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Sammendrag 
Foreliggende arbeid er en oppgave viet romanen Хранитель древностей (translitterert til 

norsk: Khranitel drevnostej) av den russiske forfatteren Jurij Osipovitsj Dombrovskij. Jeg har 

valgt å oversette originaltittelen med Oldsakskonservatoren, slik den også oversettes av 

Jostein Børtnes, forfatteren av artikkelen om Jurij Dombrovskij i Store norske leksikon 

(Børtnes, 2020). 

Oppgaven er tredelt. Del én er min oversettelse av de to første kapitlene av Khranitel 

drevnostej. Romanen ble første gang publisert i tidsskriftet Novyj mir i 1964, men min 

oversettelse er basert på romanversjonen som står i verksamlingen Khranitel drevnostej: 

Roman, novelly, esse utgitt i 1991 i Moskva av forlaget Izvestija. 

Del to er viet forfatteren og inneholder en kortfattet biografi om ham samt et sammendrag 

av handlingen i Khranitel drevnostej. I sammendraget presenteres romanens overordnede 

handling og tematikk, i tillegg til at Dombrovskijs skrivestil kommenteres. Biografidelen er i 

stor grad basert på Peter Doyles Dombrovskij-biografi i boken Iurii Dombrovskii: Freedom 

under totalitarianism, utgitt i 2000. 

Del tre er en kommentardel som består av mine kommentarer til arbeidet med 

oversettelsen, med henblikk på noen utvalgte utfordringer knyttet til selve 

oversettelsesarbeidet. Kommentarene har utvalgt oversettingsteori som bakgrunn og suppleres 

med eksempler fra oversettelsen. 
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1 Oldsakskonservatoren 

Kapittel en 

Det var i 1933 jeg første gang fikk se denne spesielle byen, som ikke ligner på noen annen by 

i verden. Og jeg husker hvor overrasket jeg ble. 

Da jeg forlot Moskva var det varmt og overskyet, og fra tid til annen duskregnet det. 

Brune, smidige knopper hadde så vidt begynt å dukke opp bak gjerdene, på de våte 

bulevardene og i flaskene som stod i vinduskarmene. Den blomstrende seljen ledsaget meg 

med sine røde grener, med sine pussige gule og hvite blomster som lignet på små 

dunklumper. Ingenting annet blomstret. Men så med ett befant jeg meg midt i en sydlig 

sommer. Alt blomstret, selv det som ikke hadde for vane å blomstre – de forfalne tregjerdene 

(gresset vokste så og si gjennom dem), husveggene, takene, vannpyttene under de gule 

andematplantene, fortauene og brolegningene. 

Det var ennå tidlig og det var langt igjen. Jeg ble kjørt fra stasjonen og inn til byen, men 

gjennom byen måtte jeg gå til fots. Alma-Ata sov. Det fantes ingen å spørre, så jeg beveget 

meg uten å være sikker på veien. Jeg begynte å gå, rett og slett fordi det tross alt er bedre å gå 

enn å stå stille. Jeg gikk og gikk og hadde gått omtrent tre kilometer før jeg innså at jeg hadde 

gått i ring. Det var slående hvor lite det fantes som kunne brukes som landemerke, alt var 

nemlig likt: leirgjerder, bak dem velstelste leirhytter, enkelte hvite, men mesteparten blå og 

grønne (jeg fant senere ut at de lokale husmødrene pleide å tilsette vitriol i hvitmalingen), 

robuste sibirske bondehus laget av tømmer, med vinduslemmene av tre banket fast med svarte 

bolter. Her og der fantes det arbeiderbrakker og gule toetasjes bygninger av samme type som 

jernbanens stasjonsbygninger, med trapper, balkonger og glasskledde terasser (Turksib1 hadde 

nettopp blitt ferdigstilt). Byen druknet overalt i hager. Selv over en av brolegningene bredte 

det seg en hage: komplett med blomsterbed, en liten gressplen og en liten fontene av betong. 

Gule tulipaner, røde og blågrå valmuer samt den helt spesielle lokale planten med svarte, 

glitrende blader, hvis blomst var noe midt mellom purpurrød og rødfiolett. Almaatinerne 

hentet dem fra under isbreene, og kalte dem kjærlig og ærbødig for Maria Korevna (Maria-

rot, tydeligvis). 

Et annet sted, også dette midt på brolegningen, kom jeg over en liten lund med hvite 

akasier. Jeg hadde gått rundt et hjørne da det plutselig hoppet frem en hel familie av høye, 

 
1 Navnet på den Turkestan-Sibirske jernbanen som forbinder Sibir med Sentral-Asia. [o.a.] 
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tynne og smidige trær som bøyde seg mot meg. «Østlige danserinner», tenkte jeg. De minnet 

faktisk om dansende ungpiker på mer enn én måte – med alt fra lakkerte, blodrøde nåler og 

perlemorøredobber (prikk like havskjell), til hvite blomsterklaser (prikk like brudesjal) og 

usedvanlig fleksibilitet. Trærne ga fra seg en søtlig og krydret lukt som var så tung og tett at 

den ble hengende i luften. Solen hadde ennå ikke stått opp, men under akasiene hadde 

humlene allerede begynt å summe, og store, hvite sommerfugler svirret allerede omkring.  

Det var her jeg merket at vegetasjonen i denne byen lå som fordelt på flere terrasser, der 

første etasje bestod av akasiene. Over akasiene lå frukthagene, over hagene var poplene og 

over poplene igjen var fjellene med sine fjellskoger. Men det var disse frukthagene som 

forvirret meg mest: Prøv bare å orientere deg når hele byen er en eneste, stor hage fylt med alt 

fra epler og aprikoser til kirsebær og mandler i et hav av rosa, hvite og kremfargede blomster. 

Over hagene var poplene. Senere fant jeg ut at disse trærne var de viktigste i denne byen. 

Uten poplene er det umulig å snakke om Alma-Ata eller ens forestille seg byen. Poplene var 

der allerede ved byens fødsel. Da det hverken fantes gater eller hus, da stod poplene der.  

Det var popler over hele byen, ved hvert hus og i hvert kvartal. Det fantes ikke et vindu i 

hele byen som ikke vendte ut mot en strålende eller sort, rynkete stamme du straks så når du 

tittet ut. Alma-Ata og Tasjkent forbindes av en stor hovedvei, og dag som natt suser det 

lastebiler langs den. Den kalles imidlertid hverken for gate, motorvei eller vei, men ganske 

enkelt for en allé. «Tasjkent-alléen», sier almaatinerne. Og ganske riktig – den store, 

hundrevis av kilometer lange hovedveien er i bunn og grunn en eneste stor poppelallé. 

  Den almaatinske poppelen er et bemerkelsesverdig tre. Den er høy, rett og holder seg 

nesten alltid fullstendig urørlig. Ved snøstormer, når andre trær både bråker og bøyer seg i 

vinden, bøyer poppelen seg så vidt i høyden. Den er ikke et tre, men en kolossal og 

triumferende søyle (husk at hver av disse kjempene еr oppimot hundre år). Og det finnes ikke 

noe tre som er mer levende og mer snakkesalig enn poppelen. Fra røttene til toppen er den full 

av levende, små løv som bruser, pulserer og spiller i sølv og svart. 

Og over poplene er fjellene.  

Toppene til Tian Shan-fjellkjeden. De ser ut som to mektige, blågrå vinger som har åpnet 

seg over byen og holder den oppe i luften uten å la den falle. Men denne morgenen for lenge 

siden virket vingene blågrå kun nederst, der hvor den tykke fjellfuruskogen lå; fjelltoppene 

selv hadde en mild og rosa farge. Den som har vært på det Kaspiske hav vet at det er slik 

måkene gløder ved daggry når de glir over vannet. 

Jeg stod og stirret på fjellene, på poplene og på de hvite akasiene under dem, og tenkte: 

Hvor skal man gå når man ikke finner veien? Solen hadde stått opp, og selv om folk fortsatt 
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sov bak hengelåsene, vinduslemmene, boltene og gitterverkene, hadde byen selv våknet. 

Hanene gol og forsøkte å overdøve hverandre. Det skrålte fra hver av byens gårdsplasser, fra 

den ene høyere enn fra den andre. Fra kirsebærhagene lød det kvitring og høy fuglesang. 

Rosablå gresshopper fløy til værs akkompagnert av lyden av tørr, elektrisk knitring, og fra 

utkanten av byen hørtes froskenes kvekking. Senere fant jeg ut at denne byen hadde like 

mange ville dyr som mennesker. På kveldstid kunne man høre hubroene tute i byens parker, 

og så snart det ble mørkt, føk det flaggermus frem og tilbake over gatene mens man fra 

bussholdeplassene i sentrum kunne høre gulltrostenes sang og skrik. På planketakene over 

forstadshusene (her kaltes de på gammelmåten for «stanitsaer») pleide det å sitte fasaner. Her 

satt disse gulrøde skjønnhetene og så seg engstelig om: De kom flyvende hit fra de gressdekte 

høydene uten å selv riktig å forstå hvorfor. Villgeiter pleide å finne veien hit om høsten og 

kjee i de avsidesliggende hagene. En zoolog fortalte meg en gang at det ikke fantes noen 

annen by hvor ville dyr kom så tett på menneskene som i Alma-Ata. 

Man kan ikke si at gatene så elegante ut. Det var ikke førti- og femtitallets «Alma-Ata 

den skjønne»; her var alt fra små våningshus og rare adobebygg2 med leirstøpte vegger som 

dekket halve huset og med små vinduer rett under det lavthengende taket, til russiske 

bondestuer, solide som nøtter og med utskårne vinduskarmer og brede porter. Bak disse 

strakte det seg et langt turksib-anlegg over hele kvartalet – med en mengde vinduer, terrasser, 

dører og trapper. Bakenfor disse igjen kunne man på ny se små våningshus av leire, adobe, 

planker og siv. Ikke pukkstein, og heller ikke murstein. Der var det få nye toetasjes hus, og 

gamle fantes overhodet ikke. I det store og hele var det den samme fredelige, søvnige, 

kasakhstanske landsbyen den hadde vært helt siden århundrets begynnelse. 

Men så skjedde det noe forunderlig: Jeg krysset gaten og befant meg plutselig i en 

fullstendig annen by. Her var gatene brede og brolagte, og husene med flere etasjer var pyntet 

fra topp til tå. Til hvert av dem ledet store trappetrinn av hvit stein som foran en kirke. Takene 

på disse husene var særegent hvelvede og endte enten i et spir, en flerfarget kuppel eller en 

vindfløy formet som en hane. Og overalt var det utskåret tre, hvit stein, søyler og mønstrede 

takrenner. 

Bygningen jeg var i ferd med å passere, strakk seg over noe som for meg virket som flere 

kvartaler. Den så ut om et gammeldags passasjebygg eller en bygning som huset ulike 

salgsboder, og minnet meg om tilsvarende bygg man hadde i Moskva. Vis-à-vis 

«salgsbodene» stod et palass som like gjerne kunne tilhørt Sjeherasad, slike som var tegnet på 

 
2 Adobe er navnet på en spesiell type soltørket leire som brukes til husbygging [o.a.] 
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sigarettpakker: en koloss viklet inn i blonder med et tårn på taket, med et utall vinduer og 

brede, mønstrede dører. Nei, ikke dører, men hele porter – slike man fikk lyst til å rive opp på 

vidt gap. 

Jeg vendte rundt hjørnet og fikk øye på den berømte katedralen. Jeg hadde hørt mye om 

den fra før, men å se den med egne øyne var noe helt annet. Den hang over hele byen. Den 

var enormt høy og hadde mange kupler med ulike farger og mønstre. Gesimsene var rikelig 

detaljerte, mens taket var av bølgeblikk. Et klokketårn fantes også, samt et eget system av 

trapper, overganger og gallerier. Katedralen var like slående som Vasilijkatedralen i Moskva, 

og var blitt gjenoppbygd av herredsarkitekten først for femti år siden. Den stod i parken og 

det var ingen å se i nærheten av den, bortsett fra en gammel kasakh iført en filthatt og med et 

gevær slengt over skulderen, som sov på et av katedralens brede trappetrinn. Jeg stilte meg 

ved siden ham, hostet litt, og pustet, men den gamle fortsatte å sove. Jeg rørte ved skulderen 

hans. Han beveget seg, løftet hodet, så på meg, og spurte på aksentfri russisk hvor mye 

klokken var. Det hang en klokke på motsatt side av oss, og vi så begge bort på den. Det viste 

seg at den allerede var fem. Mannen pustet ut. 

«Skal si togene har begynt å komme tidlig på sommeren», sa han (jeg bar på en koffert.) 

«De kommer rett fra stasjonen? Og har gått til fots gjennom hele byen? Ikke dårlig! Da 

har De tilbakelagt rundt fem verst3 dersom De gikk uten å ta noen omvei. De kommer ikke 

herfra? Ikke det, nei! Og hvor skal De nå? Til Oktober-gaten? Vel, vel! Til det gamle 

vertshuset, altså? Nei, nei, det har ikke stengt ennå. Det kommer fortsatt folk dit. Ja da, det 

står fortsatt! Det ble bygd i 1911 av en semirek4. Selvfølgelig, vi kan alt! Under borgerkrigen 

bodde kamerat Dmitrij Furmanov i et av rommene. Har De lest ‘Opprøret’ av ham? Der har 

du det, det handlet nettopp om dem! For å komme dit må De følge denne veien, rett gjennom 

parken, så vil De se det foran Dem. De vil se det med en gang. Bislaget er enestående og taket 

har en helning. De vil få øye på det med en gang. Det skiller seg ut blant resten av 

bygningene. Det er også bygd av Zenkov.» 

«Av hvem?» spurte jeg. «Zenkov?» 

«Ja, Zenkov», gjentok mannen påståelig. «Det er tydelig at De ikke er herfra … Andrej 

Pavlovitsj Zenkov. Han gjenreiste hele denne byen under tsartiden – alt dette!» Han lagde en 

sirkel med hånden. «Denne katedralen også. Katedralen, salgsbodene, Sjakhvorostovs 

 
3 Gammelt russisk lengdemål som tilsvarer 1066,7m. [o.a.] 
4 Person fra den historiske regionen Semiretsjie, som omfatter sørøstre del av dagens Kasakhstan. [o.a.] 
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varehandel5, offiserenes- og adelens hus samt de to gymnasene og distriktsdomstolene (som 

nå er et trykkeri). Alt, alt dette.» 

«Mener du at én person har bygget alt dette?» spurte jeg. 

«Én person – ikke ti!» bekreftet han fornøyd. «Andrej Pavlovitsj, bygningsingeniør 

Zenkov. Han var en særdeles berømt byggherre. Og han lever ennå. Men nå … Jeg husker 

ham fortsatt fra den tiden da det ikke fantes noenting her. Jordskjelvet hadde ødelagt absolutt 

alt. Kun ruiner stod igjen. Jeg var en ung mann, en gårdsarbeider. Vi ble sendt hit med spader. 

