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CASH IS KING: Et nyrikt Moskva utgjør bakgrunnen for «Skjorta».  FOTO: DENIS SINYAKOV, SCANPIX

En «russisk Erlend 
Loe», blir Jevgenij 
Grisjkovets omtalt 
som, en beskrivelse 
forfatteren selv 

ikke motsetter seg. Under 
«Russlandsdagene» på 
Litteraturhuset i april ble 
det for øvrig arrangert et 
interessant møte mellom 
Grisjkovets og Erlend Loe. 
Umiddelbart virker ikke 
denne sammenlikningen 
heldig for Grisjkovets; 
Erlend Loe er en langt 
bedre Erlend Loe. Det er 
når man ser Grisjkovets 
selv framføre sine tekster 
på scenen sammenliknin-
gen blir rettferdig og god. 
Grisjkovets er en multi-
kunstner som skriver 
romaner, noveller, skuespill 
og filmmanus. Som skue-
spiller framfører han selv 
sine stykker, og han gir også 
ut plater, enda han selv sier 
at han slett ikke kan synge.

En avgjørende styrke ved 
Loes prosa er hans subtile 
ironisering over klisjeene 
og flosklene som utgjør vår 
norske virkelighet, som vi 
feilaktig kanskje antar 
representerer Virkelighe-
ten. Grisjkovets’ debutro-
man «Skjorta», som nå er 
utkommet på norsk, gir 
også et ironiserende bilde, 
men hans fokus er visuelt, 
eller snarere kinematogra-
fisk. Jeg blir derfor ikke 
overrasket når jeg i den 
russiske utgaven finner en 
kortfattet tegneserieversjon 
av romanen som mest av alt 
likner bildemanuset til en 
film.

I romanen følger vi, gjennom 
et heseblesende døgn i 
Moskva, den forelskede 
unge arkitekten Sanja, som 
ganske ubeleilig får besøk 
av vennen Max, fra hjem-
byen Kemerovo i Sibir. I et 
eneste kjør forsøker han å 
avtale stevnemøter med 
kvinnen han elsker, samti-
dig som han må rydde opp i 
et leit personalproblem på 
en byggeplass, og først og 

fremst må underholde Max 
på en lang rekke restauran-
ter, der det inntas romslige 
mengder av både konjakk 
og den spennende, Heming-
way-inspirerte drinken 
mojito. Mobiltelefonen er 
nesten konstant i bruk. 
Samtidig blir vennene 
forfulgt av en mystisk mann 
i Mercedes, som later til å 
være den sjalu eksen til 
kvinnen Sanja elsker. 
Vennene kjører stadig rundt 
i ulike drosjer, og blir til 
slutt innblandet i en alvorlig 
trafikkulykke, som de selv 
imidlertid 
slipper 
uskadd fra. 
Etter hvert 
som timene 
går, får 
historien et 
grafisk 
uttrykk i form 
av ulike 
flekker på 
Sanjas hvite 
yndlingsskjorte. Omtrent 
midtveis anbefaler Max 
ham å kneppe dressjakken.

Scenen er den kokende 
millionbyen Moskva, som 
etter kommunismens fall er 
full av penger. «Selv 
tiggerne på gaten har jo 
penger», observerer Sanja. 
Alle har penger. Romanen 
handler dessuten om det 

urbane hysteriet som 
hovedstadens innbyggere 
blir suget inn i, enten de vil 
eller ikke. Sanja berører 
problemstillingen slik: «Det 
er jo hysterisk, Max! Og 
ekte mannfolk blir da ikke 
hysteriske!?».

«Skjorta» er mer en 
urban fortelling enn en 
typisk russisk fortelling, 
selv om spesielt én scene gir 
en typisk russisk koloritt: 
Når Sanja tidlig på dagen 
går for å klippe seg, bruker 
frisøren en stiv klokketime 
på å fikse en oversiktlig 
herresveis, samtidig som 
hun knapt sier et ord til 
Sanja. Derfor er det vanlig å 
begynne å slumre og 
dagdrømme når man er hos 
frisøren i Russland, og det 
gjør Sanja. Hans dagdrøm-
mer bidrar til romanens 
kinematografiske preg, og 
til at tempoet holdes oppe 
også i en scene som dette. 
Med jevne mellomrom 
hensettes man til scener fra 
Den Annen Verdenskrig og 
Nordishavet, der Sanja 
spiller helterollen.

