
KLASSEKAMPEN

 Ljudmila Petrusjev-
skaja er et unikt 
fenomen i russisk 
litteratur i kraft av en 
sjelden allsidighet. 

På russiske nettsider sies det 
om Petrusjevskaja at «hennes 
verker representerer en 
særegen ensyklopedi over 
kvinnens liv fra ungdom til 
alderdom». Men det er en 
dyster ensyklopedi. Den 
sovjetiske kvinnen ødelegges 
mens hun arbeider fra 
morgen til kveld, har enean-
svar for barna, tar seg av 
bestemor, tar abort etter mer 
eller mindre ufrivillig intimi-
tet med sjefen og samtidig 
nærer hun en umulig drøm 
om en dag å kapre en edru 
mann med jobb, som verken 
slår eller bor hjemme hos 
mor. Sjelden ser man så svart 
humor som hos Petrusjev-
skaja.

Samtidig skriver Petrusjev-
skaja underfundige barnefor-
tellinger om blant annet 
rampestrekene til «Grisun-
gen Petter», som det også har 
blitt laget tegnefi lmer av. 
Mest bemerkelsesverdig er 
det kanskje at Petrusjevskaja 
også førte an i utviklingen av 
den spesielle «fantastiske 
realisme», som har preget 
deler av den post-sovjetiske 
russiske litteraturen. Hun har 
åpenbart hatt stor innfl ytelse 
på Viktor Pelevin, det mest 
kjente navnet innenfor denne 
retningen som har røtter i 
arven etter Gogol og Bulgak-
ov. Men for Petrusjevskaja var 
det viktig å sette denne 
særegne fantastikken inn i en 
ramme, nemlig den urbane 
legenden, historiene som går 
fra munn til munn i storbyens 
busser, på torgene og i 
pauserommene. 

I dag er 71-årige Ludmila 
Petrusjevskaja en av Russ-
lands viktigste fortellere. Men 
hun debuterte i en annen tid, 
i 1972, da partisekretær 
Leonid Brezjnev kontrollerte 
en halv verden og tallrike 
sensorer sørget for ro og 
orden i den russisk litteratu-
ren. Så skulle det da også gå ti 
år før Petrusjevskaja fi kk 
slippe til igjen.

Samme år som Petrusjev-
skaja skrev den skjellset-
tende novellesamlingen 
«Østslavernes 
sanger» (1992), 
der vi møter 
både vardøger 
og gjenferd i 
Moskvas 
forsteder, 
skrev hun 
også romanen «Tiden er 
natt», som kanskje er hennes 
mest overbevisende skildring 
av sjelelig havari i en på alle 
måter mørk moskovittisk 
leilighet.

I boka møter vi en kvinnelig 
forteller som tilsynelatende 
kjemper en heroisk hverdags-
strid for å få endene til å 
møtes og skape et hjem for 
familien i den lille blokklei-
ligheten i en av Moskvas 

forsteder. Hun er lyriker og 
gleder seg over ha samme 
navn og initialer som den 
kjente russiske dikteren 
Anna Akhmatova. Men hun 
har det ikke lett: Pengene 
strekker aldri til, reiseveien 

til sykehuset 
der moren er 
innlagt er 
lang, sønnen 
slipper ut av 
fengsel og har 
krav på et 
værelse, 

barnebarnet synes å lide av 
AD/HD og den kronisk 
løsaktige datteren har sluppet 
inn en «svigersønn» fra 
provinsen som vil bruke 
henne til å skaffe seg bosteds-
rett i Moskva.

Men gradvis forstår leseren 
at bildet i virkeligheten er 
annerledes. Fortelleren er 
upålitelig. Familiemedlem-
menes handlinger og replik-
ker antyder at de ikke har så 
elendige personligheter som 

jeg-personen påstår. Vi innser 
nok at det i denne verdenen 
av tranghet og evig smalhans 
kreves stor moralsk integritet 
for å bevare sin menneskelig-
het i vid forstand. Men 
Petrusjevskajas forteller 
mangler denne integriteten.

Det blir stadig klarere at hun, 
med sin gjerrighet, sjalusi og 
ondsinnede slagferdighet er 
den som gjør livet til et 
helvete for omgivelsene. Mot 
slutten av beretningen 
begynner hun å begå nokså 
uhyrlige handlinger. Hun 
mister grepet om virkelighe-
ten. Petrusjevskaja viser sitt 
mesterskap når hun illustre-
rer denne oppløsningen av 
personligheten ved å gradvis 
gå over fra en tradisjonell 
førstepersonsfortelling til 
stream-of-consciousness. 