De ønsket å flytte byen et annet sted og rådførte seg med Zenkov, men han rådet dem fra det. 

Han sa: ‘Det er ingen grunn til å flytte byen; den ble ikke skikkelig bygd, og det er grunnen til 

at alt falt sammen. Vi skal bygge skikkelig, og den kommer fortsatt til å stå selv om hundre 

år. Intet jordskjelv vil kunne røre det’. Og sannelig står alt fortsatt – helt intakt.» 

«Er det kanskje mulig at det ikke har vært noe jordskjelv siden den gang?» spurte jeg. 

«Unnskyld meg! Hva skjedde så i 1911?» spurte den gamle mannen indignert. «Det var et 

helt forferdelig jordskjelv! Jorda sank, og fjellene brøt fra hverandre. Men alt som var bygget 

av Zenkov, det ble stående. Selv vinduene var intakte. Og vet De hva slags bygning dette er? 

Den er den nest høyeste i verden. Ikke én spiker, og ikke ett stykke jern – den er ene og alene 

lagd av tre! Sånn er det! Ja vel, kanskje litt lim også. Hele verden forundrer seg over den. Det 

kommer utlendinger for å se på den, og de fatter ingenting. En slik bygning er det. Og De spør 

‘om det har vært noe jordskjelv’ … Om det har …» Han viftet meg bort med hånden, kastet 

geværet over skulderen og la i vei rundt katedralen.  

Det hadde altså bare gått noen timer siden jeg hadde hoppet ned fra togvognen og for 

første gang berørt den almaatinske jorden, før jeg ble fortalt dette navnet av den første gamle 

kasakhen jeg støtte på: «Andrej Pavlovitsj Zenkov. Den kjente ingeniøren som gjenoppbygget 

byen Vernyj6 etter jordskjelvet». 

Da jeg høsten 1960 var i ferd med å forlate Alma-Ata, gikk jeg inn i Kasakhstans 

Sentralmuseum og ba om å få se bildene av alle Zenkovs byggverk. Jeg har et gammelt og 

godt bekjentskap i muséet. I sin tid tilbragte jeg tre år som seniorforsker der, hvor jeg gjorde 

alt jeg ble bedt om: reiste på ekspedisjoner og forretningsreiser, gravde opp gravhauger, 

beskrev eldgamle hodeskaller. Jeg dikterte tekster om all verdens mulige ting som utilsiktet 

hadde havnet på muséet til den gamle, uføre sekretærdamen, om alt fra en kopek fra Nikolaj-

tiden til grotteflygehunder fra de javanesiske øyer, i tillegg til hundrevis av andre ting – store 

 
5 Butikk tilhørende kjøpmannfamilien Sjakhvorostov, bygd på slutten av 1800-tallet. [o.a.] 
6 Navnet på Alma-Ata frem til 1921. [o.a.] 
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og små, viktige og uviktige. De husket meg på muséet. Etter fem minutter kom 

funksjonærdamen tilbake bærende på et helt berg med fotografier. Heldigvis hadde noen lagt 

dem i en konvolutt. Jeg åpnet og ristet den, og ett etter ett falt bilder av gamle Vernyj utover 

bordet, alt Zenkov hadde skissert, planlagt og bygd. Jeg så et svart-hvitt vårbilde av en 

tømmerbro uten rekkverk, men støttet opp av en pel, over en stille og gjørmete elv omgitt av 

tynne, nakne pilestenger. Bakenfor stod en høy, elegant og snirklete trebygning, offiserenes 

hus; denne minnet om en kjøpmanns gravmonument et eller annet sted på Vagankovo-

kirkegården i Moskva, eventuelt en pyramide i kryssfinér man kan komme over i en park. Det 

var en terem7 med et overbygget bislag, utsmykket med haneillustrasjoner og intrikate 

tremønstre. Like ved stod det noen skjeggete mannfolk og smilte til kamera. Herskapshuset 

hadde brede trinn og en liten dør innerst i bislaget; dette gav et inntrykk av makt og stødighet 

slik det ble forstått av arkitekten Zenkov. Huset var rikt detaljert og minnet om et enormt 

skrin – hengslete og overdådig utsmykket med treblonder og mønstre. 

Fotografiene fortsatte å falle utover bordet. På ett av dem kunne jeg skimte et skrånende 

og bredt biskopshus (det lignet på en prikk en melkiste), overdådig og lakonisk som den 

igjenknappete frakken til en embetsmann; en gymnasbygning (hvor Frunze i sin tid gikk), 

samt kolonialhandelen til en kjøpmann ved navn … Jeg klarte ikke å tyde etternavnet hans 

som var stavet med metallbokstaver på et høyt, bueformet skilt. Jeg skjelnet kun at det var en 

forretning han drev med sine sønner. 

Den småville og komiske ungdommeligheten til byen kom forbausende presist og tydelig 

frem på det gamle fotografiet. Alt virket ungt og uvant. På et av bildene vokste det i 

forgrunnen et syltynt tre som kun hadde grener på toppen – et slikt tre vil man aldri komme 

over i Alma-Atas gater i dag. Nå kjennetegnes området fra fjellene og helt ned til 

jernbanestasjonen av en eneste stor og ustanselig flyt av grønt som er så tykk at selv 

gatebelysningen virker grønn. Men på bildet fremstod treet som noe knudrete, skjevt og 

kluntete. Jeg kjenner utmerket godt til dette treet. Det står der den dag i dag, på hjørnet 

mellom Krasin- og Gorkij-gaten. Under dette treet har jeg hatt møter, endog stevnemøter, av 

ulik art. Det er i det hele tatt en av mange mørkhudete og larmende kjemper som står og 

vokter Alma-Atas gater til denne tid. Hvor gammelt kan bildet være? Tretti, førti, eller 

kanskje femti år? Kanskje mer? 

Foran den åpne døren til butikken står en motfallen hest med vogn. På vognen sitter noen 

med dinglende støvelkledde føtter og venter. Nedenfra kommer det enda en hest, og jeg 

 
7 Tårnformet herskapshus i russisk stil. [o.a.] 
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konkluderer med at den kommer fra melmarkedet, fra korn- og melforretningen til kjøpmann 

Sjakhvorostov. Nå står det en fabrikkbygning der, men jeg husker de lave og hvite husene 

som pleide å stå der. De hadde små vinduer og minnet om celleveggene i et kloster. To menn 

kommer gående med raske og energiske skritt, også de iført støvler (semirekene likte ikke 

vanlige sko). På trappetrinnene sitter (nå måtte jeg se med lupe) to gamle koner, og like ved 

ligger det noen åpne sekker. Er det frø de selger? Her vil dere vel ikke få solgt noe, kjære 

dere! Jeg teller de to som kommer gående, de to som sitter i vognene, samt disse to fruene – 

tilsammen er det altså seks personer. Tenk deg det! En lys og solfylt dag som denne, og ikke 

mer enn seks personer fordelt på over to kvartaler i den mest folkerike gaten i byen! 

Slik var det altså tidlig på våren en gang for lenge, lenge siden – det må ha vært i 1910 

eller 1911 – ved den mønstrete bygningen til Zenkov. Jeg liker å se på gamle fotografier av 

steder hvor jeg selv har beveget meg i over 50 år nå. På bilder er alt forskjøvet i tid, alt er 

svøpt i et nytt og skarpt sidelys. Dette lyset forynger ting, folk smiler og stiller seg forrest, og 

gamle bygninger som senere har vokst seg ned i bakken, hever på nytt sine fasader og 

utskårne, mønstrede gavler. 

En klar vårdag dette året stilte en vandrende fotograf (en representant fra 

Verdenspostforeningen, som det står på konvolutten) sitt stativ her på veien, viftet med en 

håndbevegelse bort de skuelystne, og knipset et bilde med objektivet. Det skjedde for omtrent 

femti år siden, og nå, et halvt århundre senere, ser jeg alt han selv så gjennom hans egne øyne. 

Han var forundret – og det samme er jeg. Han gledet seg over alle disse uvanlige kuplene, 

buene og spirene, og det samme gjør jeg. 

Men om bygningsingeniøren som har æren for dette praktbygget, vet jeg ennå ikke så 

mye. Jeg vet at han var militæringeniør («fortifikator» kalte man det på den tiden), og at han 

bygde både raskt og prangende – men viktigst av alt: Han bygde solid. I Vernyj ble dette 

verdsatt høyest av alt. 

Byen Vernyj hadde på den tiden et foruroligende og dårlig rykte. Det ble sagt at byen lå 

ved verdens ende, i selve episenteret for jordskjelv av den mest ødeleggende kraft, som en by 

anlagt på toppen av en vulkan. 

I Vernyj sa man derfor at man enten måtte bygge enkle trehus eller flate og tette enetasjes 

hus med tykke vegger og sterkt fundament. Men Zenkov hadde innvendinger: Man trengte 

sement, jern og tre, mente han, da ville det bli sterkt nok. Og slik begynte han å oppføre 

bygninger i flere etasjer av grantrær hentet fra Tian Shan. Han omkranset bysentrum med 

store palasser som han pyntet med spir, kupler og tårn, ting man forventer uunngåelig vil 
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kollapse ved den minste rystelse. Det var som om han hånlig lo jordskjelvene og deres 

ødeleggende kraft midt i fjeset, som om han terget dem. 

«I dyp fremtidstro nærer jeg ingen frykt for byen vår», skrev Zenkov i «Semiretsjies 

distriktsnyheter»8, «ei heller for vår regions seismikk. Jeg har tro på regionens fremtid, og jeg 

har tro … på at vår by vil prydes av solide høyhus av stein, betong og andre slitesterke 

materialer … Ved å legge fundamentet på en spesiell måte … vil det være godt mulig å bygge 

storslagne bygg, opp til tretti-førti etasjer …» Og det fortsetter: «Menneskets observante sinn, 

dets energi og kreative geni, som underkuer naturens ville krefter (Zenkov brukte gjerne 

grandiost språk for å beskrive sitt fremragende håndverk), inspirerer oss nå til å håpe at 

jordskjelvenes utilregnelige krefter ikke lenger vil utgjøre en trussel mot menneskets 

fabelaktige byggverk». 

Jeg gjør oppmerksom på at dette ble publisert i mars 1911, altså etter det store 

jordskjelvet av styrke ti som nettopp hadde vært9. 

Ødeleggelsene ved denne andre katastrofen var også veldig store (selv om de var ti 

ganger mindre enn ved det forrige skjelvet), men av de praktfulle palassene til Zenkov 

kollapset ikke et eneste ett. Trevirket og konstruksjonene var til å stole på! Og i katedralen, 

Zenkovs mest grandiose skaperverk, overlevde selv glassvinduene. «Med sin store høyde er 

katedralen en svært fleksibel struktur», skrev han om sitt mesterverk, «dens klokketårn 

svingte og bøyde seg smidig som toppen av et høyt tre, som en fleksibel bjelke». 

Mens man leser dette, ser man for seg hvordan poplene i Vernyj vugger og bøyer seg 

under jordskjelvet. 

Zenkov lyktes med å reise en bygning som var like høy og fleksibel som et poppeltre. 

Hvilken bedrift kunne være mer rosverdig? For byen forble stående. Ingenting gikk tapt. Alle 

palassene, gymnasene, butikkene og katedralene stod igjen like hele, slik vi ser dem den dag i 

dag. Riktignok tilførte man etter som tiden gikk noen korreksjoner til Zenkovs skaperverk. 

Her fjernet man et bislag, der satte man inn en dør, men alt dette er småtterier, detaljer – i det 

store og hele er ikke bygningene endret. Heller ikke Zenkovs bysentrum er endret på. Og når 

 
8 Utgavene fra 8. og 10. mars, år 1911. 
9 Og det skjelvet var sannelig stort. Bakken buldret lenge etter at det var over, som en gigantisk bjelle. Ifølge 

forskere (akademimedlem Golitsyn) var det et av de mektigste seismiske fenomener som er registrert 

vitenskapelig. I kraft overgikk det på mange måter de seneste jordskjelvene i Messina og Sjemakha, til og med 

skjelvet i Vernyj i 1887. «Måleutstyret på flere seismikkstasjoner i Europa gikk i stykker og sluttet å fungere, 

noe som ikke hadde skjedd ved de foregående jordskjelvene.» (beretning av fyrst Bagration-Mukhrinskij til 

Semiretsjies distriktsnyheter, 15. april år 1911). 
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man for eksempel går nedover Gorkij-gaten (tidligere Torgovaja-gaten) og ser de utsøkte 

treskjæringene som forskjønner fasadene: kniplinger eller blonder gjort av tre, spissbuete 

vinduer (bare ikke tro det er gotikk!), vidåpne hengebuer og de svakt skrånende takene – da 

forstår du at alt dette er Zenkov: hans ånd, hans gylne hender og hans forståelse av skjønnhet. 

Hverken mennesket, tiden eller jordskjelvene har kunnet røre ved hans arv, minst av alt 

jordskjelvene. De er rett og slett ingen trussel for byen lenger. For byen han skapte er av 

betong og av stein, den har flere etasjer og er slitesterk, nøyaktig slik han beskrev det i avisen 

«Semiretsjies distriktsnyheter» for et halvt århundre siden. 

Jeg så et fotografi av Zenkov fra hans glanstid. Han var ennå en ung og vakker offiser, 

slank og stram. Av en eller annen grunn – kanskje det var hans magre ansikt, offisersbarten, 

eller hans frakk med kappe som gikk igjen på alle bildene – så minnet et eller annet ved ham 

om løytnant Schmidt10. 

En annen ting jeg vet om Zenkov, er at han var glad i fine ting. Nei, snarere utsmykkede 

ting heller enn bare vakre. På muséet ligger sigarettetuiet hans som er laget av uralskе steiner. 

Det er ikke én naken flekk på det: det er fullstendig dekket av monogrammer, bilder og ulike 

illustrasjoner i flerfarget, brennende blå og rosa emalje. Rundt tretti slike ulike fargerike, 

mønstrede og bittesmå detaljer dekker et område på størrelse med en håndflate. Jeg betraktet 

det vidunderlige leketøyet og tenkte: Som det hele ligner på Zenkovs livsverk! I løpet av et 

halvt århundre hadde denne vidunderlige bygningsingeniøren beregnet, skissert og oppført alt 

myndigheter og privatpersoner hadde bestilt – herskapshus, broer, store kirker, små kirker, 

butikker og forretninger. Og han bygde dem etter én plan. Han orket ikke tanken på 

tomrommet og forsøkte å fylle det overalt hvor han kom til: Han vendte gesimser opp i været 

før han igjen sendte dem brasende ned; han bøyde og brøt taklinjer, dekorerte dem med små 

utskjæringer før han reiste et bislag som en slags pidestall for det hele, som han til sist dekket 

med en kuppel. I denne byen som er så spesielt utsatt for jordskjelv, førte han opp spir, buer 

og mønstrede gitterverk over vinduene, og dekket dem med sinober og planter (oker så han 

tilsynelatende ut til å hate). Jeg innbiller meg at de unike paviljongene til den allrussiske 

industriutstillingen i Nizjnij-Novgorod var og forble hans store forbilde når det kommer til 

fjærlett skjønnhet og rikdom. 

