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Slik sier boken noe om medli-
denhet. Som leser gripes vi ikke 
nødvendigvis av hver eneste per-
sonskildring, men vi aner tan-
ken om en større idè som ligger 
bak; Kanskje er ikke revolusjo-
ner det eneste middelet til å for-
bedre livet. Nikita kan ikke for-
andre verden, eller hamle opp 
med all urettferdighet, men han 
hjelper hvert fall ett menneske 
(en gammel flyktningkvinne fra 

Tsjetsjenia). For; «Den som har 
reddet ett menneske, har reddet 
hele verden». Et tvers i gjen-
nom godt menneske blottet for 
lyter, egne mål og viljeshandlin-
ger, vil likevel strekke til kort 
som hovedperson. Her hektes 
imidlertid leseren på Nikita i det 
vi stadig får små drypp av kjær-
lighetshistorien mellom ham og 
ungdomskjæresten Jasia. Den 
byr både på hete følelser og dyp 
fortvilelse. 

Bakrusdømmer. Språket er hele 
tiden dynamisk, selvdrivende, 
det drar leseren videre med på 
togferden og til tekstens avspo-
ringer i det Nikita stadig møter 
nye mennesker. Nye historier 
som kan speile Russlands samtid 
fra det aller laveste av de sosia-
le lag. Her møter vi «horder av 
fillefranser», gamle koner som 
«napper til seg sleipe fiskeha-

ler» og mennesker som bærer 
på «Russlands klissete bakrus-
drømmer». Natalja Kljutsjar-
jova skriver lekent og leserin-
viterende, samtidig holder hun 
seg til en nøktern stil og slenger 
sjelden om seg med metaforer. 
Dette er beinhard virkelighet, 
for de som har fått merke pre-
sidentens politikk på kroppen. 
Gjennom de mange møtene 
med ulike mennesker stiger det 
en sivilisasjonskritikk. Et bren-
nende sosialt engasjement. Slik 
fremstår Russland rundt på tred-
je klasse først og fremst som en 
modig bok. Vi kjenner Dosto-
jevskij, Tolstoj, Tsjekhov, men 
hvem skriver egentlig fra dagens 
Russland. Fra knakingen etter 
det store Sovjet-prosjektets fall? 

30 år gamle Natalja Kljutsjar-
jova gjør et modig forsøk. Kan-
skje klarer hun også å rokke litt 
ved den samtid hun så gjerne vil.

«Språket er hele 
tiden dynamisk, 
selvdrivende, det 
drar leseren videre 
med på togferden 
og til tekstens 
avsporinger i det 
Nikita stadig møter 
nye mennesker»

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.
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Det finnes en barnebok som 
heter Det røde eplet. Den hand-
ler om et forsvunnet eple som 
forårsaker en innviklet kjede-
reaksjon. Aleksej Slapovskijs 
roman De er overalt minner litt 
om den.

I den russiske og skarpt 
 satiriske romanen er det en 
forsvunnet portemonnée som 
setter handlingen i gang. Den 
blir stjålet av en guttunge som 
sitter på torget og tigger for 
å få penger til å kjøpe seg et 
hus, og en dag ser sitt snitt til 
å snappe den innholdsrike lille 
veska fra sin eier. Eieren er en 
innflytelsesrik og velhavende 
entreprenør, og portemonnéen 
inneholder ikke bare penger, 
men også viktige bygnings-
papirer som har vært igjen-
nom de 18 (eller hvor mange 
det er) instansene for byggetil-
latelse, med alt det har krevd 
av kameraderi, bestikkelser og 
halvsannheter.

Kjedereaksjon. Rikingen leg-
ger i vei for å fange tyven, men 
tror i farten at det er en aldren-
de samfunnsfagslærer som er 
den skyldige. I opphisselsen 
slår han den gamle mannen 
ned, og dermed er kjedreak-
sjonen i gang. Både entrepre-
nøren og den gamle blir satt i 
fengsel, politiet på sine ulike 
nivåer og varierende grad av 
inkompetanse blir koblet inn, 
og naturligvis guttens familie – 
for etter hvert faller mistanken 
på ham. Siden moren har barn 
med tre ulike menn og for tida 
lever sammen med en fjerde, 
forgrener handlingen seg som 
en vifte, alt mens gutten er på 
rømmen med de stjålne pen-
gene, og politifolkene og alle 
de andre vikler seg inn i et spill 
av intriger, bestikkelser og for-
elskelser. 

Påskudd. Jeg skal ikke engang 
forsøke å vikle handlingen ut. 
Handlingsforløpet er heller 
ikke poenget, men et påskudd 
for forfatteren til å smette inn i 
det russiske samfunnets skulte 
avkroker, med alt det rommer 
av korrupsjon, maktarroganse, 
byråkrati og løgn. Her har alle 
sin egen agenda, og karrer til 
seg uten å tenke på andre enn 
seg selv. Enhver er sin nestes 
fiende – eller i hvert fall uvenn. 

Kanskje med unntak av guttens 
stefar som er forfatter og et 
godt menneske. Til gjengjeld 
er han fra Aserbadsjan, og der-
med betraktet som et utskudd 
i det russiske samfunnet, der 
hierarkiene er støpt i sement.

Skrudd humor. Det er roma-
nens skrudde humor som gjør 
denne boka verdt å lese. I ste-
det for å lage en elendighets-
beskrivelse (som fortellingen 
på mange måter er), har for-
fatteren laget en satire, full av 
 absurde innfall og snurrige, 
men akk, så alminnelige aktø-
rer. Det er et overskudd i tek-
sten, godt ivaretatt av over-
setterne, som holder leseren 
gående selv om forviklingene 
til tider tråkker i egne spor. 
Når alle har løpt linen ut, fal-

ler boka til ro i en epilog der 
alle på en bisarr måte har fått 
sitt. Skjønt alt egentlig er ved 
det samme – som i Jan Lööfs 
fornøyelige fortelling om det 
røde eplet. 

Ubehag. De er overalt er sam-
funnssatire på høyt nivå, den 
avdekker et Russland der det 
meste er i forfall, også på det 
personlige plan. Den gjør det 
med et glis, og etterlater det 
ubehaget jeg tipper forfatte-
ren har siktet mot.

Historien om 
den forsvundne 
portemonnée

Modig om menneskeskjebner
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De er overalt er samfunns
satire på høyt nivå.

«Det er romanens 
skrudde humor 
som gjør denne 
boka verdt å lese»
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