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Russlands skjønnlitterære tradisjon er 
enorm: Pusjkin, Gogol, Turgenjev, Dos-
tojevskij, Tolstoj, Tsjekhov ... Russland 
var de litterære gigantenes hjem. Ingen 
litteratur var større og mer betydelig enn 
den russiske. 
 Men de syv fete årene ble sannelig 
fulgt av syv magre. Den 70 år lange Sov-
jettiden ble noe nær et sammenbrudd for 
russisk litteratur. Drømmen om kommu-
nisme og frihet ble ikke akkurat oppfylt. 
 Det viste seg raskt at kommunismen 
ikke hadde mye plass for verken oppo-
sisjon eller systemkritikk. Men det hele 
gikk enda verre enn selv de pessimistiske 
hadde tenkt seg: Ivan Bunin (nobelpris-
vinner 1933) forble i eksil i Paris, Isaak 
Babel vendte hjem fra samme by og ble 
skutt i 1940, Vasilij Grossman fikk aldri 
utgitt noe i sin levetid, Jevgenij Zamjatin 
intet etter 1927, Mikhail Bulgakov knapt 
en linje etter 1929. Nabokov kom aldri 
tilbake til Russland etter revolusjonen. Ja, 
den Stalin, den Stalin.
 Men også etter Stalin fortsatte un-
dertrykkelsen av talent. Boris Pasternak 
(nobelprisvinner 1958) ble nærmest unev-
nelig, Aleksander Solsjenitsyn (nobelpris-
vinner 1970) ble utvist. 

I og med 1980-tallets glasnost forandret 
det litterære bildet seg, og dermed kom 
også oppgjørene med sovjetisk litteratur, 
ikke minst Viktor Jerofejevs Gravøl over 
sovjetlitteraturen (1990), som sammen 
med novellen Livet med en idiot får åpne 
Cappelen Damms nye serie med russisk 
litteratur, «Petrusjka».

 Jerofejevs essay om sovjetlitteraturen 
er knusende. Han deler sovjettidens litte-
ratur i tre. Først den «o!siøse» litteratu-
ren, som fulgte partilinjen til enhver tid. 
Så landsbylitteraturen, som støttet seg 
på det «opprinnelig russiske» og dermed 
ble både reaksjonær og fremmedfiendtlig. 
Og til sist den liberale litteraturen, som 
kom frem i tøværsperioder og mot slut-
ten av den kommunistiske epoken, og 
som Jerofejev mener ofte ble fort utdatert 
fordi den ikke våget nok.
 Det er en knusende kritikk, som stort 
sett er innsiktsfull og tre"ende – desto 
mer smertefull for de rammede. Gravøl 
over sovjetlitteraturen ska"et Jerofejev 
store skarer med fiender som senere har 
prøvd å stra"e ham med undergraving og 
kampanjer. Det kom neppe som en over-
raskelse for ham. 

Rent litterært er det mest overraskende 
med Jerofejevs essay at det inkluderer 
legendariske utgivelser som Anatolij 
Rybakovs Arbats barn blant de tidlig gam-
le og ikke lenger interessante bøkene fra 
Gorbatsjovs epoke. 
 Synspunktet virker mest som en litt 
gretten påstand, men kan også leses som 
en oppfordring om mer radikalisme i en 
tid hvor man ikke lenger trengte å hylle 
den «egentlige sosialismen» i samme ån-
dedrag som man tok avstand fra Stalins 
regime, noe som var nærliggende for en 
gammel tankkommandør som Rybakov.
 Livet med en idiot er kanskje Jero-
fejevs mest kjente tekst, den er blant 
annet gjort til en opera, med musikk av 
Alfred Schnittke, og den er en allegori 
over Russlands kommunistiske historie. 
Jeg-personen er den jevne russer, hans 
navnløse kone er Russland og idioten 
dette paret må ta til seg, Vova, er kommu-
nismen og dens apparat.
 Det er slett ikke meningen å få akkurat 
den idioten man får. Tvert imot påpeker 
hovedpersonen at han foretrekker en 
«salig», hvorpå en vakt avbryter med at de 
alle er «hellige narrer». Det skal ikke gå 
godt.