Nettopp av disse grunner kan man med høy grad av presisjon kjenne igjen hvert eneste av 

hans byggverk. De særpreges av avskårne vinduskarmer og kniplingverk i jern, samt sine 

karakteristiske dører, tak og bislag. Men viktigst av alt preges de av en fri kombinasjon av alt 

 
10 Pjotr Petrovitsj Sjmidt, en av lederne i Sevastopol-opprøret i 1905. [o.a.]  



 10 

sammen. At dette ikke ble stilen til selve byen, er ikke Zenkovs skyld. På den tiden kunne 

Vernyj ikke ha noen overordnet stil. Byen vokste vilt og vilkårlig der den strakk seg mot de 

gressdekte åsene og kløv nedover i kløftene; dens slitne adobehytter nærmet seg den skitne og 

langsomme lille elven som (passende nok!) ble kalt Styggen. Byens herskapshus og tårn 

stoppet opp rett ved den brusende fjellstrømmen som sprutet ut fra under isbreene. Byen var 

så ung, så livslysten og så energisk at ingen enkel stil maktet å underkue den … 

Men å forestille seg Alma-Ata uten Zenkovs byggverk er likevel umulig. Selv med sin 

forkjærlighet for arkitektonisk dingel-dangel, utskåret tre og bølgeplater av galvanisert blikk, 

hadde han samtidig et skarpt øye for detaljenes innbyrdes harmoni. Slik oppstod en slags 

familielikhet mellom bygningene hans og en pyntet julegran, utsmykket fra topp til tå. Her var 

stjerner, hanefigurer, samt andre vakre, men meningsløse, kruseduller og kringler. For det er 

virkelig noe staselig ved hans bygg, noe virkelig jublende og muntert. Han ønsket å glede og 

forbause andre, og dette lyktes han med. Jeg er sikker på at folk løfter blikket og smiler mens 

de går forbi bygningene hans – for de er da sannelig vågale! Fjernet du Zenkov og hans 

vidunderlige herskapshus og tårn fra Vernyj, så ville dagens Alma-Ata sett annerledes ut. Og 

ikke bare en anelse, byen hadde sett fullstendig annerledes ut da den ville vært uten sin 

viktigste utsmykning og naturlige sentrum, den utrolige Zenkov-katedralen. Å forestille seg 

Alma-Ata uten dette eventyrlige bygget er rett og slett umulig. 

Som jeg nevnte tidligere: under mitt arbeide på muséet ble jeg satt til å gjøre mye – alt fra 

å sette opp inventarlister over gamle møbler til å forfatte sinte purrebrev til folk som ikke 

hadde returnert utlånte utstillingsgjenstander. Det føltes som om jeg på den tiden forklarte og 

navngav alt i verden ved hjelp av Brockhaus og Efron, og at det kun var katedralen jeg selv 

arbeidet i (som nå huser republikkmuséet11) jeg endte opp med ikke å skrive noe om. 

Men det var også forståelig. På den tiden var det ingen som brydde seg om arkitekten 

Zenkov12. Derfor vet jeg om katedralen kun det jeg har lest i gamle aviser. Det både sies og 

 
11 Kasakhstan hadde status som autonom del av den russiske unionsrepublikken frem til 1936, da den ble til en 

egen unionsrepublikk i Sovjetunionen. [o.a.] 
12 Om Zenkovs privatliv virker det ikke som noen har skrevet ennå. Nettopp derfor ønsker jeg å komme med 

noen minner som dukket opp samme år som den fantastiske bygningsingeniøren døde. «I hans vesle og gjestfrie 

stue ved den store overrislingskanalen hadde det bodd mange bygningsingeniører, og hver av dem dro derfra 

med en dyp følelse av varme for denne eldre mannen. Han likte byen og regionen han over et halvt århundre 

hadde jobbet i. Jeg husker da vi møttes for å bestemme hvor vi skulle oppføre et sagbruk langs elven Ili (han var 

på det tidspunkt guvernementsingeniør). «La oss dra dit på mandag», sa jeg. «Nei, det passer ikke på mandag – 

da kommer det til å snø», svarte han. (Det var hele fire dager til mandag!) Og det viste seg å stemme: vi fikk 
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skrives i reisehåndbøker at dette er det nest høyeste trebygget i verden (for ikke så lenge siden 

stod det til og med i avisen at det var det høyeste bygget). Muligens, muligens ... Selv tviler 

jeg på det. For hvem var det som faktisk hadde sammenlignet høyden til Zenkov-katedralen 

med verdens høyeste bygg, som sies å ligge enten i Spania eller Canada? Og hvem er det 

egentlig som samler opplysninger om den relative eller absolutte høyden til ulike bygninger 

av tre i verden? Her er det hele uklart og tvilsomt, og vi kan begynne med å ta for oss Spania. 

For Spania er jo et land man forbinder med stein, brent leire, vide kalkplater og granitt. I 

katolske kulturer likte man i det hele tatt ikke å bygge i tre, og hvis man først skulle lete etter 

en katedral som var høyere og flottere enn den almaatinske, så burde man heller vende seg 

nordover: til Velikij Ustjug, Arkhangelsk eller til og med Alaska13. 

Alt jeg har skrevet om Zenkovs bygninger gjelder fullt og helt også for katedralen. Den er 

så enorm og høy at det ikke er mulig å få overblikk over hele med kun ett blikk. Den er så 

overdådig at man selv ikke ved nøyaktig inspeksjon klarer å skille mellom det vesentlige og 

det som er mindre viktig pynt. Og hvis man nærmer seg den fra offiserenes hus (gående 

gjennom parken), så vil man se at den egentlig ikke ligner noe særlig på en katedral. Begge 

har de samme kuplene, spirene, utskårne gesimsene, mønstrete loftene og teltformede takene. 

Om han hadde plassert en løkkuppel med kors på toppen av offiserenes hus, hadde han i 

grunnen endt opp med den samme kirken. I det hele tatt forstod ikke arkitekten av Vernyj-

katedralen seg så godt på arkitekturens mystikk. Men det er forståelig. Han var et praktisk og 

verdslig menneske; i sin tid stod han bak byggingen av salgsbodene, offiserenes og adelens 

hus, og da han ble bedt om å bygge en katedral – svær, rik og uten sidestykke –, tegnet han et 

guvernørpraktbygg også for Gud. Og jeg gjentar: Katedralen er vidunderlig. Den er like 

enorm og prektig som det sømmer seg en bygning innskrevet i de snødekte Tian Shan-

fjellene. De så ut til å løfte byen som lå ved deres føtter hele førti meter i været. Katedralens 

barbariske forsiringer reflekterte ånden til gamle Vernyj utmerket, slik byen ble reist for oss 

av Zenkov: med sin ungdom og sin avskårenhet fra alle eldgamle grunnvoller. Med sin 

 
dratt dit først tirsdagen etter. Jeg vil for alltid huske våre reiser, møter og fisketurer til elva Ili. Han var en mester 

til å fiske, og likte også å jakte på fasaner» (P. Grigorjev. Avisen «Sosialistiske Alma-Ata», år 1963). 
13 I alle fall kalte den Turkestanske biskopen Dmitrij katedralen under åpningsseremonien ganske enkelt for «en 

av de aller største kirkene av tre i vårt fedreland». Jeg synes en mer forsiktig formulering hadde vært nærmere 

sannheten. Det sies videre at hele katedralen er bygd fullstendig uten jern, at den hverken inneholder spiker eller 

bolter. Men det er helt usannsynlig. Zenkov selv skrev følgende om klokketårnet: «Veggene så vel som skillene 

mellom klokketårnets hjørner er festet med åtte gjennomgående vertikale bolter». 
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naivitet, sin selvstendighet og sitt feiende ønske om ikke å falle med fjeset ned i gjørmen 

foran øynene på verden. 

Rundt katedralen bredte det seg en kjempemessig byhage hvor det vokste popler, eik, furu 

og lind. Her bruste det i små buskas og det blomstret både iris og roser. Det plasket i 

fontenene. 

Innvendig er katedralen enorm. Dens hvelv er vidåpne som telt; under dem kommer 

varmen og lyset fra den sydvendte solen flommende gjennom kuppelvinduer og treffer det 

hellelagte gulvet direkte. På klare og solrike dager er det som om den hvite kuppelen flyr 

oppover mens veggene svever i en hvit og lyseblå tåke. Her i Zenkovs mest fremstående 

skaperverk er det i det hele tatt så godt om plass, så lyst og så fritt at det føles som om en bit 

av selve jordkloden er dekket av kuppelen. Det er en veldig sydlig kirke, og hvordan solen og 

lyset skulle falle inn var avgjørende for hvordan bygget ble tegnet. 

Vi som kommer fra nordligere strøk, er vant til vidt forskjellige kirker. I våre kirker er det 

lavt under taket og trangt om plassen under de smale og kantede hvelvene. Der er det mørkt, 

trangt og skummelt. Alt i slike katedraler er noe for seg selv, noe helt eget og mystisk; det 

være seg ansiktene som pryder ikonene, det svake lyset fra ikonlampene, eller lysestakenes 

svarte sølv. 

Zenkov gav Gud det samme han var blitt vant til å gi mennesker: høye og hvite vegger og 

hvite kuppelhvelvinger med smale vinduer – gjennom disse var det mulig å skimte den 

vidunderlige almaatinske himmelen. Ikonene var lyseblå og rosa og lignet på vanlige bilder. 

Og det var ingen munk eller profesjonell ikonmaler som malte ikonene, men en tegnelærer – 

kunstneren Khludov, som var en like stor utsmykker som bygningsingeniør Zenkov selv14.  

 
14 Her vil jeg nevne noen av Zenkovs teoretiske ståsteder, samt sammenligne dem med moderne vitenskapelige 

data. En jordskjelvresistent bygning, skriver Zenkov: 

1. Må bygges av tre eller et tilsvarende materiale. Her hersker det ingen uenighet. «Kun elastiske materialer og 

konstruksjoner er effektive antiseismiske faktorer arkitekten har i sin rådighet» (N. Batsjinskij: «Sentralasiatiske 

arkitektoniske monumenters antiseismikk»). 

2. Må ha et dypt fundament. «Ved å senke fundamentet dypt ned i jorden, slipper man å måtte frykte for at 

bygget skal falle sammen under et jordskjelv». Akkurat denne av Zenkovs påstander ble anerkjent som korrekt 

først nylig: «Studier av jordskjelvenes skadevirkninger har vist at et relativt overfladisk fundament har en 

negativ innvirkning på strukturers evne til å motstå jordskjelvenes krefter» (K. Nikolajev: «Tanker rundt 

byggverk i seismisk utsatte områder»). 

3. Må ha vidstrakt klaring mellom jorden og fundamentet. «For et hus laget av stein, hvis fundament ikke rører 

ved bakkens øverste lag, behøver man ikke frykte i tilfelle jordskjelv. Kjelleren må ordnes slik at den støtter opp 

hele huset, slik at den derved absorberer de seismiske bølgene.» (Zenkov) 
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Den sovjetiske ingeniøren F. Zelenkov skriver følgende om sin foreslåtte (ifølge ham selv originale) seismiske 

støtdemper: «I foreliggende arbeid presenteres for første gang en ny metode (...) Til dette formål benyttes et 

spesialfundament som skiller – altså isolerer – bygget fra jorden ved hjelp av en luftspalte, og dermed skånes 

bygget for skade». Forfatteren nevner mange navn, men Zenkovs er ikke å finne blant disse. 

Som en utdypning til og detaljering av denne tankegangen, fant Zenkov det nødvendig «å inngjerde bygget 

med vollgraver som, i tilfelle hard grunn, kan fylles med jord». Denne tanken gikk Zenkov og ruget på i flere tiår 

etter at han i år 1887 på ny støtte på neste uvanlige fenomen. «Etter katastrofen som inntraff i 1887, viste det 

seg», skriver han, «at den underjordiske tunnelen av tre i byen Vernyj, som var bare tolv verst unna episenteret 

(Aksaj-fjellkløften), tilsynelatende gjennomgikk såpass lett skaking at den kun enkelte steder raste sammen». Og 

under katastrofen i 1911 erfarte Zenkov noe nytt: «Jeg har gravd en antiseismisk vollgrav rundt huset mitt. Jeg 

anser resultatet for å være glimrende. Ved et jordskjelv med styrkenivå seks», skriver han, «hørte jeg bare en 

summing, og mens jeg forventet å kjenne noen rykk, kjente jeg ingen i mitt hjem omgitt av en vollgrav … Folk 

kom til meg i syv måneder etterpå for å se på vollgraven.» 

Dette eksperimentet til Zenkov ser det dog ikke ut til at noen har studert eller gjentatt. 
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Kapittel to 

Det gikk fire, fem år. Det ble til at jeg begynte å arbeide i denne katedralen. 

Det første jeg ble kjent med etter å ha kommet dit, var kirkeloftet. På første arbeidsdag ble 

jeg tatt med dit av den lagringsansvarlige. Saken var at det på loftet allerede i rundt tre år 

hadde stått flere gjenspikrede kasser med potteskår fra Karakhanid-khanatet (sjette 

århundre!), og den lagringsansvarlige jenta Klara Fazulajevna, som ennå var ung, men likevel 

driftig og presis, ønsket veldig gjerne at jeg skulle rekonstruere i alle fall rundt ti kar. De var 

svært så flotte, disse skårene; nye og glinsende og i forskjellige farger: himmelblå, 

mørkegrønne, noen var til og med nesten sjokoladefargede. 

«De skjønner», som hun så innsmigrende pleide å si, «disse skårene er alle intakte, og alle 

har til og med sitt eget nummer, så det er i grunnen en smal sak.» Jeg tok aldri fatt på 

potteskårene, men jeg kravlet opp på loftet mange ganger siden. 

Jeg har i grunnen en svakhet for loft. Jeg har både forstått og hatt sansen for dem helt 

siden jeg var barn. Da jeg var rundt ti, bodde jeg med familien min i et mørkt, femetasjes 

bygg i Moskva, og det beste jeg visste ved huset var loftet. Hver dag tilbragte jeg flere timer 

der. Det var småskummelt, men stille og fint. Det fantes mye rart på loftet, ting man vanligvis 

ikke ser – blant annet et støvete reinsdyrgevir, et knust akvarium og en utstoppet ugle. Iblant 

kunne jeg skimte det ville ansiktet til en rotte i den gamle vaskeservanten, og da frøs jeg av 

henrykkelse. En for meg ukjent katt, flott og rødhåret, kunne plutselig dukke opp ved 

takvinduet; den stod der stolt og stram og kikket bort på meg. Som den skilte seg fra de magre 

og ru, men likevel søtе løskattene jeg hadde fått streng beskjed om ikke å røre. I sprekkene 

bak takplankene kunne man høre spurveunger pipe, og hvis man stod på tærne, kunne man 

plukke opp en hel håndfull av de varme, skjelvende og fuktige fugleungene. Nede på 

grunnplanet fantes naturligvis ingenting av dette. 

