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Ideer
DRONNINGEN PÅ TEATRET: «Livet med en idiot» er oppført på teatret.
Jerofejev likte godt SteinWinges oppsetning i Malmø. I Amsterdam var den nederlandske
dronningen til stede. Hun sa i pausen til Jerofejev at det var sterk kost. «Det blir verre,
DeresMajestet,» svarte han. Etter teppefall fikk stykket 35 minutters stående applaus,
med dronningen i spissen.

DIKTET

KULTURTIPSET

Den gule kjolen din glimer mot meg, og skyene løyser seg opp.
Somme tider kjende eg deg som sjølve jorda.

Sommaren gløda over steinen og han som drakk.
Lyset var så nær oss, her hadde det lagra skuggen sin.

Kjærleiken voggar og søkk i oss her vi går mot kvarandre,
og bort frå kvarandre.

Det skulle ikkje vore slik som dette:
Einsemda er for stor og abstrakt.

Eg drøymde at du elegant klypte skjørtet ditt av på midten.
Eg er redd for at draumane blir for konkrete.

Eg snakkar ikkje til deg, men til ei grein med kirsebærblomar
som bøyer seg insisterande mot stoveglaset mitt

Finn Øglænd
Marsfinalist i Diktkammeret

h I ukene framover vil vi trykke finalister – og vinner i
skole – og diktkammer: bravo!

Eg snakkar ikkje til deg

TEGNESERIER:
Det har ikke bare vært
enkelt å plukke med
seg nye – eller gamle –
superheltblader her til
lands. Noe blir oversatt
og satt ut i butikk-
hyllene sammenmed
Donald, Pondus, Fanto-
met og dess like, men
for de som virkelig vil
følge med på Spider-
Man eller X-Mens
anliggender er det de få
spesialsjappene som
gjelder.
Nå er det blitt noe enklere, i hvert fall om vi snakker om de

mange superheltene som er å finne i Marvel-stallen. Har du
en iPhone – eller enda bedre, en iPad – for hånd, kan du nå
laste nedMarvels tegnserieapplikasjon gratis fra AppStore.
Der får du enkel tilgang på både gamle og nye tegneserie-
hefter, spesialtilpasset for skjermlesing i farta. Hvert hefte er
regissert slik at du blar deg gjennom sidene på en høyst lese-
verdig måte, noe som faktisk fungerer overraskende bra selv
på den lille iPhone-skjermen.
De fleste tegneseriene koster 11 kroner, men du finner også

noen gratisblader – blant annet første nummer av «Invincible
IronMan» fra 2008, en hyggelig oppvarming til kinoaktuelle
«IronMan 2». En film du for øvrig trygt kan regne som en del
av dagens kulturtips.

Snorre Bryne
Spill- og tegneserieansvarlig i Dagbladet

Serier for hånda

I 1963 VAR VIKTOR JEROFEJEV
(62), i dag en av Russlands mest
kjente diktere og TV-kjendiser, 15
år gammel. Hans far, Vladimir
Ivanovitsj Jerofejev, hadde i sin tid
vært personlig tolk for Josef Sta-
lin. Nå var han sekretær for Stalins
tidligere nestkommanderende,
den fryktede Vyacheslav Molotov.
Lyder navnet kjent? Jo da, Molo-
tov er mannen som i 1939 ble
opphavet til begrepet molotov-
cocktail, primitive bensinbomber
som finnene brukte mot russiske
tanks i vinterkrigen og kalte opp
etter sine mest forhatte fiende.
– Molotov var på vei nedover i

systemet, min far var på vei opp.
De møttes så å si på halvveien,
forteller Jerofejev, som besøkte
Norge under den russiske uka på
Litteraturhuset.
– I sommerferien var Molotov

sammenmed oss. Jeg hadde en
svær, rødfarget, norskprodusert
transistorradio med batterier.
Hver kveld klokka sju komMolo-
tov til meg for å høre på Voice of
America fraWashington. Jeg fikk
den inn på kortbølgen. Det var
vanskelig å stille inn, på grunn av
forstyrrelser som de russiske
myndighetene hadde iverksatt,
trolig på ordre fra Molotov selv.
Han var alltid veldig offisiell, med
dress og slips. Satt og lyttet.

– Hva slags nyheter var han
mest interessert i?
– Alt mulig. En dag hadde de en

melding fra Beirut. Studenter
hadde vært i kampmed politiet.
Reporteren fortalte at de hadde
kastet «Molotovcocktailer». Min
onkel satt også der. Han kikket

opp på Molotov. Hva var dette?
Molotovcocktailer? Molotov viftet
ham av. Ikke noe, sa han. Det er
ingenting å bry seg om.

