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Russarane 
kjem!
Under Russlandsveka i fjor sat alle 
dei inviterte forfattarane oskefast i 
Moskva. I år var det heldigvis betre 
sikt. I heila verda kjem no den nye 
russiske litteraturen for fullt.
Erika Fatland
erikafatland@hotmail.com

Det russiske, litterære land-
skapet er som ei eng, fortel 
Vladimir Makanin, 74. 

– No ser alt likt ut, og det er 
umogleg å sjå kva for ein spire 
som vil verte til ei stor eik, og kva 
som aldri vert meir enn eit strå. 
Me må gi dei tid til å vekse. Det 
er mange talentfulle, unge forfat-
tarar der ute.

Sjølv ruver Makanin som eit 
digert bøketre på den litterære 
enga. Bøketreet har djup bass-
røyst og eit oppsyn som minner 
slåande om den aldrande Dosto-
jevskij, bortsett frå at det grå-
sprengte skjegget er meir vel-
stelt. Makanin debuterte alt i 
1965, men slo ikkje gjennom 
for alvor før under perestroj-
kaen. Sidan har han nådd ut til 

eit stort publikum både i Russ-
land og i utlandet, og har vorte 
heidra med blant anna Russ-
lands statlege litteraturpris og 
den russiske Booker-prisen. Dei 
yngre kollegaene klagar over at 
han har vunne så mange prisar 
at det ikkje er fleire att til dei.

SenSur til inSpiraSjon
Etter at både Sovjetunionen og 
den strenge sensuren vart histo-
rie, har det spira og grodd friskt i 
den russiske skrivehagen. Under 
Bokmessa i London i år var rus-
sisk samtidslitteratur i fokus, 
og her heime er både forlag og 
lesarar i ferd med å få opp augo 
for at nabolandet har meir å by 
på enn Dostojevskij og Tolstoj. 
Sjølv om få av dagens forfatta-
rar ønskjer seg attende til polit-
byråets dagar, meiner Vladimir 
Makanin at han likevel, på eit 
vis, står i gjeld til sensuren.

– Då eg debuterte, var det 
ikkje mogleg å skrive om kva 
som skjedde i samtida. Det vart 
difor naudsynt å vende blikket 
innover, mot det indre liv. Slik 
lærte eg meg å skildre sjelelivet, 
forklarar Makanin.

Det var slett ikkje gitt at Maka-
nin, som er utdanna matemati-
kar, skulle verte forfattar. At det 
likevel vart slik, er òg noko han 
kan takke sovjettida for.

– Då eg var ferdig utdanna, 
arbeidde eg som ingeniør ved 
rakettakademiet i seks år. Dette 
var midt under Cubakrisa, og 
stemninga i laboratoriet var 
mildt sagt opphaussa. Kollega-
ene mine snakka alvorleg om å 
at det når som helst kunne bryte 
ut krig med USA. Men ute på gata 
var stemninga heilt annleis. Folk 
var i godt humør og smilte og lo 
og snakka om heilt vanlege, kvar-
dagslege ting. Det var denne kon-
trasten som fyrst gav meg lyst til 
å skrive.

Moderne raSkolnikov
I 1998 kom Underground – eller en 
helt av vår tid ut, eit verk som alt 
vert rekna som ein moderne klas-
sikar. I fjor kom boka ut på norsk, 
og endeleg, eitt år etter lanse-
ringa, lukkast det å få forfattaren 
til Noreg. Tittelen peikar både på 
Dostojevskijs kjellarmenneske og 
Lermontovs illusjonslause, livs-
trøytte antihelt i Kaukasus, Petsjo-
rin. I Makanins roman møter me 
den aldrande og upubliserte for-
fattaren Petrovitsj, som livnærer 

seg med å passe på andre sine lei-
legheiter i ei høgblokk i Moskva. 
Petrovitsj har ei dragning mot 
stakkarslege kvinnfolk og kjem i 
skade for å slå i hel eit par alko-
holiserte mannfolk, utan at han 
angrar synderleg på det.

– Petrovitsj er ein slags 
moderne Raskolnikov, men han 
er på mange måtar meir omsyns-
laus, fortel Makanin. 