Men når sant skal sies, så var museumsloftet blant de uvanligste jeg har sett. Der lå det 

nemlig hodeskaller. Bare forеstill deg: du går opp en smal og mørk liten trapp, liksom opp et 

klokketårn. Du klatrer sammenkrøket, nærmest liggende på magen klemmer du deg gjennom 

et smalt hull, og så plutselig: et gulaktig, diffust lys, og stillhet. Du hører noen skarpe og 

skjøre lyder – enten er det bjelken som slår sprekker, eller så er det en fugl som har satt seg på 

taket – og kjenner lukten av jord, samt lukten av kvae fra tømmerstokkene. Og ved bena har 

du hodeskaller, en hel pyramide av dem, slik som på Veresjtsjagins maleri. Og så mange de 

var! Noen var lange og runde, noen hadde hoggtenner, mens andre manglet tenner. Noen 

hadde horn, andre manglet horn. Det var fugle- og dyrehodeskaller. De lå på gulvet, i bokser 



 15 

av kryssfinér, på takbjelkene og til og med rett under bena på en. Hvem hadde ikke ofret sin 

hodeskalle hit! Her lå det rader av hodeskaller som tilhørte argalisauen med sine mønstrede 

tenner, og et lite stykke unna lå tigerhodeskaller med sine smale og skrå, lumske 

katteøyenhuler. I et hjørne lå ulvene med sine lange, sørgmodige, brutale og hundelignende 

fjes. De fleste skallene var imidlertid fra ulv- og villsvin. Lenger bort lå bjørnehodeskallene, 

med veldige panner og utstående kinnben. Og på bjelken rett foran inngangen lå en 

sentralasiatisk bukkehodeskalle hvis utstikkende horn minnet om to lanser. I en sigaretteske 

under denne fant jeg hoggtannen til en hulebjørn. Lenge vendte og dreide jeg på den i hånden. 

Den var et vaskeekte drapsvåpen – massiv, ru og blodtørstig buet; den minnet om en 

skomakerkniv eller en jatagan som ble brukt til å sprette opp magen på noen. Det nærmest 

oste steinalderensomhet av den. Nylig leste jeg arbeidet til en tysk forsker. Hulebjørnen, skrev 

denne tyskeren, har ikke gjort seg fortjent sitt blodtørstige rykte. Den var et beskjedent, 

planteetende dyr; det var faktisk det første dyret mennesket temmet. Ulvevalpen som gav 

opphavet til hundene, var ennå ikke født, mens bjørnen allerede småknurret og vred på seg, 

sittende i steinnisjen menneskene hadde låst ham inn i.  

«Det korpulente planteetende dyret, som tilbringer en tredel av sitt liv i vinterdvale», 

skriver en forsker, «må for mennesket ha fungert som en form for spiskammer. Når man var 

sulten, holdt det å gå inn i en hule, finne nisjen hvor bjørnen sov, og gi den et realt slag i 

hodet (dere kan forestille dere hvordan det må ha sett ut!). Våre forfedre gikk i grunnen frem 

på tilsvarende måte som vi gjør i dag når vi går inn i svinehuset for å slakte en gris.» 

Nei, ikke vet jeg! Det kan for den saks skyld stemme; både mennesket og dyrenes 

omdømme er like ustabile. En gang leste jeg at gorillaen er et beskjedent og vennligsinnet dyr 

som blir elsket av innbyggerne i Kongo; at fiskene som med sine store og skarpe tenner kan 

gnage i stykker en okse på ti minutter, aldri angriper et menneske; og at huleløvene var like 

stripete som tigre, og at de faktisk nettopp var tigre og ikke løver. Enkelte hevder til og med at 

maleriet av Mona Lisa slettes ikke avbilder Mona Lisa, men snarere en eller annen kurtisane 

(hva skal man i så fall si om hennes berømte smil?!). Tja, det kan så være, etter denne 

logikken er heller ikke hulebjørnen noen bjørn, men snarere noe i retning av en antediluviansk 

gris. Men i all rettferdighet, når jeg minnes den gule rovdyrhoggtannen og følelsen jeg hadde 

mens jeg vred og snudde på den, kastet den i luften og veide den i hånden, så trodde jeg ikke 

på noen tysk vitenskapsmann. Nei, det var nok en bjørn som med sine bjørnehoggtenner var i 

stand til å sluke et menneske! Jeg bar den til og med lenge på meg mens jeg vurderte å bore et 

hull i den og gjøre den til en talisman. Men til slutt seiret samvittigheten og jeg la den tilbake i 

skuffen. Og der ligger den nok fremdeles den dag i dag. 
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På loftet var det svært varmt og innestengt. Luften hang som en ubevegelig, sumpete 

bakevje. Alt avgav varme: taksperrene av gran, taket, hodeskallene og gulvet. Særlig gulvet. 

Minst en meter av det var dekket med dueskitt. For meg virket det uforklarlig. Det fantes jo 

ingen duer i denne byen – hvordan kunne det da være dueskitt her? Ingen visste hvorfor. 

Blant de unge brydde ingen seg, og blant de gamle var det ingen som husket. Én gang kunne 

likevel muséets snekker fortelle meg om duene i Vernyj. Han var en høy og tettbygd gammel 

mann iført en oljeflekket sjømannstrøye full av malingflekker, og en fyllik som elsket 

bannskap. Tretti år hadde han arbeidet i katedralen, og i løpet av disse årene hadde han sett 

mye – han hadde også sett hvordan duene forsvant. 

Jeg husker hvordan han satt foran ovnen og rørte med en liten pensel i en hermetikkboks 

med illeluktende svart lim, mens han fortalte med en gretten stemme: 

«Duene! Spør meg om dem, du. Bortsett fra meg husker ingen noen ting. Aner du hvor 

mange av dem det var her? Fatallioner! (Han opererte med et slikt tall – tusen, million, 

fatallion). Jeg husker duene veldig godt. En gang sendte fader’n meg opp på loftet etter noe 

maling – vi holdt på med en ny ikonostas, så vi trengte gullmaling. Som de fløy til værs når 

jeg klatra opp! Som de slo med vinga sine! Fy! Det blei helt mørkt! Og jeg skreik: ‘Husj, 

vekk med dere!’ til stemmen sprakk. Fikk en masse støv i vrangstrupen og hosta og holdt på å 

bli kvælt, kunne ikke se noen ting. Jeg hadde munnen full av støv mens de flaksa med vinga 

så hardt at det peip! Og jeg ble treffi i ansiktet, igjen og igjen! Jævler! Med nød og neppe 

pressa jeg meg ut og forsøkte å komme meg ned, og i det jeg satte foten på stigen, klarte jeg å 

kutte kneet nesten inn til beinet! Men jeg kom meg da ned, full av støv og dun og med 

ansiktet fullt av møkk. Jeg står og forsøker å fatte hva som har skjedd, men når presten ser 

meg, så smeller’e fra’n:  

‘Nå, hvor er malingen?’ Malinga, du liksom! Jeg kunne knapt puste! 

‘De derre duene Deres, de kan se å dra til …’ sier jeg, men presten dundrer: 

‘Ble du redd for duene? Hva kan de vel gjøre mot deg, din premiestut!’ 

‘Hva de kan gjøre? Velte meg ned, og vel så det!’ Er’u gæren. 

‘En due er da ingen ørn eller hauk! Det er duer – Kristi fugler!’, sier’n, ‘Det står om dem i 

Skriften: «Troskyldige som duer». Se nå til og hent malingen, kunstneren står og venter!’ 

‘Nei’, sier jeg, ‘Deres Nåde, jeg gå’kke opp dit! Og spar meg for utlegginga om 

fuglekreka. Kristus hadde spesielle duer som var hvite, som dem som sitter på alteret, eller 

som ynglingene avler på hustaka … Men disse, de er noen tøylesløse svinebeist, sier jeg …’  

Så jeg klatra ikke opp igjen, maler’n måtte gjøre det selv. Jeg veit ikke åssen det gikk …» 

«Men hvorfor forsvant de?» spurte jeg. 
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«Jo, nå skal du høre», svarte han, mens han med en klut løftet hermetikkboksen fra 

flammene og satte den på bordet. «En gang samla de seg i en flokk, kurra seg imellom før de 

plutselig føyk til værs, fløy en runde rundt katedralen og satte av gårde. Hele byen fulgte med. 

De fløy ditover!» Han vinket med hånden mot fjellene. «Forbi alle hagene og enda lenger. 

Over skogen og inn i fjella. Naboen min ville vite hvor de skulle, så’n satte av sted etter dem. 

Da jeg spurte’n om det seinere, svarte’n: ‘hvor de til syvende og sist fløy vet jeg ikke. Jeg 

mistet dem av syne da det ble mørkt. Jo lenger de kom, jo lavere over bakken fløy de, og 

etterhvert begynte de svakeste av dem å lande på epletrærne og gresset. Men resten av flokken 

fortsatte videre, naturligvis’. Det var slik det skjedde. Det var slik de ble borte, og ingen andre 

enn meg husker det.» 

Og samme hvor mange ganger jeg siden spurte de gamle innbyggerne i byen, samme hvor 

mye jeg snakket med ulike lokalhistorikere, så kunne ingen legge til noe mer. Den ene dagen 

fantes de i tusentall ved katedralen. Men dagen etter? Ikke en eneste en. Jeg hadde hørt om 

lignende tilfeller tidligere. En eller annen mystisk kraft vekker plutselig et lite villdyr og jager 

det vekk fra sitt vanlige sted til et helt nytt. Ekorn, for eksempel. De går, går og går. Titalls, 

hundretalls, ja, til og med tusentalls av dem. De hopper over små grener, kryper opp 

trestammer og stavrer videre på bakken. Uten frykt og uten å se seg om. Det er det samme om 

det er over marken eller langs gaten – for dem er alt vei. De beveger seg rett frem, i en retning 

kun de kjenner og vet hvor leder til. Det sies at noe sånt i sin tid kom over rottene ved 

Sjtsjukins marked i gamle St. Petersburg. Det var ikke bare tusener av dem – det var 

millioner. Midt på lyse dagen beveget de seg, og attpåtil midt i veibanen. Rundt dem fór 

trikkene av sted, liksom tungpustne hester flykter fra ulver, men rottene stoppet ikke. De 

krysset flere gater og rakk å nå elven Neva før de plutselig forsvant ned i bakken. Noe 

lignende hadde skjedd med engelske lemen. Men fuglene og klippeduene …  

Jeg satt på loftet og tenkte på alt dette samtidig som jeg sorterte hodeskaller – ulv med ulv, 

tiger med tiger, villsvin med villsvin.  

Det var imidlertid sjelden at jeg befant meg på loftet. Sortering av hodeskaller inngikk ikke 

i listen over mine primæroppgaver. Hver dag satt jeg inne på mitt «arkeologiske kontor» – 

slik kalte man det vidstrakte og lyse korrommet. Over den gamle påskriften hadde noen malt: 

«Oldsakskonservator», og noen andre hadde i tillegg lagt til: «All adgang strengt forbudt», 

mens en tredjemann hadde spikret fast en blikkplate som forestilte en hodeskalle og to ben. 

Jeg pleide ofte å fundere over hva som fantes her tidligere. Var det kanskje her kordirigenten 

øvde med koret? Eller pleide man kanskje å drasse med seg ulike guddommelige gjenstander 

hit? Eller noe annet? Jeg likte ikke dette rommet: Det var både varmt og innestengt, men verst 
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av alt var at det var så høyt; prøv bare å klatre hit mens du bærer på hauger med stein eller 

jerngjenstander. Og steiner hadde jeg mange av. Nesten alle utstillingsgjenstandene var 

steiner. For fortidsbosetningen Semiretsjie var ikke fra den antikke perioden. Antikken 

forbindes med amforaer, terrakotta, cameoer, svarte og røde vaser; her var det grå 

jordklumper med påskrifter risset inn med jern, steinfigurer, monstrøse bronsekjeler, slike 

man hverken får snudd eller beveget på, lamper av jern formet som geiteben, hver på hundre 

kilo. Jeg hadde endt opp med så mange slike gjenstander at jeg ikke hadde plass til å sette 

meg. Midten av «kontoret» var okkupert av et gigantisk utstillingsvindu av glass med 

påskriften: «Steinalderens industri». En gang stod denne «industrien» i selve muséet. Nå 

hadde man flyttet den hit til meg, og den hadde med ett overfylt hele rommet. Utover dette 

var det kun plass til et lite marmorbord på tynne jernføtter – slike som finnes i ølstuer – samt 

to stoler. 

Det første jeg gjorde etter å ha kommet hit, var å bestemme meg for å ordne opp i rotet. Jeg 

låste meg inne og begynte å sortere. Skjoldene ble lagt ett sted, eskene med steiner et annet. 

Bronsen og myntene (som lå i små punger) – alt fra femkopeksmynter fra Katharina den 

stores tid til romerske dinarer og sølvblanke skjell – ble lagt på hvert sitt sted. Bare dette tok 

mer enn en måned. Og det var da, mens jeg åpnet og smelte igjen skuffer, at jeg skjønte 

hvilken rikdom mine forgjengere hadde samlet sammen. 

Og forgjengerne mine var berømte. Nå og da kunne man for eksempel skimte etternavnet 

Castagné. «Fra Castagnés samlinger», «Fra Castagnés kolleksjoner», «Beskrevet av 

Castagné», «Se bilde i Castagnés monografi» og så videre. Jeg ble imidlertid interessert i 

denne personen mye senere. Den gang var det simpelthen umulig for meg å unngå ham. Så 

mange steiner han hadde samlet! Castagné her, Castagné der, overalt stod det samme navnet: 

Joseph Antonovitsj Castagné, «vitenskapelig sekretær ved arkivkommisjonen i Orenburg» 

(slik signerte han selv sine artikler). «Fransklærer ved gymnaset i Orenburg» (slik hadde 

Vengerov omtalt ham i en setning). Disse setningene sammenfattet i grunnen alt jeg visste om 

ham. Men var jeg den eneste? Ingen visste noen ting om Castagné. På et senere tidspunkt ble 

jeg nødt til å undersøke i et hundretalls leksika og bibliografiske oppslagsbøker, men ikke i 

noen av dem kunne jeg finne noen omtale av ham. Derfor vet jeg hverken når han ble født 

eller når han døde, selv ikke prisen på bøkene hans. Jeg vet bare at han var usedvanlig livlig 

og energisk. Og at han var fanatisk dedikert til Semiretsjie. For hvor var det ikke han dro for å 

snakke om sitt hjemsted? Til Musée de l’Homme i Paris, hvor han holdt foredrag for «den 

store Mortillet» om avgudsbilder av stein; til Toulouse, hvor han diskuterte dem med «den 

kjente Cartailhac»; til Madrid, hvor han i det arkeologiske muséet studerte iberiske 
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gravstener. Dessuten til Berlin, til Korsika, og til Karthagos ruiner i Tunisia. Gull, marmor, 

granitt eller bronse, det spilte ingen rolle: Castagné var opptatt av alt som kunne bringe ham 

et steg nærmere å løse gåten bak steinfigurene fra hans egne hjemtrakter på steppene. 