Også rent kompositorisk er 
romanen interessant ved at vi 
ser to ulike utviklingslinjer 
som møtes et stykke ut i 
teksten (nøyaktig hvor 
avhenger av leseren): Den 
første går fram til leserens 
erkjennelse av at fortelleren 
selv representerer verkets 
destruktive energi, den andre 
representeres ved fortellerens 
gradvise tap av moral og 
fornuft.

«Tiden er natt» er en 
krevende tekst å oversette, 
men Isak Rogde gjorde en 
god innsats. Hva gjør overset-
teren når originalteksten 
bruker ordene «hoppe» og 
«smed» nedsettende om en 
ung kvinne? Han bruker 
«bumsedeise» og «grovsmed-
trulte». Rogde rakk så vidt å 
fullføre arbeidet før han altfor 
tidlig gikk bort i januar i år.

Audun Johannes Mørch
bokmagasinet@klassekampen.no

Sjelden 
ser man så 

svart humor.

Munn til munn: Petrusjevskaja bygger på historiene som 
verserer i storbyens busser, torg og pauserom.

Mørk moskovitt

FANTASTISK: Petrusjevskaja skriver «fantastisk realisme» 
innenfor rammen av den urbane legenden.  FOTO: CAPPELEN DAMM

ROMAN
Ludmila Petrusjevskaja
Tiden er natt
Oversatt av Isak Rogde
Cappelen Damm 2010, 160 sider

Vi befinner oss i det 21. århundre etter Kristus. Hele Norge er
erobret av bokkjedene. Hele? Nei! Enn liten sjappe gjør frem-
deles motstand. Denne strie, ukuelige bokhandelen
– Tronsmo – lar seg selvvsagt ikke knekke.
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Paul Collier
The Plundered Planet
Oxford, 270 s., innb., kr. 249,-

Ny bok av Paul Collier, forfatteren The Bottom
Billion, en av de mest innflytelsesrike bøkene om
internasjonal fattigdom de senere år. I sin nye bok
problematiserer Collier forholdet mellom
klimautviklingen og økonomisk vekst. At
atomkraft og genmodifisert mat her representerer
viktige løsninger, er nok ikke et budskap alle vil
omfavne. Collier setter imidlertid fokus på en
viktig problemstilling som stadig vil bli mer
aktuell.

Sudhir Venkatesh
Gang Leader For a Day
Penguin, 302 s., hft., kr. 159,-

Halsbrekkende, bokstavelig talt… Sudhir
Venkatesh gikk inn i en av Statenes verste
ghettoer og spurte hvordan det var å være svart
og fattig. Han ble truet med pistol og holdt til
fange over natta. Senere dro han tilbake og
tilbrakte flere år med en kriminell gjeng. I denne
boka gir han et unikt innblikk i en verden av
gangstere, kriminelle hierarkier og maktkamper i
et samfunn med sin helt egne logikk - eller
mangel på sådan.

Ian Buruma
Taming the Gods
Princeton, 132 s., innb., kr. 199,-

Ian Buruma ser i sin nye bok på forholdet mellom
religion og demokrati på tre ulike kontinenter,
Nord-Amerika, Europa og Asia. I åtte år ble USA
styrt av en nyfrelst kristen, med store
konsekvenser for demokratiet. Men også i
polyteistiske Asia, særlig Kina, står religion som
hinder for utvikling av demokrati. Europa har en
sterkere sekularisme, men sliter med hvordan
radikal islam skal håndteres.

Elisabeth Aasen
Opplysningstidens kvinner
Pax, 314 s., innb., kr. 399,-

Rikt illustrert bok om 1700-tallets kvinner, fra
salongvertinner og forfatterinner – til dronninger
og elskerinner. Encyklopedistene fremmet troen
på opplysning, men med revolusjonen startet en
brutal fase. Også kvinner engasjerte seg i
politikk, og Olympe de Gouges skrev
”Erklæringen om kvinners rettigheter”. Men etter
at hun og andre modige kvinner havnet i
giljotinen, kom tilbakeslaget.

Street Art Norway
Kontur, 190 s., innb., kr. 298,-

Norsk street art på internasjonalt nivå! Street art
er en kunstform som har utviklet seg i det
offentlige rom, lovlig eller ulovlig. Uttrykket er
ofte samfunnsengasjert, antikommersielt og
urbant, men først og fremst mangfoldig og ulikt
motivert. Denne boka viser kunstens plass både i
norske by- og distriktslandskap. Med fantastisk
utvalg og strøken design har denne boka
kvaliteter som minner om Banksys Wall and
Piece!
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