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BOK: «Mor Russland forsvinner,
forsvinner rett for øynene på oss,»
heter det i Natalja Klutsjarkovas
«Russland rundt på tredje klasse».
Uttalelsen er dekkende for de tre

nyeste utgivelsene i Cappelen
Damms anbefalelsesverdige Pe-
trusjka-serie, som presenterer ny-
ere russisk litteratur. Der får vi
innblikk i et til dels surrealistisk-
kaotisk, putinsk Russland, med
skremmende paralleller til Romer-
rikets forfall før fallet. Et bilde som
for øvrig blir brukt i Klutsjarkovas
debutroman «Russland rundt på
tredje klasse», som var en av årets
litterære sensasjoner da den kom
ut i 2006.

Villhunder i Sibir
I boka møter vi historiestudenten
Nikita. Han reiser rundt med tog
på leting etter «det virkelige Russ-
land», og gir oss innsikt i skjebnene
til den gjengse samtidsrusser: Ton-
ja, som sammenmed sine mindre-
årige sønner lever av å selge sokker
på toget. Hun kommer fra en land-
sby langt oppe i nord, som ble fol-
ketom etter at gruva ble stengt.
Mannen nektet å flytte, han stolte
på at staten ville komme og redde
dem. Tonja reiste da villhundene
gjøv løs på en av guttene.
«Det viktigste er å smile og ikke

krøke ryggen. Så vil alt gå bra», sier
Tonja, i likhet med åtti år gamle
Taisjia. Hun er statsløs flyktning
fra Groznyj, og bor på en sofa i en
portnerbolig, der hun vasker trap-
pene i 16 etasjer mot mat.
Ifølge forfatteren, som er jour-

nalist, er alle skjebnene vi møter i
boka dokumentariske skikkelser –
også læreren Junker som lever i en
førmoderne verden.
Junker maner til handling, og

Russlands gamle begynner å van-
dre. Det utvikler seg til en revolu-
sjon, der også de døde deltar; sul-
tofrene, krigsofrene, Stalins ofre.

Brødrene Karamasov
Det mest forunderlige med å lese
russisk samtidslitteratur, er å se i
hvor stor grad de forholder seg til
1800-tallsklassikerne.
Det er som om sovjettida aldri

har eksistert – i hvert fall ikke litte-
rært, noe Vladimir Sorokins harse-
lerer over i «En opritsjniks dag»
(Flamme 2010).
Kljutsjarjova, derimot, skriver

helt i Dostojevskijs ånd. Anstendi-
ge Nikita som bare vil godt, er blitt
sammenliknet med fyrst Mysjkin
(«Idioten») og Aljosja Karamasov
(«Brødrene Karamasov»). Sånn sett
skiller hun seg ut fra vestlig sam-
tidslitteratur ved å opprettholde et
håp om endring; en utidsriktig
naiv tro på medmennesket.
Den samme naiviteten – om enn

langtmer ironisk framstilt – finnes
i Aleksej Slapovskijs «De er over-
alt». Plottet er nærmest kafkask:
Den følsomme forfatteren Geran
jobber som parkeringsvakt hos to
korrupte aserbajdsjanere. Han er
udiner – en forhatt minoritet blant
forhatte minoriteter. Når hans ste-
sønn anklages for tyveri, blir han
fratatt passet sitt, for så å bli arres-
tert fordi han ikke har pass. Etter at
han blir banket opp på cella, anleg-
ges det rettssak mot ham for or-
densforstyrrelse mot politiet.

Korrupt surrealisme
«Det skrekkelige er at dersom alle
er tyver, hvem skal man så putte i
fengsel? For noenmå jo settes fast,
om ikke annet så for å opprettholde
et inntrykk av at loven fungerer,»
heter det i boka, der nærmest alt og
alle er gjennomkorrupte. Blant
andre den illsinte arkitekten som
får frastjålet dokumentmappa si
med 10 000 svarte dollar, og un-
derskrifter som gir ham lov til å
bygge et nytt varehus. De har kos-
tet dyrt. Taket på varehuset faller
for øvrig sammen når bygget til
slutt står der.
Også denne skildrer en surrea-

listisk virkelighet, der folket retter
ryggen og smiler.
Som guttungen Kilil: Han

drømmer om et hus på landet, og
tigger og stjeler for å oppnå målet.
Landsbydrømmen er et sølete,
skittent, forlatt tettsted bebodd av
fylliker i forfalne datsjaer. Den el-
leville farsen er brutt opp av skri-
veriene til M.M. Han er overbevist
om at han lever i et okkupert land,
og språket hans er gjennomsyret av
de mest fantastiske paranoide kan-
sellistilaktige omskrivninger.

Lermontovsk antihelt
Det sies at det er i at virkeligheten
blir virkelig. Det tette lag av vel-
stand som tilslører virkeligheten
letter, slik at våre egentlige eksis-
tensbetingelser synliggjøres.
Det er, på sin skakke måte, noe

av temaet i Jevgenij Grisjkovets'
«Skjorta». Den likner til forveks-
ling en vestlig-dekadent storbyro-
man, der vi følger et døgn i jetsett-

arkitekten Sasjas liv.
Han er på byen med sin barn-

domsvenn fra Sibir. Men han er
forelsket. Så forelsket at hanmister
grepet og fastslår at kjærligheten
verken er lykkelig eller ulykkelig.
Den er uutholdelig.

