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BOK: «Det er helt umulig å tro at
det er krig et sted. Og at det alltid
har vært det. Og at det alltid kom-
mer til å være det. Og at noen der
virkelig holder på med å lemleste
og drepe. Og at døden faktisk fin-
nes.»
Skriver Sasja i brev til sin elske-

de. Han har reist i krigen, hun er
hjemme og venter. Og det er tema-
et i «Brevboken»; krig og fred, krig
og kjærlighet. Kjærlighet som blir
krig. Den brutale døden på slag-
marken. Den hverdagslige død
som rammer oss alle.

Verdenslitterært spekter
Den russiske forfatteren Mikhail
Sjisjkin regnes blant Russlands
fremste samtidsforfattere. Han de-
buterte i1993, like etter Sovjetvel-
dets fall, og slo gjennom interna-
sjonalt i 2005 med den prisbe-
lønnede «Venushår» (norsk utgave
2010). Den er en komplisert og
ganske fantastisk roman med et
verdenslitterært spekter, som
dekker et tidsrom på over 2000 år.
«Brevboken» derimot, er en til-

synelatende enkel korrespondanse
mellom det unge paret Aleksandra
(Sasja) og Vladimir (Volja). Det be-
gynner så tilforlatelig med de vak-
reste og mest lengselsfulle kjærlig-
hetsbrev som utveksles mellom de
to. Gjenerindringer av deres første
møte, elskovsscener, ørsmå episo-
der som bare gir mening for de el-
skende. Barndomserindringer,
småtterier fra hverdagen, han om
sine overordnede, hun om moren
og faren – litt om hverdagen,
drømmer.

Skakt tidsperspektiv
Etter hvert er det noe som skurrer.
De to leser åpenbart ikke hverand-
res brev, og det vi tror er en dialog,
viser seg å være to monologer. Det
forstår vi da hun ganske naivt og
lykkelig forteller at hun har flyttet
sammen med en aldrende maler,
og er gravid. Og han svarer at han
finner trøst og styrke i at hun går
der hjemme og venter og tenker på
ham.
Det er også noe som skurrer i

tidsperspektivet: Krigen «hans»

foregår i Kina, og er identisk med
bokseropprøret som startet i 1898.
Det var en blodig konflikt, som
varte i tre år. Det er altså det tids-
perspektivet han skriver i. I hennes
brev derimot, går tiårene. Håret
grånes, vi merker at samfunnet
rundt henne forandrer seg – ikke på
store begivenheter – hos henne er
det ingen revolusjon eller krig -
men på småtterier.

Oppsvulmede lik
Også tonen i brevene forandrer
seg. Døden, lidelsen og smerten
inntar enmer ogmer dominerende
plass. Hos henne på grunn av ti-
den; forhold oppløses, barn blir
voksne, hennes foreldre dør – mo-
ren tæres bort i en smertefull kreft-
død. Hos ham fordi krigen blir mer
og mer brutal. Han beretter om de
mest groteske hendelser. Allierte
som slakter sivile, oppsvulmede
lik, heten, sulten, nedbrente byer –
krigen som utsletter alt.
Han eldes altså av krigen, hun av

tida. Det er så utrolig elegant gjort,
og det gjør så dypt inntrykk. Sjisj-
kin viser med dette at temaene –
døden, kjærligheten - er universel-
le, uavhengig av tiden. Han lar Vol-
ja fylle brevene med lidelse: Han
forteller om den uutholdelige luk-
ten av forråtnelse og lik – satt opp
mot erindringen av lukten av
blomstereng i en for øvrig nydelig
passasje. Han skriver om tortur av
gamle, av barn, voldtekt, avrevne
legemsdeler. «Og hvem er det som
bryr seg? Ingen får noen gang høre
hverken om hvordan disse men-
neskene døde, eller hvordan de
levde.»

Imponerende oversatt
«Parlamentet i London brant, folk
omkom, men Turner stod og for-
søkte å fange inn fargespillet i
brannen med sine akvareller,» he-
ter det et sted. Og like mye som å
dokumentere denmenneskelige li-
delse, er Sjiskjin opptatt av selve
dokumentasjonen; at kunsten,
maleriet, skriften i seg selv har
egenverdi.
Selve tittelen «Brevboken» er en

sjanger fra 1600-1700 tallet som
ble betegnet som en slags mal for
hvordan skrive brev.Og boka, i lik-
hetmed «Venushår», er full av hen-
visninger til annen litteratur, mest
åpenbart Tolstojs «Krig og fred». I
oversetter Marit Bjerkengs etter-
ord – oversettelsen er for øvrig im-
ponerende – nevner hun blant an-
net dagboken til krigskorrespon-
dent Dmitrij Jantsejevetskij fra
1903, Anton Tsjekhov, den sovje-
tiske dikteren Konstantin Simo-
nov og filmskaperen Andrej Tar-
kovskij. Og det russiske folkeev-
entyret «Snegutotsjka»,om et gam-
melt ektepar som lager seg ei jente
av snø. For øvrig også utgangs-
punkt for den canadiske forfatte-
ren Eowyn Iveys, «Snøbarnet»,
som nylig kom på norsk.