– Medan Raskolnikov går til 
angrep på seg sjølv, forsvarar 
Petrovitsj seg. Han lever i ei tid 
der dei gamle verdiane er vekke 
og kvar og ein kjempar for seg 
sjølv. Samfunnet har vorte bru-
talt og kaotisk, og eit menneske-
liv er ikkje mykje verd. Petrovitsj 
er difor på mange måtar ein meir 
tragisk figur enn Raskolnikov.

Som dei store, russiske klassi-
karane har Makanin skrive fleire 
forteljingar og romanar der hand-
linga er lagt til Kaukasus. Og som 
forgjengarane er han opptatt av 
tre evige og universelle tema: pen-
gar og makt, kjærleik og sex, og 
krig og død.

– Og fulle politimenn, legg han 
til.  

– Det er òg eit evig tema, men 
slikt kunne ein ikkje skrive om 
under sovjettida.

valetS kvalar
Inspirasjon hentar Makanin frå 
greske tragediar og frå kjempene 
i russisk litteratur, som Pusjkin, 
Dostojevskij, Tolstoj og Bulgakov.

– Men be meg ikkje velje. I dag 
likar eg Dostojevskij, i går likte 
eg Tolstoj. Det er meiningslaust å 
skulle velje mellom Elbrus og Kaz-
bek, to av dei høgaste fjella i Kau-
kasus. Ein kan ikkje rive vekk ein 
fjelltopp frå fundamentet. Gi meg 
heller heile Kaukasus, under eitt, 
seier den 74 år gamle forfattaren. 

Han strør gjerne om seg med 
naturallegoriar, og har elles ingen 
planar om å pensjonere seg. Til 
det er ideane for mange.

– Ideane mine er som eit tre, 
forklarar han.  

– Kvart blad er ein roman. Pro-

blemet er å velje. Skal eg plukke 
dette, eller dette? Når eg har 
plukka tre-fire blad, veltar treet 
og vert vekke. Men det gjer ikkje 
noko. Då kjem det eit nytt tre.

gutedrauMen
I motsetning til den eldre kolle-
gaen, bestemte Aleksej Slapov-
skij, 53, seg for å verte forfattar 
i ein alder av sju år. Han hadde 
nettopp lese ein spanande roman 
om ein gut som levde for fleire 
tusen år sidan, og funderte på 
korleis det kunne ha seg at for-
fattaren kjende til denne guten 
som levde for så lenge sidan. Det 
opplagte svaret var at forfattaren 
slett ikkje hadde visst noko om 
denne guten. Han hadde dikta 
han opp.

– Tenk å ha ein slik jobb! Der 
og då bestemte eg meg for å verte 
forfattar.

Det er ikkje lett å leve av å 
vera forfattar på fulltid nokon 
stad, og for å spe på inntektene 
skriv Slapovskij òg drama, manus 
for TV-seriar og filmmanus.

– Hadde eg vore økonomisk 
uavhengig, ville eg heilt sikkert 
å skrive fleire romanar og færre 
TV-manus, men eg ville nok ikkje 
ha slutta heilt med TV. Det er eit 

Vladimir makanin

n Fødd i 1937 i Orsk, bur i 
moskva.

n Har skrive ei lang rekkje 
romanar, kortromanar og 
noveller. mest kjende er 
Underground. En helt av vår 
tid (1998), som kom ut på 
norsk i fjor (omsett av dagfinn 
Foldøy), og asan (2008), som 
handlar om krigen i 
Tsjetsjenia.

alEksEj iVanOViTsj 
slapOVskij

n Fødd 1957 i Tsjkalovskoje, bur 
i moskva.

n Er forfattar, dramatikar og 
manusforfattar, og er kjend 
for sine humoristiske 
skildringar av den russiske 
kvardagen. 

n de er overalt frå 2005 (omsett 
av peter normann Waage og 
irina a. Waage) er den fyrste 
romanen hans på norsk.

rUsslandsdaganE

n 26.–30. april vart russlands-
dagene arrangert for andre 
gong. initiativtakar er 
foreininga petrusjka, som 
med dette ønskjer å setje 
fokus på russisk samtidslit-
teratur. i år kjem det ut sju 
russiske samtidsromanar og 
tre gjendiktingar i norsk 
språkdrakt.

Russarane kjem

– Det russiske litterære 

landskapet er som 

ei eng.

Vladimir Makanin, forfattar 
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