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før jeg noterer ned navnet på kunstsenteret til 
hans kone i Moskva og takker for intervjuet.

Nyrikt
Utenfor Litteraturhuset skinner solen, og 
der, omgitt av en hærskare beundrerin-
ner står fremdeles forfatteren av romanen 
Skjorta, superstjernen Jevgenij Griskovets. 
Mannen skal være et litterært motstykke 
til vår egen Erlend Loe, litterært sett, og 
de to har nettopp hatt en dialog på scenen.

Forfatteren har fremdeles six-pence, 
solbriller og tre-dagers skjegg. Jeg kjenner 
oversetteren hans, Dina Roll-Hansen, og 

Samtidspessimisme
– Landet vårt er sykt. russland er et land med en diger kropp og et bittelite 
hode, sier forfatter Aleksej Slapovskij.

Boktendens.
aV simon stranger

litteraturfestival. Det har vært Russlandsda-
ger på Litteraturhuset i Oslo (26.-30. april). 
Forfattere har kommet, talt og dratt. De har 
møtt lesere, norske forfattere og snakket om 
et stort land med store utfordringer.

På veien opp trappen til Litteraturhuset 
passerer jeg en mann i solbriller og sixpen-
ce, som står omgitt av en fanskare som ser 
øst-europeiske ut. Jeg haster videre til salen 
der Aleksej Slapovskij skal holde foredraget 
«Russlands historie som sykdomshistorie». 
Slapovskij har skrevet en rekke romaner, no-
veller, skuespill og tv-serier og er en av Russ-
lands mest leste forfattere av i dag. Han er i 
begynnelsen av femtiårene, med grått hår som 
ligger pent og gutteaktig til siden og med en 

type gylne brilleglass som delvis skjuler øy-
nene. Han snakker ikke engelsk, så en tolk 
i salen oversetter foredraget hans, bit for bit.

Slapovskij snakker om verdens sykdom, 
men særlig den russiske. Han snakker om 
vodka og om alle de forskjellige ordene 
som finnes for drik-
king på russisk. Han 
forteller om de lave 
fødselstallene i lan-
det og om mistroen 
til staten. – Det er for 
mange embedsmenn, 
sier han. For mange 
byråkrater. For mye korrupsjon i politiet.

Alle disse ingrediensene finner man 
igjen i den nyeste romanen hans, De er 
overalt, som ble omtalt i forrige utgave av 
Ny Tid. Finnes det noen kur? Ikke annet 
enn det russiske språket.

– Det er grunnen til at jeg aldri kan flyt-
te derfra, sier han. – Jeg kunne ikke tenke 
meg å leve uten å høre det russiske språket 
hver eneste dag.

Tre tendenser
Når foredraget er over og siste spørsmål fra 
salen stilt, møter jeg Slapovskij nede over 
en kopp kaffe. Han er vennlig, men forkjø-
let og må stadig vekk ta opp et gammel-
dags lommetørkle. Han lengter hjem til 
sin ett år gamle datter, sier han. Samtalen 
stykkes opp av tolkepausene. Vi utveksler 
noen ord om de første teaterstykkene han 
skrev, på 1980-tallet, og hvordan det å 
jobbe med teater og tv har påvirket måten 
hans å skrive romaner på, før jeg spør om 
tendenser i russisk samtidslitteratur.

– Hvis man ser bort fra alle bøkene om 
vampyrer og mord og sånne greier, sier han 
og rører ut sukkeret i Cappuccinoen, – så 
finnes det tre hovedtendenser: Først Den 
tradisjonelle realismen, der man bygger opp 
et plot, en skikkelse og så videre, sier han og 
veiver interesseløst med hånden. Dette er 
ikke hans favoritt, tydeligvis.

– Den andre hovedretningen, fortsetter 
Slapovskij, er en form for overdrevet realis-
me, som man finner igjen i noe amerikansk 
litteratur og film. Verden pluss 20 prosent. 
Bøker der hendelsene som blir beskrevet 
ikke er umulige, eller magisk-realistiske, det 

er bare summen av 
bitene som overgår 
virkeligheten.

– Den tredje og 
siste hovedstrøm-
ningen er bekjen-
nelsen. Den per-
sonlige romanen.

Jeg forteller ham om den selvbiografiske 
og dokumentariske trenden i Norden for 
tiden og spør om det finnes et russisk til-
svar, men får bare en hoderisting til svar.

– Det er ingen mening i å skulle bekjen-
ne alt om seg selv og sin familie. Noe bør 
holdes skjult.

Det blir for komplisert å si imot ham 
og fortelle om Knausgård og alt som har 
kommet ut av det.

«Lost in translation»
Hva med flettverksromanen? Vil han si noe 
om den? Romanen hans som nettopp kom 
på norsk – De er overalt – er jo nettopp en 
slik bok, med en rekke skikkelser, fra vidt 
forskjellige miljøer (en av dem er for ek-
sempel overbevist om at landet er okkupert, 
i alle hemmelighet, uten at noen andre har 
fått greie på det). Hva med alle filmene som 
har brukt denne fortellerstrategien det siste 
tiåret? Har han noe forhold til dem? Nei. 
Det er som om både Short Cuts og Magnolia 
har fått helt andre titler på kinoene i Mos-
kva. Jeg føler meg litt «lost in translation».

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt?, av-
slutter jeg.

For første gang smiler han for alvor og vil 
snakke om datteren sin igjen. Vi finner ut at vi 
begge to har koner som jobber med samtids-
kunst og at begge har slekt fra Hviterussland. 
Dett oppstår et øyeblikk av russisk «bonding», 

– Verden er syk, selv når den 
er vakker, og jeg vet ikke om 
den noensinne vil bli frisk. 
aleksej slapovskij, forfatter.

Frustrert: Aleksej Slapovskij fortviler over situa-
sjonen i hjemlandet, men vil ikke flytte. – Jeg kunne 
ikke tenke meg å leve uten å høre det russiske 
språket hver eneste dag, sier han. 
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