Poetisk, elegant og dyptloddende om krig og fred, døden og kjærlighet

Gråtevakker totalr

Mikail Sjiskin
«Brevboken»
Oversatt avMarit Bjerkeng

Dekker hver eneste flik av men-
neskelivet.

Anmeldt av Cathrine Krøger
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VIKTIG RUSSER: I neste uke kommerMikail Sjiskin til
for to år siden, da «Venushår» ble utgitt på norsk.

Bok

BEGREPET «RUSSISK litteratur» har en viss
tyngde i seg. Man forventer verken tynne, små
romaner eller billig underholdningslitteratur når
man går løs på «de store russerne». De fleste
bokinteresserte har et forhold til klassikerne.
Mange av dem står i bokhylla og maner fram
dårlig samvittighet. Dette skulle jeg ha lest. Etter
1800-tallets mastodonter, med Dostojevskij og
Tolstoj i spissen, fulgte en mørk periode. I hvert
fall mørklagt, for det viste seg at det ble skrevet
geniale verker bak ryggen til Josef Stalin og
andre sensurglade despoter. De piplet fram etter
hvert, bøker som ukrainerenMikael Bulgakovs
«Mesteren ogMargerita», Boris Pasternaks
«Doktor Zhivago», verker av fengslede forfattere
som Alexander Solsjenitsyn, Josef Brodskij og
mange andre.

SOM DET BLIR UTTRYKT i programmet til «Rus-
slandsdager» på Litteraturhuset i Oslo, som blir
arrangert denne uka: «Russland speiler seg i
litteraturen. Den russiske virkeligheten kan være
minst like fantastisk og absurd som en hvilken
som helst oppdiktet historie.» Vi er framme ved
neste fase i den russiske litteraturen, den som er
skrevet og utgitt i friheten som oppsto etter at
Sovjetunionen gikk i oppløsning for over 20 år
siden. En ny generasjon forfattere er dukket opp.
Noen av dem skriver like lange romaner som
sine forgjengere, andre begrenser seg til korte
fortellinger eller noveller. Uansett: Til norske
leseres store fordel kommer de ut på norsk.

I LØPET AV ET PAR ÅR er 15 nye, russiske,
skjønnlitterære verker kommet ut i Norge. Det
lyder som et eventyr. Først og fremst er Cappe-
len Damm å takke for dette. Den såkalte Petrusj-
ka-serien fyller snart en halv bokhylle. Hele ti
bøker er utgitt i løpet av to år, i tur og orden
Viktor Jarofejevs «Gravøl over sovjetlitteraturen
& Livet med en idiot», Ludmilla Petrusjevskajas
«Tiden er natt», Vladimir Makanins «Under-
ground – eller en helt av vår tid», Jevgenij Grisj-
kovets «Skjorta», Natalja Klutsjarjovas «Rus-
sland rundt på tredje klasse», Aleksej Slapovs-
kijs «De er overalt», Dina Rubinas «På solsiden
av gaten», Zakhar Prilepins «Støvler fulle av
varm vodka», Eduard Kotsjergins «Med Stalin
som gudfar» og Ljudmila Petrusjevskajas «Det
var en gang en kvinne som forsøkte å drepe
naboens barn; skremmende eventyr». Det skal
også sies at disse bøkene har en nydelig, enhet-
lig omslagsdesign, som gir prosjektet et enda
større preg av å være gjennomtenkt. I tillegg har
Oktober utgitt to bøker avMikail Sjiskin og
Flamme forlag to av Vladimir Sorokin. Og ende-
lig har Communikato forlag utgitt MusaMuta-
evs roman «Æresmedaljen».

PROGRAMMET DENNE uka er spekket. Det
spenner fra blogging i det nye Russland til fore-
drag om filosofi, folkelynne, språk og mye annet,
blant annet ved Peter NormannWaage som
nylig har utgitt den innsiktsfulle boka «Russland
er sitt eget sted». En hel rekke av de ovenfor
nevnte forfatterne kommer til Oslo. Utvalget
forteller at variasjonen i dagens russiske littera-
tur er meget stor, både i sjanger, språk, tema og
fortellerform. Vi må kunne snakke om en
blomstring, i et land som har en av verdens-
litteraturens rikeste tradisjoner. En tradisjon de
nye dikterne både bygger på og befrir seg fra.

I én uke flytter Litteraturhuset
i Oslo åndelig sett til Russland.

Budskap fra
det nære øst

FredrikWandrup
fredrik.wandrup@dagbladet.no

NOVELLER FRA EN TØFF TID: I disse dager kommer flere nyere,
russiske romaner ut i Norge. Zakhar Prilepin kommer med novellesamlingen
«Støvler fulle av varm vodka», fylt med historier fra tida etter oppløsningen
av Sovjetunionen. Prilepin er utdannet journalist, men har også vært soldat i
de russiske spesialstyrkene. Mye å fortelle, med andre ord.

KOMMENTAR

«For alt i verdenmå jo
endemed det –man-
nen som går gjennom
alle slags prøvelser,

vender tilbake til den han elsker og
legger hodet i fanget hennes.»