Naturligvis lyktes han ikke med det. Til syvende og sist bare kompliserte Karthago og 

Inkaenes rike problemet. Gåten forble en gåte. «Ja, de samme ideene, som den kjente 

Cartailhac forleden dag sa til meg, men ulike opphav», skrev han melankolsk. «For ser vi ikke 

egyptiske pyramider i Mexico, skytiske gravhauger langs Mississippis dalføre og steinfigurer 

fra de russiske stepper i det gamle Inkariket? De samme årsakene kan gi opphav til de samme 

resultatene». Sånn er det. Han endte opp der han begynte. For å kunne gå videre var det 

nødvendig ikke bare med materiell sannhet, men også teoretisk, og hvor skulle Castagné 

hente denne fra? Større hjerner enn den lenge sittende sekretæren for Orenburgs arkeologiske 

samfunn har forgjeves revet seg i håret og forsøkt å skape mening av den innbilte likheten 

mellom fullstendig forskjellige fenomener og gjenstander. Men, som man nå ville sagt, 

Castagné var en førsteklasses lokalhistoriker: oppmerksom, kyndig, ivrig, en av dem historien 

virkelig fremstod som en muse for. Han kunne skrive om alt, beskrive hva som helst, og 

hadde vært i hver minste utkant av steppene. Hvor mange eventyr, med hemmelighetsfulle 

underjordiske huler og skjeletter, hadde han ikke opplevd! Han skrev om alt fra gravstener og 

syriske gravstøtter til neolittisk leire og svastikaen – gud vet hva han ikke har skrevet om.    

Det var klart at jeg ikke kunne fylle skoene til min forgjenger. Han hadde faktisk lykkes 

med å samle hele steinalderens industri: I skuffene hans lå det flintøkser, piler, spydspisser, 

skår av både bearbeidet og rund flintesten, muligens restene av en eller annen paleolittisk 

Venus. Og keramikken … rettere sagt, skårene … Av disse skårene kunne man lett sette 

sammen hundre kar. 

«Kamlignende ornament», «kamlignende ornament med groper», skrev Castagné på 

etikettene. «Gropornamentet»; det var i grunnen den eldste formen for tegning. En gang lå det 

rett og slett et menneske på en elvebredd og pirket i sanden med en finger og så hva det ble 

til. Det ble til en linje, en prikk, enda en linje og enda en prikk, og så var det plutselig hverken 

linjer eller prikker lenger, men et bilde. Senere ble linjene og prikkene overført til halsen av 

en krukke, enten av vedkommende selv eller av noen andre, før det ble plassert over flammer 

til brenning. Slik ble ornamentet til. Siden skjedde det tilsynelatende ikke mer, ingen merket 

noe. Men den gamle kona som hele tiden satt og døste ved bålet, ristet litt på hodet mens 

mannfolkene satte i å skrike og danse, og ba om lov til å holde den nye krukken. 

Sannsynligvis var dette alt som skjedde denne dagen ved flammene. Men ornamentet var blitt 

til. Det hadde blitt vekket til live, vokste og begynte å endre fasong. Det ble stadig mer 
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innviklet og stadig tyngre etter hvert som nye detaljer dukket opp. Nå dekket det ikke bare 

halsen på karet, men karet i sin helhet. Ornamentet listet seg nedover, fór oppover, vred seg 

som en slange og flettet seg i en spiral! Det blusset opp her, det blusset opp der og begynte 

virkelig å ligne på en kam. Det var som om menneskets øyne åpnet seg og så det de ikke 

kunne se selv i sine drømmer: rene, geometriske former. Ikke et rundt blad eller en trekantet 

stein, men en sirkel og en trekant – en linje og en prikk i de mest mangfoldige kombinasjoner. 

Og i tillegg til enkle-, doble- og sikksakkformede linjer bøyd i forskjellige vinkler, dukket det 

også opp kvadrater, ovaler og pyramider. Selve linjen forvandlet seg til noe ugjenkjennelig. 

Nå traff den den våte leiren i små bunter, knuter, med syltynne stråler, grantrær og kryss. Og 

nettopp slik ble sannsynligvis den vidunderlige og magiske ornamentabstraksjonen født; ved 

en mesters hånd, på halsen til en tykkmaget potte. Den samme abstraksjonen vi i våre dager er 

blitt så vant til at vi ikke engang merker den. 

Ved en mesters hånd! Her brukte jeg feil ord. For det var jo ikke en mester som stod bak, 

men snarere en mesterinne. Det var ikke en mann, men en kvinne. Forskerne hadde trukket en 

slutning basert på fingeravtrykkene som var bevart på steintøyet: det var en kvinne som hadde 

laget den. Og slik må det ha vært. Hver sin smak. Mennene møtte døden ansikt til ansikt hver 

dag enten den kom i form av en bjørn eller en huleløve. Dekor opptok jegerne minst av alt. De 

forstod neppe skjønnheten ved disse små strekene og fordypningene. De var nok for små og 

useriøse, litt som perler og halskjeder. Mennene satte seg ned ved flammene, slitne og svette, 

dekket av både sitt eget og andres blod. Når de hadde fritid, skar de ut ensomme mammuter, 

bisoner som stanget eller enorme hjorter med bakovervendte horn på små benstykker. De skar 

også ut kvinner. Nei, de meislet dem ut av steiner og ben på en slik måte at de kunne holde 

dem hardt i knyttnevene sine. Det var vidunderlige, tredimensjonale vesener med kraftige 

hofter, med kropper bestående av sirkler og trekanter. Selv i våre dager gir det glede å se på 

disse stenblomstene – disse paleolittiske Venusene uten sidestykke.  

Slik ble de to hovedretningene til: den konkrete og den abstrakte. Slik eksisterte de i flere 

tusen år, hver i sitt domene – det ene på halsen til et kar, det andre på et ben og en hulevegg – 

uten å blande seg med hverandre.  

Her er det på sin plass med en utdypning. Jeg skriver ikke om abstrakt kunst, men om 

abstraksjon i kunsten, og det er to vidt forskjellige ting. Jeg er overbevist om at dagens 

abstraksjonisme ikke stammer fra et ornament.  

Det primitive mennesket – homo primigenius – «det førstefødte mennesket» som det 

ærbødig kalles innen vitenskapen, var et positivt og ekte vesen. Skjønnhet forstod det som 

mål og tall, som harmoni og proporsjoner. Det la merke til denne skjønnheten i huden til en 
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flatskvist huggorm (noen hadde jo tross alt tilført et kamlignende ornament på dens skjellete 

hud), og i fordelingen av blader på en stilk. Det så skjønnhetеn i den vårlige lyden av 

regndrypp, i fargen og flekkene på vingene til en sommerfugl, i vekslingen mellom natt og 

dag, vinter og sommer. Det var i samsvar med denne likeverdigheten at ornamentene ble 

skapt. Mest av alt frykter abstraksjonismen balanse. Hvis du reflekterer den i speilet, vil den 

forvandles til et alminnelig tapetstoff og med det samme dø hen. Dersom det store Cro-

Magnon-mennesket brakte verden i likevekt på halsen til et kar, så sprengte kunstneren fra det 

20. århundre den med dynamitt- og atombomber, kjørte den gjennom en kjøttkvern, for så å ta 

det som var igjen i nevene og slenge det på et lerret. 

Og på lerretet ble det sittende fast klumper av farger, skygger og restene av former. Og 

siden blir man på ny nødt til å kalle på Cro-Magnon-mennesket for å raske sammen en stille 

og så vidt hørbar steinaldermelodi av de rykende, filleristede bitene av verden. 

Dette følte jeg for første gang klart og tydelig mens jeg gikk gjennom Castagnés 

samlinger. Dessuten likte jeg kar i seg selv svært godt. Kobber- og bronsemennesket var en 

stor mester innen sitt felt. Dets potter er like solide som de av sten. Faktisk så er de laget av 

sten, da leiren i dem er blandet med sand og grus til en stor og kornet rullesten (mаn ser 

tydelig røde, gule og grønne korn i sprekkene). Denne fungerer som karets jernharde, 

ubøyelige skjelett, og derfor har det overlevd i utallige årtusener. I muséet fantes det en hel 

haug forskjellige kar. Alt fra små, forkullede potter, hvor man en gang i tiden muligens kokte 

mammutsuppe, til enorme krukker på størrelsen av et menneske … Disse var jo utilgivelig 

unge; hadde de vært rundt 700 år, hadde det vært noe annet. Men disse var fullstendig glatte 

og uknuselige, med en hals som var modellert på mesterlig vis og med merker av et 

pottemakerhjul på innsiden – de hadde ingen historisk verdi og var fryktelig i veien for meg. 

Før jeg kom, pleide renholderskene å oppbevare kluter og feiekoster i dem, og en gang fant 

jeg til og med et pud15 gresskarfrø i en av dem. En dag var jeg så dum at jeg nevnte dette for 

noen, og siden begynte hele muséet i pausene å løpe innom: 

«Få noen frø, er du snill!» 

Jeg viftet med hånden, og før jeg visste ordet av det var karet blitt stilt på skrå, bikket over, 

og vedkommende hadde gravd nedi det med en jernspade på leting etter frø. Jeg bare ventet 

på at noen én dag skulle velte uhyret slik at det traff steingulvet og knustes i biter. Men karet 

var simpelthen uknuselig. Samme hvor mye det ble veltet, samme hvor mye det rullet rundt 

på gulvet, så skjedde det ingenting med det. Hadde jeg hatt fem slike kar til, så hadde jeg blitt 

 
15 Eldre russisk vektenhet, omtrent 16,38 kg. [o.a.] 
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nødt til å kvitte meg med selv det lille drikkebordet og sortere steinene mine sittende på huk. 

Nettopp derfor hverken sa eller dro jeg noe sted, da det en dag kom innom en eldre herremann 

og fortalte meg om jordbærhagen til kolkhosen «Fjellkjempen» oppe i fjellene, selv om jeg 

skrev ned alt han sa i detalj. Ifølge den gamle mannen var denne hagen gjennomstrødd med 

gamle levninger, og inne på kontoret deres stod det til og med to fullstendig intakte kar som vi 

forøvrig måtte komme og hente til muséet. Om jeg hadde kunnet, hadde jeg for lengst slengt 

mine egne krukker på søppelfyllingen – de kom også fra området til «Fjellkjempen». Men 

hvordan kunne jeg det? Hver og en av dem hadde en etikett hvor det stod: «Kar til 

oppbevaring av frø. Khara-Khanid-khanatets epoke (6. århundre). Fra J. A. Castagnés 

samlinger.» 

Om denne eldre mannen – han het Rodionov – vil jeg fortelle mer. Av en eller annen grunn 

ble det til at hele mitt liv slo kollbøtte etter at han kom til muséet. 

Det hele begynte, forresten, med at jeg ble oppringt av republikkavisens redaksjon og bedt 

om å komme innom redaktøren. Jeg gikk dit. Sekretærdamen tok tre små sider med den 

storslåtte overskriften «En gjest fra India» ut av en mappe og rakte dem til meg. 

«De ber Dem lese gjennom dette og skrive en avslutning», sa hun, før hun på ny begravde 

seg i noe papirarbeid. 

Jeg hadde lenge vært en del av denne avisen; jeg hadde skrevet mang en jubileumsartikkel 

på min skrivemaskin, gitt informasjon om alle vårt museums interessante anskaffelser og 

funn, samt var blitt konsultert og hadde korrigert. Jeg kjente alle, og alle kjente meg. Derfor 

ble jeg ofte nødt til å påta meg og utføre slike oppgaver. Men denne gangen, etter å ha 

skummet raskt gjennom de tre maskinskrevne sidene, var jeg lamslått og målløs, og jeg gikk 

direkte gjennom glassdøren og rett inn på redaktørens kontor. Redaktøren var ikke der, ved 

bordet satt hans stedfortreder – en meget høy og ung mann iført hornbriller og med en pipe i 

munnen. Han hadde nylig blitt sendt hit fra Moskva, men hadde allerede rukket å angi tonen 

for hele redaksjonen: «Gamle mann», «gamle kone», «Vi skal ikke ta oss en tur til «Den hvite 

hest», da, gamle kone …?» 

«Hør nå her, hva er det De har gitt meg? Det er jo det rene vanvidd.» 

Han tok av seg brillene og begynte å pusse dem. Det var naturligvis briller i vindusglass, men 

det var første gang jeg så ham uten dem på. 

«Meningene rundt dette vanviddet er svært forskjellige», sa han. «Enkelte mener at det 

ikke nødvendigvis er så vanvittig. Jeg er ny her, og har ikke fullstendig oversikt, så …» 

Han smilte og viste frem sine fabelaktig runde tenner som så ut som skrellede hasselnøtter. 
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Jeg rykket til; endelig fikk jeg tatt en ordentlig titt på ham. Han hadde det helt alminnelige 

ansiktet til en ordentlig bondegutt, med potetnese og gulbrune øyne. Av en eller annen grunn 

forarget nettopp dette meg mest av alt. 

«Så De tror altså», spurte jeg rasende, «at en kvelerslange har klart å rømme fra buret sitt 

og krype gjennom hele byen? Vi snakker altså gjennom hele byen! Gjennom basaren, gatene, 

torgene, parkene, palassene – og helt bort til gressåsene, hvor den kveilet seg sammen og 

overvintret under snøfonnene? Nei, vet De hva …» Han hadde allerede tatt på seg 

hornbrillene og så på ny hånlig, utilnærmelig og stolt ut. 

«Jeg vet ingenting, min kjære venn», avbrøt han meg tvert på redaktørvis. «Jeg har bare 

vært fire måneder i denne byen, og derfor vet jeg ikke det grann. Så her er mitt første 

spørsmål til Dem som har bodd her lenge: Har det skjedd? Har det rømt en kvelerslange fra et 

menasjeri eller ikke?» 

«Jeg vet ikke.» 

«De vet ikke! De, som har vært her så lenge, vet ikke! Så hvordan skal jeg, en homo nowa, 

kunne vite det? Hæ?» 

Han åpnet skuffen på bordet og tok ut en konvolutt som han la foran meg. 

«Her, vær så god. Les dette.» 

Det stod: «Utklippsbyrået: «Avis … nummer … fra den 6. august. Vår korrespondent 

melder om en «Gjest fra India i Alma-Atas omegn». 

 

«Alma-Ata. (Vår korr.) 

Helt siden i fjor høst har det i kolkhosen «Fjellkjempen» gått rykter om en uønsket gjest. 

Gjesten ble ofte sett i holtet. Vinteren satte en stopper for samtalene om ham, og det er 

først de seneste dagene at «gjesten» på ny har dukket opp.  

Den ble observert i en hage. Den hadde kveilet seg rundt en trestamme og valgt seg ut 

de mest modne eplene.  