UNDER DEN RUSSISKE UKA i
Oslo har Mikhail Sjisjkin (49)
besøkt Norge. Han skrev sin første
roman som niåring. Han var sam-
menmed foreldrene sine på fami-
liens sommerhytte.
– Romanen var på én side i en

kladdebok, forteller han. – Jeg
hadde skrevet den, og nå ventet jeg
bare på min første leser, min mor.
Hun kom hjem og ble meget over-
rasket. Hennes sønn hadde skrevet
en roman! Hun satt seg ned og
leste, gledesstrålende. Menmens
øynene gled nedover siden, så jeg
at smilet forsvant. Hun ble mer og
mer alvorlig. Da hun var ferdig, ga
hunmeg boka tilbake og sa: «Mis-
ja, du må skrive om noe du har
greie på.»

– Hva handlet fortellingen
om?
– Skilsmisse. Mor og far kranglet

hele tida. Det var en del av min
verden. Jeg tror ikke man blir
forfatter. Det er noe man er. Den
beste oppskriften for å utvikle
talentet er å la barnet være alene,
uten venner – medmasse bøker.

MENS MIKHAIL SJISJKIN TROLIG
er den mest prisbelønte forfatteren
i den nye, russiske litteraturen, er
Viktor Jerofejev den mest omdis-
kuterte. Jerofejev skapte sin første
skandale allerede i 1979, da han
publiserte antologien «Metropol»,
en tjukk samling med 23 utdrag av
skrifter som sovjetmakten hadde
forbudt.
– Boka var en revolusjon, sier

han. – En litterær atombombe.
KGB, politbyrået og utenriks-
departementet ble involvert. Min
far mistet jobben i diplomatiet.
Han klarte så vidt å redde meg fra å
bli fengslet. Vi hadde vært på
toppen av den sosiale rangstigen.
Nå mistet vi alt. De forlangte at jeg
skulle be om unnskyldning. Jeg
hadde forrådt min far politisk. Jeg
ble klemt mellom asken og ilden.

Jeg «drepte» faren min. Han ble
tatt inn i varmen igjen da Gorbat-
sjov kom til makten, men da var
han for gammel til å arbeide.
Mikhail Sjisjkin har skrevet alle

sine romaner etter at Sovjetunio-
nen ble oppløst i 1991. Han har
fått de viktigste russiske, litterære
prisene, blant annet den russiske
Booker-prisen for romanen «Erob-
ringen av Izmail» (1999) og prisen
Nasjonal Bestselger for «Venus-
hår» (2005), som nettopp er utgitt
på norsk.
– Situasjonen i Russland er i

dag helt unik, sier han. – Vi er
styrt av et diktatur med helt fri
litteratur. Forfattere kan skrive
hva de vil. De kan være opposi-
sjonelle. De kan kritisere Putin
eller Medvedev. Bøkene blir trykt.
Forfatterne får priser. Men det er
ikke fordi de er frie. Det viser bare
hvilken marginal rolle den russis-
ke litteraturen spiller. Den er ikke
viktig. TV kontrollerer valgene.
Og regjeringen kontrollerer TV.

I TILLEGG TIL Å SKRIVE bøker
leder Viktor Jerofejev et radiopro-
gram og et av de mest sette TV-
programmene på russisk TV. Hver
tirsdag samler han sju mennesker,
kjente personer, utlendinger,
skuespillere, filosofer, forfattere,
forskere og andre, til samtale
rundt et tema, for eksempel for-
ræderi eller hykleri.
Samtidig er Jerofejev omstridt.

Etter «Metropol»-skandalen fulgte
han i 1989 oppmed essayet «Gra-
vøl over sovjetlitteraturen», utgitt
på norsk i disse dager sammen
med novellen «Livet med en
idiot». I «Gravøl...» blir alt som er
skrevet etter revolusjonen, og en
del av de store klassikerne, dømt
nord og ned som «hypermoralis-
tisk».
– I Russland har forfatterne

tradisjonelt opptrådt som prester,
sier han. – Det viktigste har vært å
endre verden og gjøre den til et
perfekt sted. Jeg har møtt mye
motstand, ikke minst fra ungdom
i nyfascistiske grupper. Going
Together-gruppa, som er en sup-

RUSSISK
LITTERATUR

FredrikWandrup
fwa@dagbladet.no

Dikteren
– utskjelt
og hedret

I dagens Russland er diktere forhatte kjendiser og
prisbelønte genier. Forfatterne er fri, men har de
noen innflytelse?

KULTUR I BILDER

LUFTIG:Denne ballongskulpturen er laget av New York-
kunstneren Jason Hackenwerth til åpningen av Arts
Festival of Oklahoma City 2010.

