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Ord om 
språk

Bein i nasen
Nasen er ikkje kven som 

helst. Han er sjølve midt
punktet i andletet, og han 

elskar å stikka seg fram. Hjå som
 me dyr er nasen jamvel hovud
sansen; dei luktar betre enn dei 
ser. Vår eigen luktesans er so dår
leg at me helst nyttar nasen til 
andre ting. Til dømes kan me «gå 
på nasen» eller «stikka nasen i 
noko». Men kva tyder det å 
«draga bust or nasen på nokon»? 
Og kan me seia at nasen er klok?

Det norrøne ordet nasavit 
tyder på at nasen veit eitt og 
anna. Då kan me vel seia at han 
er nasevis, han som har godt nase-
vit? Nasavit tyder ‘luktesans’, og 
adjektivet nasevis vart opphavleg 
nytta om folk med god lukte

sans. Slik er det ikkje lenger. No 
har nasevis fått tydinga ‘nyfiken’, 
‘skamlaus’, ‘uhøfleg’ og dilikt. 
Dette tydingsskiftet er ikkje 
so underleg, for folk med godt 
nasevit var vel gjerne fæle til å 
snusa i sakene til andre. Slikt 
tykkjer me ikkje om.

Me bør ikkje «stikka nasen» i 
sakene til andre, men kva med 
å stikka nasen i øyra på folk? På 
norrønt finn me ordlaget hafa 
nef í eyru einhverjum. Den bokstav
lege tydinga er «ha nasen i øyra 
på nokon», men det tyder berre 
at du kviskrar til nokon. I grun
nen er det underleg at det er just 
nasen du stikk i øyra på nokon, 
for det er vel munnen du kvis
krar med?

Kan henda er det ikkje so rart 
likevel, for nasen kan me nytta 
til so mangt. Til dømes er det lett 
å «gå på nasen» eller «på trynet». 
Tryne kan me jamvel nytta som 
verb: «Ho tryna skikkeleg!» Sant 
å seia er det ingen kunst å «gå på 
nasen», i alle fall ikkje om du har 
«bein i nasen». Og om du er dår
leg til beins, kan du «bruka nasen 
til stav».

Me nyttar òg nase i ordlag 
som gjeld narring og håning og 
slikt. Me seier at han som vert 
lurd, får «lang nase», og når me 
spottar nokon, kan me finna 
på å «peika nase» til den det 
gjeld. Me kan òg «ta nokon ved 
nasen». I det norrøne målet finn 
me eit særs undersamt ordlag i 

same gata: draga bust ór nefi ein-
hverjum. Å «draga bust or nasen 
på nokon» er det same som å 
lura nokon. Kva er det som gjer 
nasen so veleigna til luring og 
spotting?

Kan henda freistar nasen å 
ta att for alle gongene han er 
spotta sjølv, anten av di han ser 
rar ut, som nasen ofte gjer, eller 
av di folk set synssansen høgre 
enn luktesansen. Eit morosamt 
norrønt ordtak seier det slik: 
«Det var for nære nasen!» sa karen, 
han var skoten i auga.
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Det leikade folk nedi kavet
Ein stor og stundom slitsam roman med ein spennande, personleg stil og truverde i skildringa av tenkje
måtar ein ikkje skulle tru ein vellukka forfattar som Makanin kjende så godt.
RoMaN
Vladimir maKanin:

underground – eller 
en helt av vår tid
OmsEtt aV dagFinn FOldøy 

CappElEn damm

I 1840 kom Mikhail Lermontov ut 
med boka Ein helt av vår tid, ein 
kort roman eller ei samling av 
fem noveller, til saman eit godt 
bilete av Russland i samtida til 
den då 26 år gamle forfattaren. 
I 1998 kom så romanen Under-
ground – eller en helt av vår tid ut i 
Russland, også den i fem bolkar, 
men dryg og overveldande, myl
drande av folk og forteljingar og 
truleg eit sannferdig bilete av det 
postsovjetiske Russland. Forfat
taren heiter Vladimir Makanin, 
og han var 61 år då boka kom ut. 
Hadde han venta eitt år til, hadde 
han altså vore 62, som eit perfekt 
spegelbilete av alderen til Ler
montov ved utgjevinga, men kva 
skal ein vel nytta det perfekte til?