Kolkhosmedlem Lutsenko forteller: «Jeg gikk gjennom hagen omtrent klokken ett på 

dagen. Plutselig hører jeg hvesing ved siden av meg: Det var like før jeg tråkket på halen 

til en gigantisk slange. Den var grå. Rundt fire meter lang. Den var som stammen på et 

middels stort epletre.»  

De seneste dagene har harene begynt å forsvinne fra kolkhosen. Det har vist seg at en 

indisk boaslange i fjor rømte fra et menasjeri på markedet. Den klarte å ta seg gjennom og 

ut av byen, og har akklimatisert seg og overlevd i vinterkulden. Det iverksettes nå tiltak for 

å fange den.» 
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«Vel?» spurte stedfortrederen etter at jeg slapp utklippet ned på bordet. «Visst virker det 

overbevisende? Det nevnes jo både navn, sted og andre detaljer.» Jeg kunne ikke annet enn å 

slå ut med armene. 

«Ja vel, les videre. Her har De et vitnesbyrd fra noen øyenvitner. Dette er en notis fra vår 

egen avis, fra august i fjor.» 

«Jakten på kvelerslangen», leste jeg. 

 

«I løpet av de seneste dagene har tilfeller av bortkomne høner og kaniner i nærheten av 

leiren til den 6. arbeidsbrigade tilhørende kolkhosen «Fjellkjempen» økt i hyppighet. 

Kolkhosarbeiderne kjenner til tyven, men den viser seg sjelden foran øynene på dem. Den 

8. august lekte ungene fra den 6. arbeidsbrigaden i hagen ikke langt fra leiren da de la 

merke til en stor slange. Den hadde klatret opp til de øverste grenene av epletreet og 

plukket og spist epler. De skjønte at det var kvelerslangen, og løp inn i leiren. Bøndene 

bevæpnet seg med tau og lange stenger, men da de kom til det anviste stedet var ikke 

kvelerslangen lenger å se. Arbeiderne bestemte seg da for at det var nødvendig å fange den 

i live.» 

 

Jeg la avisen ned på bordet og så bort på stedfortrederen. Han fanget blikket mitt og smilte. 

«Derfor ber vi, altså redaksjonen, Deres museum bistå med vitenskapelig veiledning på 

følgende tema: Finnes det en kvelerslange blant oss eller ikke? Men det må være presist, klart, 

autoritativt og kategorisk. Forstått?» 

«Forstått er det», sa jeg mens jeg stod og trippet. «Men interesserer det Dem virkelig?» 

«Hvorfor skulle det ikke det?» spurte han med munter forundring. «Hvordan kan det ikke 

interessere oss, gamlefar? I to år kryper det et eller annet beist rundt på kolkhosene og 

skremmer folk, forstyrrer arbeidet, ødelegger epletrærne og kveler hønene – ta nå disse 

utklippene, dere kan vise dem frem på muséet – og ingen vet noe! Hvem kan man spørre for å 

bringe klarhet i disse tingene om ikke republikkens egen vitenskapsorganisasjon? Og dersom 

dere takker nei, så får det så være! Da henvender vi oss bare til Vitenskapsakademiets filial.» 

«Nei, men hvorfor det?», mumlet jeg. «Hvorfor skulle vi si nei? Vi sier slett ikke nei …» 

«Jeg tror heller ikke det er noen god idé å takke nei», sa han smilende. «Dessuten er saken 

både interessant og uvanlig. Den vil naturligvis bli trykket igjen og igjen, men vi er avhengig 

av å oppnå ytterste klarhet i saken. De vet selv hva slags tider vi lever i og hvordan man ser 

på panikkmakere.» 

Jeg vet, jeg vet … Og du verden som jeg vet …  
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Jeg mumlet noe, tok notisen, og gikk inn på et tomt kontor: Jeg måtte tenke nøye gjennom 

det hele. Under de maskinskrevne linjene sekretærdamen hadde gitt meg, stod det: «D. 

Nikititsj» (følgelig måtte det være dragebekjemperen Dobrynja16). Jeg kjente umiddelbart 

igjen den fortryllende skriften til den lokale veltaleren, Daniil Rotator (ennå vet jeg ikke om 

det er hans faktiske etternavn eller bare er et kallenavn). 

 

«Alataus topper er stille, dets skoger er tykke og mørke», skrev D. Nikititsj. «De alpinske 

engene blomstrer, og fjellfotens eplehager blomstrer fulle av vidunderlige frukter. Den blå 

fuglen flyr hit til disse hager fra India. Den bygger sitt reir, denne vidunderlige og 

himmelske pilgrim – blå og med stemmen til en fløyte – på så uoppnåelige klipper at 

mennesket ennå ikke har lykkes sette sin fot der. Ennå har ingen klart å fange den blå 

fuglen! Inntil nylig var den den eneste gjesten fra India vi hadde i vår by. Men nå har en ny 

gjest dukket opp – stille, hemmelighetsfull og eldgammel. For flere år siden besøkte et 

vandrende menasjeri vår by. Der var det både løver og tigre, leoparder og pantere. I 

bassenget svømte en nilkrokodille, og i en separat paviljong bodde det en enorm slange 

som lignet på en drage. Om dagen sov den sammenkveilet i uhyrlige sirkler, men om 

natten var krypdyrets grønne og selvlysende øyne vidåpne … (Så fulgte en kronikk om 

disse øynene, om hvordan den hypnotiserer sine ofre, om slangebesvergere, om fakirer, en 

halvkronikk om Salambo og hennes elskede python, og til sist – en kronikk om hvordan 

kvelerslangen hypnotiserte sin vakt og rømte. Da de kom for å åpne menasjeriet, sov 

vakten liggende utstrakt på en eske. Da de vekket ham, sa han at han hadde blitt 

hypnotisert – hva annet kan han si?) … Siden da har dette legendariske, bibelske dyret slått 

seg til ro i Alataus eplehager. I to år har det vært umulig å fange den, umulig å få øye på 

den. Men for én uke siden ble den altså sett av Ivan Fedorovitsj Potapov, arbeidsformann 

for kolkhosen «Fjellkjempens» sjette arbeidsbrigade, da han gikk rundt på sitt område …» 

 

Da fant jeg en ledig telefon og ringte til «Fjellkjempen». Det svarte med en gang. En grov 

mannsstemme spurte hvem jeg var ute etter. Jeg svarte: Ivan Fedorovitsj Potapov, 

arbeidsformann for sjette arbeidsbrigade. 

«Vel, det er meg», svarte den samme stemmen. «Hvem snakker jeg med?»  

Jeg svarte: «Muséet.» 

 
16 Dobrynja Nikititsj er en kjent ridderskikkelse i gammelrussisk folklore, blant annet kjent for å ha beseiret en 

drage. [o.a.] 
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«Og hva vil dere?» spurte Potapov.  

Jeg sa at vi ønsket å få noen opplysninger fra ham. 

«Hvilke opplysninger da?» spurte han nesten fiendtlig. 

Jeg begynte å spørre ham ut om kvelerslangen: Om han hadde sett den selv, eller om han 

hadde hørt om den fra noen andre, og om det fantes noen andre i kolkhosen som også hadde 

sett den. Når fant det hele sted? Potapov lyttet til hva jeg hadde å si, og spurte så lavt: 

«Har du fått penga?» 

«Hvilke penger?» spurte jeg forvirret. 

«Hvilke?» skrek han plutselig. «De av gull, vel! La meg komme ned på kontoret ditt, så 

vil du fluksens skjønne hva jeg snakker om! Døgenikt! Fanden heller! ‘Skriv under her, er De 

snill …’ Dum som jeg er, skrev jeg under, din fordømte …» skrek han og smelte på røret. 

Jeg stod stille et øyeblikk, kikket bort på sekretærdamen, og klødde meg i pannen. Jeg 

skjønte ingenting. Deretter trasket jeg hjem til meg selv. 

Det var her den fordømte Rodionov klarte å fange meg. Han satt på en benk og ventet. 

Ved støvlene hans lå det et putevar, stappfullt til randen med noe hardt og kantete.  

Har de begynt å komme hjem til meg, nå da? – tenkte jeg og spurte: 

«Skal De til meg?» 

«Det stemmer!» sa han og reiste seg. «Jeg ble fortalt at De ikke kom til å være på muséet i 

dag. Og i dag har jeg fri. Jeg bor i fjellene. Så jeg dristet meg til å ta turen.» 

Han snakket høflig, men kjølig og viktig. I det hele tatt virket han anspent. Han hadde en 

kartmappe over hoften og så ut som en liten, gråhåret bukk der han stod, med spisst 

bukkeskjegg оg strenge, forventningsfulle øyne. Utover dette var det ingenting: hverken smil 

eller noen annen gest. Ute var det glohett, men mannen hadde på en burgunderrød ullvest og 

støvler, samt en uniformslue på hodet. På luen var det små, karmosinrøde «lyn».  

Jeg skjønte at han her kom jeg ikke til å klare å riste av meg, og sa: «Vel, la oss gå inn», og 

dyttet døren åpen med benet (jeg låste den aldri). Han kastet et dømmende blikk på meg, men 

sa ingenting. Inne var det kjølig og mørkt (direktøren hadde gitt meg noen kinesiske gardiner 

og en blikkvifte som hvinte hele døgnet og nærmest hoppet rundt på bordet). 

«Jobber De i postvesenet?» spurte jeg mens jeg skjøv en lenestol (en prestelig stol av lær, 

med lydløse og spenstige fjærer) mot den gamle mannen. 

«Jeg gjorde det før», svarte han, «men nå er jeg pensjonert og jobber jeg som 

regnskapsfører i butikken til pensjonatet ‘Steinplatået’.» 

«Hvor er det? Er det langt unna kolkhosen ‘Fjellkjempen’?» spurte jeg så likegyldig som 

jeg kunne. 
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«Nei, det er i nærheten», svarte han. «De holder til i høydene og i hagene mens vi holder til 

nede på andre siden av Alma-Atinka, ved hovedveien.» 

«Kjenner De noen der?» spurte jeg. «Kjenner De alle? De kjenner ikke tilfeldigvis 

arbeidsformann Potapov?» Jeg bommet på toneleiet og endte opp med å høres tilgjort 

likegyldig, gravende og falsk ut. Han kunne umulig ikke legge merke til det.  

«Er det lederen av sjette arbeidsbrigade?» spurte han. «Nei, ham kjenner jeg ikke. Jeg har 

sett ham flere ganger, men har aldri snakket med ham.» 

Jeg tenkte at han kom til å spørre om hvorfor jeg var så interessert i Potapov. Men han sa 

ingen ting, bare satt og så på meg og ventet. – Fanken heller, tenkte jeg, og spurte rett ut: 

«Det sies det har dukket opp en slange der?» 

Han trakk på den ene skulderen uten tegn til overraskelse. 

«Kjerringene sier mye rart. Skal jeg være ærlig, så har jeg ikke hørt på dem. Det bryr ikke 

meg.» Han bøyde seg over putevaret sitt. «Jeg hadde lyst til å vise Dem dette. Om De tillater 

meg, naturligvis …» 

All denne tørrheten, likegyldigheten, det strenge blikket, den hånlige høfligheten og 

belevenheten – det hele virket som om han utfordret meg, og jeg vet ikke riktig hvorfor jeg 

rakte ham artikkelen. 

«Les denne.»  

Han slapp putevaret, gravde i lommen på vesten og tok ut et tykt marokengfutteral med 

gullinitialer. Han tok ut et par briller, satte dem på seg og løftet deretter et av arkene opp fra 

bordet og begynte å lese. Jeg så på ham. Han leste oppmerksomt og med dyster mine. Han 

leste ferdig det første arket, la det ned, og leste deretter det som stod på det andre og tredje. 

Han leste tankefullt uten å hoppe over en eneste linje. Etter å ha lest ferdig de tre arkene, tok 

han av seg brillene. Han la dem tilbake i futteralet, smekket det sammen, la det tilbake i 

lommen på vesten og sa: 

«Hva kan jeg si, det er kunstnerisk skrevet. Men den biten om den blå fuglen, det er synd, 

for den er ikke lyseblå, men snarere mørkeblå med lyseblå anstrøk, som blånet stål. Dessuten 

er det mulig å fange den. Det er vanskelig, men likevel mulig. Jeg har fanget en. Det er tross 

alt bare en trost, den bare kalles den blå fuglen. Så sånn er det …» 

Han bøyde seg på nytt, knyttet opp tauet på putevaret og fisket opp en relativt stor lekebåt 

med tre roere på akterspeilet. Båten var svart, mens figurene var gulbrune. Han satte den på 

bordet og så på meg. Jeg så på båten og tenkte: Hvor er det jeg har sett den før … Både båten 

og figurene, bare at de stod og ikke satt? 
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«Tillat meg, tillat meg …», sa jeg, «dette er jo …» Jeg hadde lyst til å si: – Dette er jo fra 

et leketøysmuseum, men lot av en eller annen grunn være. 

For første gang tillot han seg å smile litt. Nei, å smile blir å overdrive, han bare trakk svakt 

på munnvikene. 

«Kjenner De den igjen?», spurte han. «Det er en identisk kopi, det kan jeg si uten å skryte. 

Jeg har selv skåret den ut og presenterer den nå for muséet! Se på det som en gave fra 

Rodionov.» Han bukket til og med litt. 

«Takk», sa jeg, målløs. «Tusen takk skal De ha, men … Jeg vet ikke …» Jeg visste rett og 

slett ikke hvordan jeg skulle si til ham at vi for fanken ikke trengte denne indiske leken eller 

javanesiske djunken hans (som til og med ikke var en original, men en kopi). Dessuten var det 

ikke noe sted å sette den; den ville ikke passe inn i noen av avdelingene våre. 

«Jeg vet ikke riktig … Vi samler ikke på leker, vi er tross alt et republikkmuséum.» 

Han strammet seg på ny til, stivnet og så strengt på meg. 

«Dere samler ikke på leker?», spurte han vennlig. «Og disse her da, er de også leker for 

Dem?» Han bøyde seg på ny over putevaret og satte flere ting på bordet, én etter én: en 

forgylt og malt buddhastatue med røde lepper, lyseblå øyne og med en hvit lotus i hånden, så 

en kinesisk drage i gull og til sist et mønstret og utskåret tårn som lignet på en vindeltrapp 

med gesimser, rekkverk og en mønstret topp – alt var pent og nøyaktig skåret ut i imitert 

elfenben. Jeg må innrømme at jeg ikke fikk se slike arbeider ofte.  

Nja, men hva skal vi gjøre med dem? – tenkte jeg melankolsk. Greit, buddhaen kan vi 

nok klare å finne en plass til; vi kan knytte det opp mot at det her i nærheten en gang fantes et 

buddhistisk kloster. Men alt det andre … 

«Så De mener altså at alt dette er leker?», spurte Rodionov. Han satt på stolen og stirret 

på meg uten å se bort.  

«Slett ikke, det er jo ikke leker», svarte jeg forlegent. «Buddhaen kan vi ta imot. Vi vil 

betale Dem for den …» 

«Vel, båten er heller ingen leke», avbrøt han meg og begynte å samle sammen alle 

tingene og putte dem tilbake i putevaret. 