Et fransk tema kommer inn i 
historien i form av Sanjas 
kollega og konkurrent 
Pascal, som snakker godt, 

men en smule 
gebrokkent 
russisk. 
Boken 
minner i det 
hele tatt om 
en fransk 
filmkomedie 
– hysterisk og 
morsom, men 
kanskje ikke 
hysterisk 

morsom.
Dina Roll-Hansens 

oversettelse er utmerket. 
Grisjkovets språklige 
uttrykk er enkelt, og det er 
vanskelig å peke på noe i 
originalen som skulle ha 
gått tapt gjennom hennes 
gjengivelse.

Audun Johannes Mørch 
bokmagasinet@klassekampen.no

Andpustent: «Skjorta» er hysterisk og morsom, 
men kanskje ikke hysterisk morsom. 

Urbant hysteri

Den 
kokende 

millionbyen 
Moskva er full 
av penger.
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Da vi kom til byen hadde vi
problemer med å sove
Vi lå som frosne croissanter og 
vred på kroppene våre, hodene
havnet gang på gang under
trikkeskinnenes giljotin, bena
svevende over madrassen, lunkent øl
holdt fotsålene spent over lakenet 

Mira B Laurantzon
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Det svenske tidsskrif-
tet Lyrikvännen er 
av den stødige, 
trygge typen: 
mindre opptatt av å 

polemisere og utfordre enn av 
å levere velfunderte og 
velformulerte innspill til den 
langsomme samtalen. Nå er 
redaksjonen ute med et 
dobbeltnummer med en 
temadel om 
«Att översätta 
poesi» som 
utgjør mindre 
enn halvpar-
ten av de 172 
små sidene. 
De som 
forventer seg 
en enkel 
innføring i 
den umulige 
oppgaven, eller kanskje et 
dypdykk i oversettelsens 
grunnlagsproblemer, vil bli 
skuffet. 

Derimot vil man finne en 
håndfull korte essays av 
oversettere som har åpnet 
døren til arbeidsverkstedene 
sine. Det handler blant annet 
om å oversette Edith Söder-
gran til tysk, og tyske 
Mayröcker og polske Zaga-
jewski til svensk. Tekstene 
viser ulike arbeidsmetoder, 
men de fleste synes å følge 
Enzensbergers påstand: «Det 
som inte själv är poesi kan 
inte heller vara översättning 
av poesi.» Filologien er en 
rettesnor, men det viktigste er 
at resultatet blir en ny 
original. Den gode oversette-
ren omtales et sted som en 
eksentrisk dirigent som 
gjerne oppfører symfonien på 
tvers av partituret slik at man 

plutselig hører den velkjente 
komposisjonen med nye ører. 

Lederen slår fast at «utgivnin-
gen av översatt poesi i 
Sverige er liten» og at det 
stort sett er de mindre 
forlagene som står bak. Her 
til lands er det totale antallet 
betydelig lavere enn i broder-
landet, men om ikke annet 
holder de store forlagene 
fortsatt stand med sine 
respektive gjendiktningsse-
rier. Problemet er i større grad 
at utgivelsene knapt får 
omtaler i avisene, noe som 
heldigvis ikke forhindrer dem 
i å sette avtrykk hos lesende 
og skrivende over tid. 

Et vektig unntak er fjorår-
ets bejublede antologi «Verden 

finnes ikke på 
kartet». Den 
inneholdt 
blant annet 
dikt av den 
russiske 
futuristen 
Velimir 
Khlebnikov, 
som nå er 
utkommet i 
en egen, 

utvidet samling på Asche-
houg, i begge tilfeller oversatt 
av Gunnar Wærness og Mikael 
Nydahl. Sistnevnte arbeider 
også med det første større 
utvalget av Khlebnikov på 
svensk og skriver i Lyrikvän-
nen om utfordringene knyttet 
til oversettelse av de over fem 
tusen neologismene Khleb-
nikov innførte i det russiske 
språket. Utgangspunktet for 
nyordene fant han i urslaviske 
ordstammer, for siktemålet 
var ikke bare å omforme 
språket til den nye tiden, men 
også å bane vei for et slavisk 
fellesskap. «Nyordspoesin är 
för Chlebnikov inte någon 
konst för konstens egen skull, 
utan ett praktisk verktyg för 
utopins förverkligande.» 

Jeg spør meg selv om ikke 
det samme kan sies om å 
oversette poesi?

Cathrine Strøm
bokmagasinet@klassekampen.no

Oversetterne åpner arbeidsverkstedene.

Et gløtt inn

Den gode 
oversette-

ren omtales som 
en eksentrisk 
dirigent.