I romanen til Makanin møter 
me ein upublisert forfattar som 
på urussisk vis berre går under 
namnet Petrovitsj. Han har hatt 
publiseringsforbod i sovjettida, og 
i åra etter har det vore heller dår
leg med motivasjonen til å skriva. 
Han held seg i live ved ymse små
jobbar, mellom anna er han ei 
slags vakt i husvære der vertska
pet er bortreist, og han bur no og 
då i desse hyblane og husværa i eit 
større bustadkompleks i Moskva, 
når han då ikkje søv på ein benk 
på ein undergrunnsstasjon eller 
i ei vogn i den såkalla metroen. 
Han ser på seg sjølv som eit under
grunnsmenneske, ein person som 
har falle så djupt at han har rasa 
gjennom jordskorpa og no er utan 
eigentleg livsinnhald og identitet. 

tRøyttE MENN
Det er, ikkje overraskande, eit 
hardt liv der nede i undergrun

nen, der ingen har pengar og alle 
drikk, men Petrovitsj har sine 
turar til yta, til andre som det 
har gått opp eller ned med, til 
folk som har ei flaske vodka og 
eitkvart å bita i, til kvinner han 
kan bu hjå ei stund, og til andre 
meir eller mindre fortvila og 
hjelpelause sjeler, ikkje minst ei 
mengd forfattarar som i fleire tiår 
har gått ikring i gatene med refu
serte manuskript under armen, 
ja, det er rik tilgang på slike, mest 

gamle, trøytte, fattige menn som 
aular fram or undergrunnen når 
det går rykte om at eit nytt forlag 
vil gje ut ein antologi med tekstar 
av slike undergrunnsforfattarar. 

Petrovitsj ser, registrerer, del
tek i det usle livet og går ikkje av 
vegen for brotsverk når han finn 
det naudsynt. Sjølv vert han også 
utsett for litt av kvart, og han 
har sett endå meir, til dømes det 
som skjedde med bror hans, ein 
lovande kunstnar som vart medi
sinert slik i Bresjnevtida at han 
vart varig sinnssjuk, og dette var 
han nok ikkje åleine om. Helse
vesenet var altså ikkje berre til 
for å lækja sjuke, men for å gjera 
pasientar av slike ein ikkje ville 
ha gåande friske ikring.

ÅtsELsdyR
Petrovitsj er ein helt berre slik 
hyene og sjakal er det, han lever 
på restane etter dei handlekraf
tige og heldige. I skildringa av 
den verda han lever i, presente

rer han oss for mange leie lagna
der og ikkje minst for ei vonløyse 
som er så djup at der knapt finst 
rom for dagdraumar. Petrovitsj 
sjølv ser ikkje ut til å ha mange 
slike, han er eit menneske med 
kunnskap, ikkje minst om rus
sisk litteratur, men han har ikkje 
ambisjonar, eller han nemner 
dei ikkje. Såleis er han verkeleg 
eit ekte undergrunnsmenneske, 
og slike kan ikkje kosta på seg ei 
mogleg framtid; forsvaret deira 
er at dei ikkje har fallhøgd. Det 
tyder ikkje at dei vantar moral. 
Dei veit nok kva som er rett og 
gale, men grensesnittet mot stor
samfunnet går helst ved konflik
tane dei har med det. 

Det er eit slektskap med Sult 
av Hamsun her og med Röda rum-
met av Strindberg, men altså med 
svært lite att av von og ambisjon. 
Dei fattige intellektuelle kan 
ikkje hjelpa kvarandre opp, og 
stundom ser det ut til at dei vert 
haldne nede av eit slags sensure

rande gruppepress som 
aldri vert formulert, fil
leproletariatet har sin 
eigen ordlause ortodoksi, 
og dei få som faktisk stig 
frå undergrunnen og vert 
til noko, er litt skamfulle 
over framgangen sin, dei 
veit at dei først og fremst 
var heldige. Når Petrovitsj 
får eit tilbod om hjelp til 
mogleg publisering, av 
ein han reknar som ein 
heldig dobbeltgjengar, 
takkar han nei, han vil 
ikkje skriva meir, påstår 
han, utan at han kan for
klara kvifor.

MEN tRuvERdE
Det er ein stor og stun
dom slitsam roman, 
dette, omsett til godt 
norsk av Dagfinn Foldøy 
og med ein spennande, 
personleg stil. Boka er 
nesten påtrengjande tru

verdig i skildringa av tenkjemåtar 
ein ikkje skulle tru ein vellukka 
forfattar som Makanin kjende så 
godt. Det er også ei politisk bok 
frå eit samfunn som har opplevd 
enorme systemendringar, men 
der somme idear går i arv frå 
den eine ordninga til den andre. 
Her er såleis nok av angjeva
rar, og helsevesenet har framleis 
makt til å gjera folk sjuke. Russ
land har altså enno ikkje makta å 
lyfta folket økonomisk, men den 
russiske lasaronen som eit fat
tig menneske med kultur verkar 
ikkje som eit unnatak eller særtil
felle. Den amerikanske ekvivalen
ten til Petrovitsj, Bukowski, levde 
både over og under jorda og var 
vel eit einskildfenomen båe sta
der. Skilnaden mellom amerika
naren og russaren er ikkje stor, 
men han er der.  
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Stundom ser det 
ut til at dei fattige 
intellektuelle vert 
haldne nede av eit 
slags sensure
rande gruppe
press som aldri 
vert formulert.

Makanin tek imot statsprisen til Den russiske føderasjonen av Vladimir Putin i 2000.  Foto: Wikipedia