Problemet er at det lurer en ondskap og 
et system i Vovas idioti. Han er både dum 
og slem og voldsom, og dessuten villig til 
stort sett hva som helst for å få det som 
han vil. Han pælmer mannen ut fra sove-
rommet og overtar kona, som han herjer 
nådeløst med. Senere er det mannen som 
blir glad i sin plageånd og kverker konen, 
så blir han Vovas elsker og idiot som ham. 
Innimellom foregår all slags djevelskap 
og frastøtende hendelser, det spises avfø-
ring og så videre.
 Livet med en idiot er blitt en av de 
ikoniske tekstene om Sovjet-tiden. Den 
er ikke særlig subtil i sin hovedidé, men 
den er uhyre e"ektiv, med språklige og 
fortellertekniske virkemidler som klarer å 

destillere brutalitet, uforutsigbarhet, uro 
og fortvilelse ned til en kort og konsis 
slegge av en tekst. Som hovedpersonen 
utbryter: «Min Vova! Min stra"! Åh, du 
hulrom i min egen bak! Åh, denne smer-
te, Europas formørkelse …» 

Ljudmila Petrusjevskajas roman Tiden er 
natt er også med på å få i gang Petrusj-
ka-serien og den deler Jerofejevs mørke 
grunntone, men er ellers en totalt anner-
ledes bok. Den er skrevet mot slutten 
av Sovjettiden og ble første gang utgitt i 
1992. Den er realistisk inntil det naturalis-
tiske i skildringen av en families liv i en 
bitte liten og trang leilighet hvor alle er i 
problemer. Store problemer. Hele tiden.
 Hovedpersonen i Tiden er natt er Anna 
Andrianovna, en middelaldrende kvinne-
lig lyriker som Petrusjevskaja har utstyrt 
med temmelig begrensede poetiske 
evner, men med en rekke besynderlige 
ideer – hun gjør et totalt grunnløst num-
mer av at navnet hennes ligner på poeten 
Anna Akhmatovas, som om en tilfeldig 
Henrik Jebsen skulle bli en genial drama-
tiker.
 Selvbildet er veldig galt. Anna kom-
mer neppe til å få utgitt noe noen gang, 
de smakebitene leserne får tyder i hvert 
fall ikke på det. I stedet får hun en sjel-
den gang et opplesningsoppdrag på en 
eller annen institusjon, mest fordi hun 
ellers beleirer alle og maser på enhver for 
å få noe å gjøre.

Men hun kan mase så mye hun vil, lese-
ren mister ikke sympatien med henne 
av den grunn. Petrusjevskaja skildrer en 
verden av margstjelende fattigdom hvor 
hver rubel, hver kopek og hver brødskive 
har betydning. 

 Dessverre er det også litt for lite kjær-
lighet til å rekke helt rundt. Altruisten er 
sjanseløs i den leiegårdsverdenen Tiden 
er natt byr på: Det gjelder å slåss for hver 
smule. Dette er umiddelbart forståelig 
for leseren og danner fundamentet for 
handlingen.
 Det blir verre når Anna sitter og leser 
datterens (superstrengt hemmelige) dag-
bok og kommenterer den, som om det 
var verdens naturligste ting å gjennomgå 
andres mest private ting. Så er hun altså 
langt fra noen egentlig sympatisk figur li-
kevel? Snarere ville det være riktig å si at 
Petrusjevskaja balanserer henne mellom 
anstendig og uanstendig, akseptabel og 
uakseptabel, medynkvekkende og provo-
serende.