«Denne båten er de dødes båt, fra Pusjkinmuséet. Hvis De er arkeolog, så burde De 

kjenne den igjen. Dere selger til og med fotografier av den. Jeg skar den ut etter et fotografi 

som mal, og sammenlignet dem deretter. Og De kaller det leker! For en historisk avdeling er 

disse lekene det største som er.» 

Fanden heller, hvordan er det mulig å dumme seg sånn ut? Og det verste av alt: Så snart 

han nevnte Pusjkinmuséet, innså jeg plutselig hvor jeg et utall ganger hadde sett denne 
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lekteren før. Jeg husket til og med hvor den stod: til høyre for inngangen, ved skapet med 

krokodille- og kattemumien og kvinnehodet som stod på et stativ. I det neste skapet står denne 

lekteren, på nederste hylle. Men å prøve å forklare noe nå var nytteløst. 

«Buddhaen tar vi gjerne imot …», gjentok jeg sløvt. 

«Takk, men det klarer seg», avbrøt han meg raskt og stolt. «Jeg tar den med til parken og 

gir den til noen barn, så kan de leke med den … Nå, jeg har noe annet …» 

Han stakk hånden ned i kartmappen og tok frem noe stort og flatt, innpakket i en grov 

fille. Han brettet det ut, og det kom et pergamentpapir til syne. Han foldet ut papiret og jeg 

fikk øye på tre små fragmenter: ett fra siden av et kar, ett fra halsen og ett fra bunnen. De var 

alle tilslipt av vann, men jeg kjente med én gang igjen restene av søsteren til en av mine egne 

krukker. Hvis denne idioten drasser med seg inn to eller tre slike cisterner – slike er jo spredt 

over hele området til «Fjellkjempen» –, så vil det ikke være noe plass igjen til hverken å sitte 

eller snu seg. 

«Hvor har De disse fra?», spurte jeg maktesløst mens jeg vendte på skårene i hendene. 

«Fra kolkhosen ‘Fjellkjempen’», svarte han rolig. «Nettopp fra de samme stedene hvor 

den blå fuglen synger og kvelerslangen kryper.» 

– Fordømt, tenkte jeg. Nå blir jeg likevel nødt til å dra dit. 

«Ja vel, jeg kommer bortom en tur», sa jeg mens jeg pustet ut. «Bare la alt dette ligge, så 

tar jeg meg av det senere …» 

Men han ble sittende å se på meg på en slik måte at jeg ufrivillig spurte: 

«Har De har noe mer å vise meg?» 

Han bøyde seg ned, stakk hånden inn i kartmappen og tok frem et høykvalitets tegnepapir 

som var brettet sammen fire ganger. 

«Hva er det?», spurte jeg uten å rekke frem hendene.  

Med et glimt i øyet og uten å si et ord pakket han (eller snarere rev han) papiret opp og la det 

foran meg på bordet. Det var et kart. Med grønn blyant var det tegnet åser, trær og snirklete 

busker (slik symbolister fremstiller skyer) og i midten: et kvadrat med store bokstaver: «Grav 

her». 

«Og hva nøyaktig kan man grave frem her?», spurte jeg mismodig. Det glimtet i øyet hans 

og han svarte: 

«Dersom man graver vettugt», og dette understreket han spesielt, «så kan man finne store 

ting.» 
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«Mer spesifikt – kar?», spurte jeg. Jeg klarte ikke å beherske stemmen. Samme hvor lavt 

og rolig jeg ønsket å snakke, fikk jeg det ikke til. Den gamle så på meg og snudde seg så 

vekk. 

«Av ulike typer», svarte han og så på meg igjen, før han på ny snudde seg vekk. «To kar 

er utgravd og står i styrerommet. Kom og hent dem. Men her kan man grave frem en hel 

romersk by.» 

«Jøss, til og med romersk?», sa jeg og smilte. «Sier De det.» 

Egentlig moret jeg meg ikke det minste. Jeg forstod at denne nye, idiotiske saken ville 

koste meg både blod og tårer. Etter dette ville denne skattejegeren gå til direktøren, og 

dermed vil midlene som siden starten av året var øremerkede forskningsarbeid, forsvinne. I 

fjor ble de kuttet som følge av at de ikke ble brukt, og de vil bli kuttet i år også. Og i 

fremtiden vil de ikke bli bevilget i det hele tatt. For hvis de ikke brukes, hvorfor bevilge dem i 

det hele tatt? Direktøren var ny og hadde aldri jobbet på et museum, og den rasende 

gamlingen, med sine kart, potteskår og nedgravde romerske byer, ville få det til å gå fint rundt 

i hodet på ham. For han visste jo ikke at slike kommer til muséet nesten på månedlig basis. Én 

kommer med kart over de skjulte skattene til Aleksander den Store; en annen med det 

maskinskrevne, tiende kapittelet til «Evgenij Onegin» som han har funnet i en gammel koffert 

full av papirer i kjelleren sin; en tredje forteller at han på tur i fjellet plutselig ble jaget av en 

villmann, mens en fjerde … Vel, han sitter foran meg nå og stirrer illsint på meg. Han er en 

gammel, henrykt tosk som du ikke så lett blir kvitt. Hos slike fluesopper vet man ikke hva 

som er størst, utholdenheten som til et esel eller det begeistrede sinnet som hos en hane. 

«Hvorfor akkurat romersk?», spør jeg, denne gangen matt. «Hadde det enda vært Wusun 

eller Saka-folkene som hadde stått bаk, så hadde det vært én ting … Men hvordan skulle 

romerne ha havnet her? De holdt jo til langt unna!» 

Han fnyser. Som om jeg skulle lekse opp om romerne for ham! Han ser på meg slik en 

akademiker ser på en sjarlatan som utgir seg for å være professor.  

«Vet De kanskje ikke», spurte han meg rett opp i ansiktet, «at Aleksander den Store hentet 

vann i hjelmen sin fra Syr Darya17?»  

Fordømte Aleksander den Store! Han var ikke til å unngå i Sentral-Asia – han hadde vært 

overalt, ytret aforismer, øst vann med hjelmen sin og gravd ned skatter ved hver ås. 

 
17 Elv som renner gjennom flere land i Sentral-Asia. [o.a.] 
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«Han var jo greker!», eksploderer jeg, «greker! De hører det da selv: Aleksander den Store 

av Ma-ke-do-nia! Makedonia var et gresk kongerike, altså var han greker. Dessuten, hvor 

ligger Syr Darya, hvor ligger Alma-Ata? Er det noen forskjell?» 

Han smilte enda mer ironisk, enda mer foraktfullt. 

«Ingen spesiell forskjell. Begge er i Kasakhstan. Ta turen ned, se på kartet. Dessuten var 

både grekerne og romerne av én nasjon.»  

«På hvilken måte?», spurte jeg fortumlet. 

«Jo», avbrøt han meg, «– det var Antikken!» 

Hva kunne jeg si og gjøre her? Jeg kunne bare slå ut med armene, noe som fikk begeret til 

å renne over for ham. Han freste som en katt: 

«Hva er det De slår ut med armene for? Dét er det ingen grunn til, når jeg sier det som det 

er. Om De lurer, så er det heller ikke første gang. Pressen har skrevet om det. De som arbeider 

på et museum, burde allerede vite dette.» 

«Er dette om den romerske mynten, eller hva?», spør jeg.  

Han smiler ondskapsfullt. 

«Aha! Romerske? Så De innrømmer at den er romersk? Mener De kanskje at noen bevisst 

plantet den der, da?» 

«Nja, hvorfor skulle jeg det?», svarer jeg matt. «Hvem skulle tatt seg bryet med å plante 

den? Mynten er sannsynligvis autentisk.» 

«Der ser man», sier han og nikker rolig på hodet. «Det kunne De sagt fra begynnelsen av.» 

Der måtte jeg bare le. Det hele gikk som på skinner for ham. Han hadde et svar på alt! 

Historien om mynten var som følger: For ett år siden (altså før min tiltredelse ved muséet) 

hadde republikkavisen trykket en stor artikkel på fjerde side: «Kasakhstan – en romersk 

koloni?» Spørsmålstegnet på slutten var rent koketteri. Artikkelens forfatter, professor 

Stoljarov ved Instituttet for nasjonalkultur, simpelthen hevdet ting uten å stille noen spørsmål, 

ferdig med det. Og han hevdet mye forskjellig. Han hevdet blant annet at området mellom 

Aral og Tian Shan i Kasakhstan var en del av den romerske provinsen «Asia» («restene av 

Aleksander den Stores imperium»). En romersk stattholder ved navn Sabanar styrte over 

denne provinsen; det var han som innførte latin i koloniene på bekostning av «det 

hverdagslige greske språket». Dette skjedde etter all sannsynlighet i løpet av de første tjue 

årene etter Kristus. Sentrum av denne provinsen lå med sine offentlige bygninger og 

guvernørpalasser i den vestlige utkanten av Alma-Ata «i nærheten av dagens hager og 

grønnsakhager». Høydene som strekker seg langs Datsjnaja-gaten, er ikke vanlige høyder, 

men «gravene til imperiets høytstående individer» (hvem da?). Avslutningsvis skriver han på 
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sin liste over oppdagelser at «en kileskrift som fremstår som mer avansert sammenlignet med 

den assyrisk-babylonske og persiske kileskriften, later utvilsomt til å ha vært i bruk i 

Kasakhstan for to og et halvt årtusen siden.» 

Og alt dette kunne professoren utlede takket være en romersk mynt som var blitt gravd 

opp i en eller annen frukthage. Artikkelen inkluderte en tegning av denne. På den ene siden av 

mynten var det avbildet en byste til en skjeggete mann iført en «vanlig romersk hjelm», og på 

den andre «figuren til en mann som blir truffet av solen». («Med sine føtter tråkker han på 

sine beseirede motstandere», skrev professoren.) Rundt bysten var det skrift som professoren 

tolket slik: «Imp[erator] Cave[t] Elin[orum] Mu[ndum] Sana[bar]», altså «Keiseren vokter 

hellenernes fred Sanabar». Ved figuren på baksiden var en annen påskrift: «Orines Mu[ndus] 

– «Østens verden», og de uforklarlige bokstavene «P. X. X. T» under. 

Videre stod det at denne mynten er helt unik. Riktignok finnes det en dinar tilhørende den 

samme Sanabar i Eremitasjen, bare med kaldeisk påskrift, ikke latin. Den engelske 

historikeren Swingam mener at slike mynter daterer seg fra begynnelsen av tjueårene etter 

Kristus. Professoren avsluttet det hele med en appell rettet til alle vitenskapelige institusjoner, 

arkeologer og lokalhistorikere, hvor han etterspør utgravninger på Datsjnaja-gaten. For førti 

år siden hadde man funnet mynter, utstyr, aske og søyler med ørner. Asken var spor etter 

kremasjoner, mens ørnene var legionsbannere. Man kunne bare tenke seg hva slags skatter 

som skjulte seg i disse åsene!  

To dager senere stod folk klare med spader og høygafler, klare til å kaste seg over 

grønnsakhagene. I løpet av kort tid så det ut som om noen hadde sluppet løs en flokk neshorn 

på de stakkars åsene. Men det var ikke bare hjelpsomme amatører som var med på å grave 

(professorens bemerkning om at krigsørnene tross alt var støpt i rent gull og sølv, hadde gått 

fra munn til munn.) Hele skole nummer ti – den største i byen – kom hit for å grave, som i en 

stor dugnad. Og én dag da jeg tilfeldigvis gikk langs den samme gaten, støtte jeg på Dobrynja 

Nikititsj. Han gikk med et lurt og gåtefullt smil. Han var en tjukkmaget og korpulent gammel 

herremann iført lorgnett, kokett og staselig med rosa måne og en spiss hake. Han var kjent i 

byen, underviste i litteratur ved det pedagogiske instituttet og publiserte essayer om ulike 

litterære temaer. Jeg leste dem jeg kom over. Mannen skrev like opphøyd og klokt som 

Buridans esel trolig ville gjort, hadde det blitt lært opp til å lese og skrive. Da vi var i ferd 

med å passere hverandre, løftet Dobrynja hånden og jeg stanset. Vi hilste. Han spurte om jeg 

hadde lest kveldens avis. Jeg svarte at jeg ikke hadde rukket det. 

«Les den, De kommer til å like den», rådet han meg. «Jeg har tatt med en svært interessant 

studie i den. Ikke noe ekstraordinært, naturligvis, men noe særdeles billedlig og inntrykksfullt. 
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Jeg fatter ikke hvordan de turte å trykke det», fniste han stolt. «De forstår, det er en slags 

historisk miniatyr eller gullmosaikk. Romerske legioner, glitrende gullbelagte romerske ørner, 

pustende stepper og tordnende musikk … Og lignende … Legionene ledes av en gråhåret 

romersk kriger, dekket av krigsarr og sår. Det er på høy tid for ham å trekke seg tilbake, men 

han ønsker fortsatt å lære det ukjente å kjenne … De bør virkelig lese den!» Fem minutter 

senere hadde jeg lest Dobrynjas artikkel i aviskiosken.  

«Den truende ørkensanden puster hett», skrev han. «Steppeflammenes skjær blusser opp 

og det høres ukjente melodier som harmoniserer med omgivelsene rundt. Dette er viddene til 

et ukjent land. Ørkensanden er naturligvis ingen grønn eng, men gold, og slettene er ingen 

kornmarker. Skjønt den som leder disse legionene, han vet: Man må gå mot øst, hvor lyset 

kommer fra. Det er som et slags siste håndtrykk med jorden … Det er underlig, men likevel et 

faktum: De romerske ørnene fór frem til Alataus fot, hvoretter de senket vingene under den 

almaatinske poppelen. Også der, hvor det nå bare er grønt gress og blå himmel …» Og dette 

fortsatte, omtrent to hundre linjer til med «steppenes flammer», «magiske melodier» og 

«håndtrykk med jorden». Jeg senket avisen og kjente en spesiell følelse komme over meg, 

som om jeg nettopp hadde drukket meg full på lakserolje med sakkarin. Uavhengig av hva jeg 

følte, så hadde den romerske mynten faktisk blitt gravd opp i utkanten av Alma-Ata, og jeg 

trodde heller ikke at den var blitt plantet. Derfor hadde jeg i grunnen ingenting å svare den 

gamle mannen.  

Han satt på kanten av stolen og stirret på meg med tung overbærenhet. Han hadde skjønt at 

jeg til syvende og sist var blitt tvunget opp i et hjørne. Dersom mynten virkelig var ekte, så 

var det ikke Den hellige ånd som hadde bragt den hit – som betød at romerne faktisk hadde 

vært her. 

«Hør her», sa jeg bedrøvet. «Hvordan skal jeg forklare det? Greit, så er det en romersk 

mynt, og greit, så kan jeg gå med på at det fantes en eller annen perifer stattholder ved navn 

Sanabar her, ikke at jeg har hørt om noen slik blant romernes stattholdere. Men det spiller 

ingen rolle. For kan en romersk mynt regnes å være et dokument? Beviser den noe som helst? 