Foto: AP Photo/The Oklahoman/Scanpix
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LITTERÆR KRAFTKILDE. Mikhail Sjisjkin
er en av de største dikterne i dagens Russland.
Han har utgitt fire romaner og er klar med nummer
fem. Han bor i Sveits, men reiser ofte til Moskva
på besøk.

porterforening for Putin, har
beskyldt flere forfattere, ikke
minst meg, for å være antirussiske
og anti-Kreml. De oppfordrer folk
til å bytte inn mine bøker og få en
russisk klassiker av Dostojevskij
eller Tolstoj i stedet. Jeg har opp-
levd å sitte i en bokhandel og
signere bøker og bli invadert av
slike grupper som kastet bøkene
mine mot meg. Det høres komisk
ut, men er ikke morsomt. De er
farlige. De hater meg, nærmest
fysisk. Det er Putins skyld at
denne bevegelsen, som er bort-
imot nazistisk, kan eksistere. Den
har militære undergrunnsgrupper.
Det fins nettsteder der folk skyter
med Kalashnikov’er med meg
som blink.
– Blir du skremt?
– Hvis denne bevegelsen får full

støtte av Kreml eller Putin, er det
svært skummelt. I fjor høst rykket
19 professorer ut mot meg i en
kampanje igjen. De anklager meg
for å hate russere, med grunnlag i
noen ganske sterke tekster i boka
«Den russiske sjelens encyklope-
di». De vil ha meg tiltalt og fengs-
let. Selv polakkene, som elsker
boka, synes jeg er for tøff mot
mine egne. Det er hard kost, det
jeg skriver, men også fylt med

ironi, noe russerne ikke er så gode
på.
– Men du har fått støtte av

Medvedev?
– Han er min redning. Enn så

lenge. Jeg føler meg som en slags
lakmustest på russisk liberalisme.
Hvis jeg er OK, er Russland OK.

VIKTOR JEROFEJEV MENER AT
Russlands framtid henger sam-
menmedmaktkampenmellom
Putin og Medvedev, og at valget
om to år blir et skjebnevalg. Mik-
hail Sjisjkin er mer fatalistisk.
– Det spiller ingen rolle om

Putin eller Medvedev har makten i
Kreml, sier han. – Maktstrukturen
fra før 1917 er gjenopprettet.
Lederne vil klynge seg til den.
Russerne vet ikke hva et virkelig
demokrati er. De har ingen er-
faring med det og vet ikke hvor-
dan det virker. To ganger har man
forsøkt demokrati i Russland, i
1917 og på 1990-tallet. Begge
gangene ble det kaos og anarki.
– Demokrati oppfattes med

andre ord ikke som noe selv-
sagt gode?
– Demokrati kan ikke introdu-

seres nedenfra. Og blir det gjort
ovenfra, oppfattes det som et
svakt diktatur, ikke et demokrati.

Man foretrekker et sterkt diktatur
framfor et svakt. Russland er et
veldig patriarkalsk samfunn, med
en patriarkalsk mentalitet. Russer-
ne oppfatter staten som en fars-
figur. Og seg selv som barn. De
elsker sin far, men han må være
sterk. Han er alltid klok og vet hva
barna bør gjøre eller ikke. Gjør de
noe annet, har han rett til å straffe
dem.

RUSSERNES MANGLENDE SANS
for demokratiske innslag bekymrer
også Viktor Jerofejev.
– I provinsene blir folk ydmyket

av fattigdom. Mor og far drikker.
Folk lever under usle kår og tror de
er forrådt av Vesten, at folk i Vest-
Europa og USA hater russere. Så
kommer noen og snakker om å
gjenopprette Stor-Russland og så
videre. Russland har ikke vært
igjennom noen renselse etter andre
verdenskrig, slik som tyskerne.
Mentaliteten er ikke fri. Russerne
lever med nasjonen som et even-
tyr, en magisk virkelighet, som om
de er påvirket av en trylledrikk.
Det er her Stalin kommer inn. Ikke
hans utryddelser, ingen vil bli
drept. Men hans seier i krigen og
opprettelsen av Sovjetunionen
som gjorde Russland stort.

– På1800-tallet sa Dosto-
jevskij at hele den russiske
litteraturen er viklet ut av Go-
gols kappe, med henvisning til
novellen «Kappen». Har din
novelle «Livet med en idiot» en
lignende funksjon for den nye
litteraturen?
– Vi er tre forfattere i dag som

skriver med den samme energien,

Viktor Pelevin, Vladimir Sorokin
og jeg selv. Vi bruker språket som
rock’n’roll. Jeg tror min fortelling
er en viktig inspirasjon. Den
handler om russerne, som gjerne
vil erobre verden. Men de trenger
en leder. Så ender de med å velge
en idiot.

Fredrik Wandrup er bokansvar-
lig i Dagbladet

EGENHISTORIE:Viktor Jerofejevs nyeste bok er «Den gode Stalin». «En vill roman om
min egen familie, full av merkelige eventyr,» sier han. Boka er blant annet trykt i Frank-
furter Allgemeine Zeitung og The New Yorker. Foto: Elisabeth Sperre Alnes

De er farlige.
De hater meg,
nærmest fysisk.

I det postutopiske samfunnet er det endelig på tide å
vende tilbake til litteraturen... Den alternative littera-
turens spirer, hvor små de enn måtte være, inngir håp.

Viktor Jerofejev i manifestet «Gravøl over sovjetlitteraturen»

RUSSISKMILJØ:Mikhail Sjisjkin bor i Sveits, men har Russland tett innpå seg. Han har
arbeidet som tolk for sveitsiske immigrasjonsmyndigheter, som stadig har asylsøkere fra
tidligere sovjetiske republikker. Foto: Lars Eivind Bones