Og Anna er ikke alene. Persongalleriet 
har egenskaper som i russisk litteratur 
går tilbake til Gogol. De er ynkelige, gro-
teske, brutale, sentimentale, overstadige 
og redde om hverandre, i evig kjekling 
og kamp. Annas to barn er ikke akkurat 
vellykkede, datteren Aljonas store roman-
tiske drømmer ender bare med at hun 
blir gravid med ubrukelige døgenikter, 
og sønnen Andrej er kriminell og ute av 
stand til å begynne på noe som kunne 
ligne på å bli et nytt og bedre liv. 
 Dattersønnen Tima er Annas trøst 
og glede. Men ingen ukomplisert glede: 
Anna slåss om barnebarnets kjærlighet 
med datteren i en kamp hvor det meste 
tydeligvis er lov og hvor resultatet er at 
objektet for all «kjærligheten» fra de to 
kvinnene står og hyler, redd, fortvilet og 
utrøstelig.
 Kort sagt: Familien balanserer hele 
tiden på kanten av stupet, og Petrusjev-
skajas litterære teknikk er å hele tiden gi 

Etter idiotiet
Plutselig, og samtidig, kommer både et  
oppgjør med sovjetlitteraturen og det nye 
Russlands fremste roman ut på norsk.
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dem små dytt, så de vakler over avgrun-
nen, for så å trekke dem inn i en tilsyne-
latende tryggere posisjon igjen – for en 
stakket stund. Verken i handling eller i 
karaktertegning er det et øyeblikks fred å 
få i Tiden er natt.

Samtidig med Cappelen Damms Petrusj-
ka-serie lanserer Oktober sin oversettelse 
av det som mange hevder er 2000-tallets 
beste bok på russisk, Venushår av Mikhail 
Sjisjkin. Et sidesprang: At Sjisjkins nor-
ske forlag er oppkalt etter revolusjonen 
ville forfatteren sannsynligvis finne ustyr-
telig morsomt. 
 Jerofejev og Petrusjevskajas bøker er 
rene fliser i forhold til denne kjempen, 
som ikke bare strekker seg godt over 500 
sider, men over 100 år (og tar med seg 
perserkrigene) og et virkelig utall av per-
soner. Men det fungerer likevel, om enn 
på en helt annen måte.
 Sjisjkin har to talerør i boken. Den ene 
er filologen som kalles «Tolken», som 
leser Xenofon og som selv kommer til 
orde på to måter: gjennom fortellingen 
om hans eget liv og gjennom en rekke 
samtaler i Sveits med asylsøkere av de 
fleste kalibre og typer. 

Det andre hovedtalerøret i boken er san-
gerinnen Isabella Jurjeva, født i 1899. Tol-
ken får i oppdrag å skrive en biografi om 
henne, han mottar noe så eksklusivt som 
utenlandsk valuta i forskudd, men det er 
for sent. Jurjeva tar ikke imot gjester, ikke 
i dag, nei, det passer ikke, og plutselig 
har den svært gamle damen glidd over i 
de seniles rekker. 
 For sikkerhets skyld nedlegges biogra-

fiserien og deretter hele forlaget, så vår 
mann sitter igjen med Isabellas dagbøker 
som starter i 1905. Dagbøkene blir i roma-
nen omtalt som overfladisk tøv om dans 
og romanser, men de er selvsagt noe helt 
annet og mye mer, en konstant fascine-
rende innsiderapport om en emosjonell 
og fabulerende scenekunstners liv tvers 
gjennom det 20. århundre. 

Sangerinnen Isabella får i likhet med 
tolken også tildelt to forskjellige uttrykks-
former av Sjisjkin. Dagbøkene er den ene, 
den andre er en intern monolog som sur-
rer i det gamle hodet, en monolog hvor 
stort og smått veves sammen og tas fra 
hverandre i stadig nye, stadig overrasken-
de sammenhenger, og pussig nok med 
uttrykk som man også kunne tenkt ville 
komme fra Tolken selv. 
 Så er det egentlig Tolkens tolkning 
av den seniles tanker som står på arket? 
Eller vil Sjisjkin vise slektskapet mellom 
den urgamle kvinnens tanker og den mye 
yngre Tolkens?
 Det spiller ikke så stor rolle, rikdom-
men i tankesprangene og assosiasjonene 
er like fascinerende uansett. Som når 
Isabella 100 år gammel fantaserer om å 
være i Roma igjen og får selskap av sin 
for lengst avdøde barneskolelærerinne 
Galpetra, slik hun var for 90 år siden, 
satt inn i et helt moderne scenario. Det 
gnistrer i det karnevalsaktige opptoget 
drømmesynene blir til.