Dagens Russland
speiles i samtids-
litteraturen, på
en måte som er
både desperat og
full av absurd
humor.
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Bok

I LØPET AV ET DRØYT år har Cappelen-
Damm utgitt sju moderne russiske pro-
saverk, i en vakkert utstyrt bokserie kalt
Petrusjka. De tre nyeste bøkene i serien
anmelder vi på dagens boksider. Samtidig
slår Aschehoug til med tre bøker i sin serie
gjendiktninger, som hittil teller tolv bøker av
diktere som har tålt tidas tann og skrevet seg
inn i verdenslitteraturen. En begivenhet er
det når de tre nyeste bøkene i serien tar for
seg russere som virket i første halvdel av det
20. århundret, Velimir Khlebnikov, Marina
Tsvetajeva og Vladimir Majakovskij.

MANGE FORBINDER russisk litteratur med
prosaister; Gogol, Lermontov, Tsjekhov,
Turgenjev, Dostojevskij og Tolstoj, eller deres
ofte forbudte etterfølgere i sovjetepoken;
Bulgakov, Sjolokov, Pasternak og Solzsjenit-
syn. De store russerne er ingen spøk, de
krever god plass og dype tanker. Men de har
følge av noen ekstraordinære lyrikere, som
langt sjeldnere er oversatt, for eksempel
Anna Akhmatova, Josif Brodskij og Osip
Mandelstam. Og ikke minst de tre som nå er
gjendiktet, tilsynelatende med stor flid, og
utgitt i parallellutgaver, med russisk tekst på
venstre side og norsk på høyre.

VLADIMIR MAJAKOVSKIJ (1893-1930) er
den best kjente av de tre. Denne kraftfulle
dikteren sto fram som futurist med «En sky i
bukser» (1915), og ble etter hvert revolusjo-
nens store røst. I den nye boka er de monu-
mentale diktene «Mennesket» og «Om
dette» oversatt til et konkret, rytmisk og
lettflytende norsk. Slik det framgår av gjen-
dikteren Audun J. Mørchs innsiktsfulle etter-
ord, ble nokMajakovskij fylt av skepsis etter-
sommakthaverne strammet grepet. Som
poet er han den store framstyrtende bohem-
ridder. Han var selv en hovedperson i sin
bejubling av mennesket, verden og det hver-
dagslige, eller i sin sorg over livets desperate
vilkår. Han levde et eksplosivt liv, både i
kjærlighet og kunst, og endte med å skyte
seg gjennom hjertet.

OGSÅ MARINA TSVETAJEVA (1892-1941)
avsluttet livet for egen hånd. Boka «Milestol-
par» er gjendiktet av Jo Eggen, som skriver;
«jo vanskeligare ho blir å gjendikte, desto
meir spanande blir ho som diktar». Et sterkt
møte med et for mange ukjent verk. Heller
ikke den eventyrlige skikkelsen Velimir
Khlebnikov (1885-1922) er viden kjent i
Norge. Han er pioneren, en ordenes og virke-
lighetens utforsker, «Tidens ingenkonge»,
som tittelen lyder på boka, også han skildret
med stor innsikt av gjendikterneMikael
Nydahl og GunnarWærness. Et kort liv med
frenetisk skriving, som endte med en smer-
tefull død av sykdom og sult. En vandrer og
en drømmer, en selsom form for vitenskaps-
mann som skriver at «umuligheten lå for
døden», altså en dikter uten begrensninger.
Som han sier om seg selv: «Jeg: en sommer-
fugl som fløy/inni menneskelivets værelse,/for
å etterlate min støvskrift/i de strenge vin-
duene,/på skjebnens glassruter.»

Russiske poeter er ikke
som lyrikere flest.
Stor poesi, tragiske liv.

Diktmed livet
som innsats
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BOK-TOUR: Sammenmed Johan Kaggestad har Tour de France-spesialist
Hans Petter Bakketeig skrevet en komplett guide til årets konkurranse. «Røff
guide til Tour de France 2011» er direkte knyttet til ryttet som pågår i disse
dager. Forfatterne beskriver løypa fra dag til dag og bidrar med harde fakta,
anekdoter og turist-info om hverandre. Fargen på boka? Gul, hva ellers.

ALEKSEJ
SLAPOVSKIJ:
Minner om
Franz Kafka i
sitt utgang-
spunkt.

JEVGENIJ
GRISJKO-
VETS: Skildrer
Putin-Russland
med en arki-
tekt som ho-
vedperson.

ET HUNDELIV: For mange oppleves
nylig er oversatt til norsk speiler stem

Aleksej
Slapovskij
«De er overalt»
Oversatt av
Irina A.Waage
og Peter Nor-
mannWaage

Paranoiaen er
fortsatt høyst
levende.

Jevgenij
Grisjko-
vets
«Skjorta»
Oversatt av
Dina Roll-
Hansen

Putins Russ-
land er så
råttent at
realismen blir
surrealistisk


