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■■ Anmeldt av Kjersti■Juul
kjersti.juul@vl.no 22 310 310

Natalja Kljutsjar-
jova gir plass til 
både fillefranser og 
bakrusdrømmer 
i knakingen etter 
Sovjet-prosjektets 
fall.

Dette er historien om en tog-
reise. Om hvordan livet farer av 
sted med oss. Om «de krenke-
de og fornedrede», slik Dosto-
jevskij ville formulert det. Den 
unge forfatterinnen Natalja Klj-
utsjarjova er da også tydelig in-
spirert av den gamle mester. I 

likhet med Dostojevskij frasi-
er hun seg kontrollen, og sen-
der sin hovedperson ut i kaos. 
Rettere sagt setter hun ham på 
 toget, og lar han lytte til fortel-
lingene fra alle de han møter på 
sin vei.

Fordomsfri. Det er et effek-
tivt fortellergrep. Av og til fø-
les det som om Natalja Kljut-
sjarjova nesten har gjort det litt 
for enkelt for seg selv. På reisen 
presenteres vi fort for et vell av 
ulike menneskeskjebner, vi får ta 
del i deres liv og historie, uten at 
det behøves noen videre finur-
lige, dramaturgiske grep. Men 
i mangfoldet, blir det også bare 
plass til korte omriss. Vi kom-
mer aldri ordentlig inn under 
huden på noen av dem. Selv 
blir Nikita en slags represen-
tant for det ideale forholdet til 
livet. Han er totalt åpen for an-

dre mennesker, skjuler seg ikke 
for noens lidelser, men tar dem 
opp i seg uten tegn til forsvar 
eller fordommer. 

Bok roman
Natalja■Kljutsjarjova
Russland rundt på tredje klasse
Overstatt av Alf B. Glad
Cappelen Damm

Et■brennende■sosialt■engasje-
ment.

n TRE RUSSERE: Russisk samtidslitteratur blomstrer. I serien Petrusjka gir Cappelen Damm oss jevnlig   del i det som skjer også denne våren. Mange av romanene er sterkt kritiske til mye av det som skjer i landet 
– Aleksej Slapovskij har laget en samfunnssatire på høyt nivå, Natalja Kljutsjarjova leverer en modig roman  med sterkt sosialt engasjement, mens vår anmelder går trett av alt maset i Jevgenij Grisjkovets Skjorta.

■■ Anmeldt av  
Alexander■Schindler
kultur@vl.no 22 310 310

Forviklinger, mas og over-
dreven nevrose trenger ikke 
bli god litteratur, selv om det 
utgis under parolen «Russisk 
samtidslitteratur».

Sasja er arkitekten med tidvis 
litt for høye tanker om seg selv, 
der han farter rundt i Moskva 
i et endeløst tog av taxier, me-
troer og fotturer i snøen. Han 
er også hovedpersonen i roma-
nen Skjorta, den sjette i Cappe-
len Damms serie med russisk 
samtidslitteratur. 

Hektisk. Forfatter Jevgenij 
Grisjkovets skildrer ett hek-
tisk døgn i Sasjas liv. Den drik-
keglade bestevennen fra hjem-
byen i Sibir må hentes på fly-
plassen. Den franske arkitek-
tvennen med den sjarmeren-
de aksenten trenger hjelp for å 
lande sitt første oppdrag. Late 
arbeidere må tuppes i gang på 
arbeidsplassen. Og på toppen 
av det hele blir Sasja forfulgt av 
en mystisk mann i stor Merce-
des. Kan det ha noe med hans 
altoppslukende forelskelse å 
gjøre?

Forelsket. Oppi alt dette skal 
det selvfølgelig drikkes. Og det 
til gangs. Klisjeen om den rus-
siske mann er på plass. Og til 
å begynne med er det nesten 
underholdende å følge Sasjas 
innviklede tilværelse. Han sve-
ver konstant mellom de ekstre-
me ytterpunktene i sin tanke-
gang og sitt følelsesliv. Kort 
sagt; han er forelsket. Forfat-
teren gjør en grei jobb med å 
skildre denne flakkende tilste-
deværelsen, der valget mellom 
avgrunn, død og drukkenskap 
og sinnsro, glede og lykke av-
gjøres av noe så tilsynelaten-
de banalt som hvorvidt Sasjas 
elskede tar telefonen når han 
ringer eller ikke. 

Dagdrømmer. Like-
vel, Sasjas stressede 
tankegang i sort-
hvitt blir fort ma-
sete. Hans nevrose 
virker i overkant 
påtatt. Slik virker 
Skjorta tidvis 

like lite givende som Erlend 
Loes Tatt av kvinnen. Skulle 
det herske noen tvil; sammen-
lignende er ikke ment som en 
hedersbetegnelse. For å bryte 
det hektiske livet i Moskva, lar 
Grisjkovets  hovedpersonen sin 
dagdrømme. Sasja som helte-
modig offiser i skyttergrave-
ne, Sasja som sta styrmann på 
sjøen, eller  Sasja som resignert 
soldat på toget til fronten. Det 
er først her hovedpersonen fin-
ner sin sjelefred. Ironisk nok 
gjelder det også for leseren. 
Det er nettopp i drømmene 
at Skjorta blir interessant. Det 
hektiske hverdagslivet som ut-
gjør mesteparten av boka vil 
jeg egentlig bare glemme.

Hektisk døgn 
i Moskva

Bok roman
Jevgenij■Grisjkovets
Skjorta
Cappelen Damm
Oversatt av Dina Roll-Hansen

Det■er■i■drømmene■at■Skjorta 
blir■interessant.

«Han■svever■
konstant■mel-
lom■de■ekstreme■
■ytterpunktene■i■
sin■tankegang■og■

sitt■følel-
sesliv.■Kort■
sagt;■han■er■
forelsket»

Modig om menneskeskjebner
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