Roma er også åstedet for det avgjørende, 
tragiske vannskillet i Tolkens liv – og 
for et stykke ekvilibristisk skriving fra 
Sjisjkin. 

 Han starter en passasje med hvordan 
Tolken og konen Isolde har det absolutt 
perfekt i fantastiske Roma, men en tilsy-
nelatende helt uvesentlig bagatell får så 
Tolken til å huske på Isoldes eksmann, 
som han illevarslende nok tenker på som 
Tristan. 
 I løpet av noen avsnitt har Tolken fra 
sin tilstand av svevende absolutt lykke – i 
morgen våkner jeg med min elskede i 
Roma – endt i den svarteste, irreversible 
fortvilelse, fast i troen på at alt Isolde gjør 
er å bruke ham for å holde liv i minnene 
om sin eksmann. Ikke kan han holde 
munn om det heller, selvsagt.
 Herfra og fremover har de to proble-
mer i ekteskapet. Mildt sagt. Tolkens tvil 
er likeså lett å bli kvitt som Lears tvil på 
Cordelia og Othellos tvil på Desdemona. 
Men det finnes en mulighet for en annen 
måte å vurdere kjærligheten på i Venus-
hår, en måte å se på som er annerledes, 
uten at det blir garantert at Tolken lykkes.

Ved at Tolken selv sitter i ruinene av sitt 
liv blir hans samtaler med de stakkarslige, 
forkomne, forvirrede, bedragerske og selv-
bedragerske asylsøkerne noe helt annet 
enn jernharde forhør. Og bra er det. 
 Ideromaner som går ut på at «litte-
rære figurer snakker om ideer» er en 
farlig oppfinnelse. Man sitter fort igjen 
med utgreiinger og deklamering. Men i 

Sjisjkins gjengivelse glir intervjuene helst 
over i det eksistensielle, det fantastiske, 
det absurde, det assosiative, det åpenbart 
skrønete. 
 Men noen samtaler holdes i et fast 
grep gjennom styrken i asylsøkernes for-
tellinger, som om kun en fortelling som 
er sterk nok fascinerer nok til å bli ferdig-
fortalt, også for forfatterens eget vedkom-
mende. Den aller sterkeste fortellingen 
er nok historien om mannen som havnet 
i fengsel fordi han ville være en ærlig og 
anstendig politietterforsker. Den er brutal, 
men ustoppelig. 

De fortellerformene Sjisjkin har valgt er 
svært krevende. Opphopningene og kaska-
dene av tekst har noe barokt over seg, det 
er ikke mulig å unngå et periodisk kaos 
når en bok er skrevet som Venushår. 
 Men også kaos kan ha mening og dess-
uten være vakkert. Begge deler kan inn-
tre!e når tankesprangene er interessante 
nok og setningene iøynefallende nok, og 
begge deler inntre!er ofte hos Sjisjkin. 
 Sjisjkin selv er mer enn vanlig opp-
tatt av å reise, være i eksil, se Russland 
utenfra. Han blir angrepet for mangel på 
patriotisme og svarer ved å hevde at det er 
pussig hvordan det nye Russland ligner 
det gamle Russland og det sovjetimperiet 
som ligger imellom. Men så skriver han 
også, i det norske litterære magasinet Bok-
vennen, om viktigheten av å «finne nye 
ord for å fatte det uforklarlige – fødsel, 
kjærlighet, barn, død, udødelighet». 
 Dermed sier han også svært mye om 
Venushår.
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Etter Sovjet: Den nye serien med russisk litteratur, «Petrusjka», starter med Viktor Jerofejevs kjente essay om sovjetlitteraturen fra 1990, Gravøl over sovjet- 
litteraturen og novellen hans Livet med en idiot. &'(': ")() (*#+)#/,)((-

Det hele gikk enda verre 
enn selv de pessimistiske 
hadde tenkt seg.

Barokk: Mikhail Sjisjkins krevende Venushår er vak-
ker tross kaoset i den.  
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Treffende kritikk: Viktor Jerofejev essay Gravøl over 
sovjetlitteraturen er knusende.  
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Hver brødskive teller: Ljudmila Petrusjevskaja 
skildrer fattigdom i romanen Tiden er natt.  
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