk) vokser opp i 
Paris – en mildt sagt sjelden 
erfaring for en sovjetborger 
på 1950- og 1960-tallet. 
Sønnens fryktløse skriverier 
skal dog seinere ruinere 
farens diplomatiske karriere. 
Jerofejev tar 
doktorgrad på 
Dostojevskij,
og slår i 
sovjetperio-
den gjennom 
som litteratur-
kritiker med 
en artikkel 
om de Sade. 
Interessen for menneskelig 
«ondskap» og seksualisert 
vold blir Jerofejevs måte å 
fi nne andre innganger til 
innsikter om det menneske-
lige enn den av staten 
knesatte optimistiske sovje-
tiske sosialistiske realismen.

Men jeg «forferdes» ikke som
oversetter Paulsen (som har 
skrevet et utmerket forord 
som setter essay og novelle i 
kontekst) over novellen 

«Livet med en idiot». Til det 
er novellen for mye «postmo-
derne» spill, for tjukk av 
allusjoner, for nøye utregnet i 
sin symbolikk. For meg blir 
det innimellom også noe litt 
barnslig over at sannheten 
om mennesket nå skal søkes i 
den andre enden av skalaen 
for den sosialistiske realis-
mens optimistiske utopisme. 
Sannheten om mennesket er 
nå at vi er hjelpeløst utlevert 

til mørk drift, 
unevnelige
begjær, 
nedrige
hensikter. Jeg 
synes mange 
kunstnere 
som skal 
fortelle oss 
sannheten

om «mørket i oss» innimel-
lom blir barnslige i sin 
insistering. Sannheten om 
oss ligger fl ere steder enn 
både Jerofejev og Matias 
Faldbakken og av og til Lars 
von Trier tror.

Jerofejevs novelle er dog et 
tankevekkende stykke 
litteratur. Jeg overlater til 
leserne å ta debatten om hvor-
for.

Tor Eystein Øverås
bokmagasinet@klassekampen.no 

Slagferdig: Vi er inne i en russisk bølge på norsk. Jerofejev gir et lynkurs.
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Omstridt
Den russiske forfatteren Viktor 

Vladimirovitsj Jerofejev (bildet), 

født 1947, er en kontroversiell 

fi gur i sitt hjemland. Han er født 

inn i en høytstående sovjetisk 

familie, som sønn av en viktig di-

plomat. Etter en doktorgrad i lit-

teratur om Dostojevskij, begynte 

han som litteraturkritiker, tids-

skriftredaktør og forfatter. Han 

er i tillegg til forfattervirksomhe-

ten også programleder på tv-kanalen Kultura. «Livet med 

en idiot», som trykkes i denne boka, har også blitt tonesatt 

som en opera av den russiske samtidskomponisten Alfred 

Schnittke (1934-1998).

Metropol-skandalen
I 1979 organiserte Jerofejev sammen med en rekke andre 

utgivelsen av «Metropol», en antologi med sensurerte 

tekster. Han ble sparket ut av den sovjetiske forfatterfore-

ningen, og farens diplomatkarriere ble ødelagt. Jerofejev 

fi kk ikke 

utgitt noen 

verker før i 

1988. Da kom 

«Gravøl for 

sovjetlitte-

raturen», der 

han kritiserer 

moralisme i 

den sovjetiske 

litteraturen.

Russlandsuke
Jerofejev gjester Litte-

raturhuset i Oslo under 

«Russlandsuken», 19–24 

april. Her vil russisk 

litteratur belyses, fra 

Dostojevskij, Tsjekov og 

Gogol til nylig oversatte 

Mikhail Sjisjkin, som 

også gjester festivalen. 

Et annet høydepunkt 

blir at Jørn Simen Øverli 

framfører sine overset-

telser av den avdøde rus-

siske sangeren Vladimir 

Vysotskij (bildet).

Jeg lengter 
etter en 

moderne littera-
tur fra øst.
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