De har nok aldri vært noen samler! Er De kanskje klar over hvor mange slike som ligger 

spredt rundt omkring? Det finnes tonnevis av dem! Titalls, hundrevis av tonn! Romerne 

dekket jorden med dem som spyttklyser. De er som frø, det finnes ikke den plass hvor ikke 

disse ligger og slenger. Kobberslanten gikk fra hånd til hånd, og slik fant den veien også til de 

almaatinske grønnsakshagene. Og selv da var den knapt mer verdt enn knappen til en soldat.» 

«Det er ingen kobberslant – den er av sølv!» brølte gamlingen. 
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«Ja vel, så er den av sølv! Vet De kanskje hvor mye sølv det er i den? To prosent! Og 

knapt nok det … Disse små metallplatene inneholder nittiåtte prosent tilsetninger. Da jeg gikk 

på skolen, gikk enhver slik mynt for en tjuekopekmynt. På det meste var den verdt en halv 

rubel, dersom den var litt større. Jeg hadde en gang en helt skuff full av slike. Sånn, hvis vi 

først skal snakke om disse myntene …»  

Han kastet ikke bort mer tid på meg. Han reiste seg høytidelig, grep luen sin, tok den på, 

børstet av seg på buksene og gikk ut av rommet. Halvveis ut døren stanset han og sa strengt 

og bebreidende:  

«De sier De kjøpte slike mynter for tjue-femti kopek i skolen, stappet skuffer fulle med 

dem, og det kan så være – jeg diskuterer ikke ting jeg ikke vet noe om. Men denne her er ikke 

kjøpt, men funnet. Jeg gravde den personlig opp i frukthagen min. Så ikke prøv å overbevise 

meg om noe annet. Og for alt jeg vet kan det stemme at slike mynter ligger og slenger overalt 

i Moskvas gater – jeg kan ikke uttale meg om noe jeg ikke har sett. Men her finnes det en 

mening bak enhver ting … Og sånn er det! Farvel til Dem.»  

Han tok tingene sine og gikk ut. «På vei til direktøren for å klage», skjønte jeg. 
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2 Jurij Osipovitsj Dombrovskij 
2.1 Hans liv 
Jurij Osipovitsj Dombrovskij ble født 12. april 1909 i Moskva i det daværende Tsar-Russland. 

Faren var en jødisk advokat ved navn Iosif Vitaljevitsj Dombrovskij, mens moren, Lidija 

Aleksejevna, var lutheraner og dosent i biologi. Begge foreldrene var politisk 

venstreorienterte medlemmer av den russiske intelligentsiaen. Fra tidlig av merket de at Jurij 

var en nokså ustyrlig og uavhengig gutt som misunte gateguttene friheten han så de nøt ute 

mens han selv gikk tur med sin barnepike langs Moskvas gater. Jurij ble beskrevet som en 

intelligent og sympatisk gutt som kunne gi bort bøker, klær og mat til fattige barn, også slike 

som hans foreldre ikke mente var passende for ham å omgås. Faren døde av kreft i 1920, en 

hendelse som på mange måter markerte slutten på Jurijs barndom. Til moren hadde han et 

turbulent forhold; hun anså ham i økende grad for å være opprørsk og et problembarn. Jurijs 

oppførsel forverret seg da moren giftet seg på nytt, og han fikk et svært dårlig forhold til sin 

stefar. 

Det var på skolen at Jurij Osipovitsj hadde sitt første negative møte med det nye, 

sovjetiske samfunnet: En av hans klassekamerater var leder for kommunistpartiets 

ungdomsforbund, Komsomol, og utnyttet sin makt til å terrorisere skolegården ved å spre 

frykt og trusler gjennom sitt nettverk av informanter. Dette kan tenkes å ha inspirert 

tematikken i flere av hans senere verker. Dombrovskij fullførte skolen og begynte å studere 

litteratur, et studium som snart ble stengt. Han begynte også selv å skrive, særlig dikt, og man 

aner et ønske om en gang selv å bli forfatter. Han arbeidet på denne tiden også for forlaget 

Ateist. 

I 1932 ble han arrestert av sikkerhetspolitiet og dømt for antisovjetisk oppvigleri. 

Dombrovskij skrev selv i 1946 om dette at han sammen med noen venner i alkoholpåvirket 

tilstand hadde revet ned noen små sovjetiske flagg; det var hans brøde. For dette ble han 

forvist til Alma-Ata der han begynte å jobbe som lærer. I 1937 forsøkte Dombrovskij seg på 

nytt som skribent. I en artikkel han fikk publisert samme år, rettet han kritisk søkelys mot 

ledelsen av statsbiblioteket i Alma-Ata som han mente forsømte og neglisjerte deler av sin 

boksamling, og som han dessuten mente var allment uvitende om bøkenes kulturelle, 

intellektuelle og historiske verdi. Derved fikk han bibliotekets akademiske sekretær som 

fiende, og hun fremsatte trusler og anklager mot ham. Det var på denne tiden at han sendte 

inn kapitler av sin første roman, Derzjavin.  
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I 1938 begynte Dombrovskij å arbeide som kurator på Kasakhstans sentrale statlige 

museum; dette lå den gang i Kristi himmelfartskatedralen, også kjent som Zenkov-katedralen. 

Han ble av museumsdirektøren ansett for å være svært dyktig selv om han nå begynte å 

utvikle tegn på epilepsi. 

I 1939 ble Dombrovskij igjen siktet og dømt for anti-sovjetisk virksomhet. Han ble i 1940 

dømt til åtte år i GULag (omgjort til fire år grunnet utbruddet av krigen året etter og hans 

dårlige helsetilstand). Han endte opp med å tilbringe fire år under svært rå, nedverdigende, 

primitive og brutale forhold i ulike arbeidsleire før han ble sendt tilbake til Alma-Ata i svært 

dårlig helsetilstand. Der fortsatte han skrivingen som fungerte som et slags fristed fra 

håpløsheten og elendigheten. Men han fikk ikke hjulene til å gå rundt rent økonomisk bare 

ved skribentvirksomhet og var avhengig av andre jobber i tillegg.  

Til tross for alt det vanskelige han hadde gjennomlevd bare få år før, fant han seg til rette 

i intelligentsia-miljøet bestående av andre skribenter, skuespillere, kunstnere og artister i 

Alma-Ata. Han ble av de andre i miljøet ansett for å være svært intelligent, og dessuten lett å 

omgås med. Men den gode perioden opphørte brått i 1949 da han igjen ble arrestert av 

sikkerhetspolitiet, på nytt siktet for antisovjetisk propaganda og agitasjon. Resultatet ble enda 

et langvarig opphold i en arbeidsleir i Sibir. Først i 1955 ble han løslatt på ny hvorpå han 

forlot Alma-Ata for godt. Han dro til Moskva og begynte straks å arbeide for å få seg selv 

rehabilitert, noe han lyktes med i 1956. Rehabiliteringen kombinert med Stalins død (1953) 

gjorde ham optimistisk. Men kroppen bar preg av all mishandlingen i leirene, og flere ganger 

ble han innlagt på sykehus med helseproblemer.  

Dombrovskijs mor døde i 1961, og det var da han bestemte seg for å skrive en delvis 

selvbiografisk roman sentrert rundt tiden da han arbeidet som kurator ved statsmuséet i Alma-

Ata. Denne romanen fikk navnet Oldsakskonservatoren og ble utgitt i tidsskriftet Novyj mir i 

1964, altså helt på slutten av den sovjetiske tøværsperioden under Nikita Khrusjtsjov.  

Han giftet seg med en ung student ved navn Klara Fazulajevna Turumova (som inspirerte 

personen av samme navn i romanen), som han hadde blitt kjent med tidligere. De bodde 

sammen i en beskjeden, upretensiøs leilighet i Moskva, men kunne aldri slappe helt av da 

området krydde av makthavernes informanter. Det var klart at de mektige ikke hadde noen 

planer om å slutte å intimidere og skremme Dombrovskij, og han opplevde stadig å bli 

oppringt av truende, anonyme menn. Det hele kulminerte i november 1977 da han ble 

angrepet inne i Moskvas Sentrale Litteraturhus og slått helseløs. Dombrovskij kom seg aldri 

etter angrepet. Han døde av skadene og allment dårlig helse den 29. mai 1978, 69 år gammel. 

(Opplysningene ovenfor er hentet fra Doyle, 2000, s. 5-50.)  
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2.2 Om Oldsakskonservatoren 
Romanen Oldsakskonservatoren kan anses som dels selvbiografisk da den er sterkt inspirert 

av Dombrovskijs eget liv og erfaringer fra tiden han levde og arbeidet i Alma-Ata på 1930-

tallet. Romanens hovedperson er en ikke navngitt mann som begynner å arbeide som kurator 

og oldsakskonservator ved den kasakhiske sovjetrepublikkens statsmuseum. I tillegg til 

arbeidet som kurator ved muséet, skriver hovedpersonen også fra tid til annen artikler som 

omhandler kultur og historie for den lokale avisen. Handlingen er lagt til slutten av 1930-

tallet, en spent og blodig periode i Sovjetunionens historie da Stalin var godt i gang med 

Moskvaprosessene og den store terroren: en statlig initiert terrorkampanje med formål å 

utrenske alle som kunne tenkes å motsette seg eller konspirere mot de sovjetiske 

styresmaktene. Politikken innebar deportasjoner, drap og tortur av potensielle fiender av 

Stalin. Samfunnet var gjennomsyret av frykt og paranoia, noe som spiller en sentral rolle i 

romanens handling og tematikk. Hovedpersonen erkjenner de ovennevnte forholdene, men 

forsøker så godt han kan å utføre sitt arbeide med integritet samtidig som han unngår å 

tiltrekke seg unødig oppmerksomhet. Det hele endrer seg når han en dag blir kalt inn til 

redaksjonen av den lokale avisen og bedt om å undersøke ryktene om at en kvelerslange har 

rømt fra sitt bur og søkt tilflukt på kolkhosen «Fjellkjempen» oppe i fjellene. En leder for et 

arbeidslag på kolkhosen, Potapov, skal være den eneste som har sett kvelerslangen med egne 

øyne. Hovedpersonen oppfatter oppgaven som vanvittig, men har ikke annet valg enn å påta 

seg den. Samme dag blir hovedpersonen oppsøkt av en eldre mann ved navn Rodionov som 

krever at muséet skal gjennomføre utgravninger et sted i fjellene han mener skjuler gamle 

arkeologiske skatter. Oldsakskonservatoren er oppgitt over at en uvitende person skal blande 

seg i muséets virke, men erkjenner at han lever i en tid hvor det kan være direkte farlig å 

motsette seg de uvitende massene. Derfor går han motvillig med på kravet. Omtrent samtidig 

oppstår det stor ståhei i forbindelse med en artikkel oldtidskonservatoren har fått publisert i 

avisen, hvor han uten å ha hatt det til hensikt stiller ledelsen av det lokale biblioteket i et 

dårlig lys. Dette utløser en motreaksjon som innleder en bitter strid mellom muséet og 

biblioteket. Romanen skildrer utviklingen i mysteriet rundt kvelerslangen parallelt med de 

lokale gnisningene og konfliktene, alt mot bakgrunn av frykten for styresmaktene som i 

økende grad preger livet til hovedpersonen og menneskene rundt ham. 

Overordnet utforsker romanen alvorlige temaer som politisk forfølgelse og maktmisbruk, 

samt skildrer den hendelser som meget vel kunne hendt (og som delvis virkelig hendte, 

hvilket fremgår når man leser litteratur om Dombrovskijs liv). Til tross for det alvorlige 
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temaet skriver Dombrovskij på en lett og til tider nærmest humoristisk måte. Det primitive og 

rå bakteppet kombinert med den lette og vittige fortellermåten bidrar til å understreke det 

bisarre i situasjonene som skildres. Forfatteren beskriver sjelden samfunnets råskap eksplisitt, 

men den absurde og harde realiteten ulmer stadig like under overflaten og mellom linjene. På 

denne måten lykkes Dombrovskij med å fremstille handlingen som lett og vittig selv om den i 

realiteten skildrer en periode i Sovjetunionens historie som var alt annet enn munter. 

Romanen gir et verdifullt innblikk i et særdeles mørkt kapittel i Sovjetunionen og Russlands 

historie, paranoiaen som holdt samfunnet i kvelertak, og hvordan alt dette gikk ut over 

alminnelige, uskyldige mennesker. 
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3 Kommentardel 
I denne delen vil jeg kommentere arbeidet med oversettelsen med henblikk på utvalgte 

utfordringer. Først introduserer jeg kort selve begrepet oversetting, før jeg introduserer viktige 

oversettingsrelaterte begreper som er relevante for min oppgave. Deretter behandler jeg 

hovedtemaene knyttet til arbeidet med oversettelsen, nemlig gjengivelse av realia og 

oversetting av talespråk og idiomatiske uttrykk. Disse temaene er fremtredende i de to 

kapitlene jeg har oversatt og har også vært spesielt utfordrende å oversette, og jeg har derfor 

valgt å fokusere på dem i kommentardelen. Til sist kommer jeg med en avsluttende 

kommentar til oversettelsen og arbeidet med denne. 

3.1 Om oversetting  
I Store Norske Leksikon defineres oversettelse som det å «overføre en tekst fra ett skriftspråk 

til et annet» (Alvestad, Lomheim & Refsdal, 2020). På bokmål kan man skille mellom 

begrepene oversettelse og oversetting, hvor sistnevnte refererer til handlingen å overføre en 

tekst fra et skriftspråk til et annet, mens førstnevnte refererer til det ferdige produktet av 

oversettingen (Alvestad et al., 2020). Når vi snakker om oversetting, benytter vi oss gjerne av 

begrepene kildetekst (forkortet KT), kildespråk, måltekst (forkortet MT) og målspråk. 

Begrepet kildetekst refererer til teksten som skal bli eller har blitt oversatt, mens resultatet av 

oversettingen kalles måltekst. På samme måte refererer kildespråket til det skriftspråket 

kildeteksten er skrevet på, mens målspråk refererer til skriftspråket målteksten er skrevet på. 

Tanken bak innføringen av de ovennevnte begrepene er at de oppfattes som mer nøytrale enn 

uttrykk som originaltekst og oversettelse, i tillegg til at de gir oss mulighet til å referere til 

originaltekster og oversettelser på en presis måte.  

Behovet for oversetting har eksistert så lenge det har vært kontakt mellom mennesker som 

ikke har et felles språk, men det er først i slutten av det 20. århundre at oversetting for alvor 

begynte å bli ansett som en egen vitenskapelig disiplin. Lenge var debatten om 

oversettingsteorier sentrert rundt spørsmålet om hvorvidt en oversettelse idéelt skulle være 

‘bokstavelig’ (mer eller mindre oversatt ord-for-ord, og dermed svært tro mot kildeteksten), 

eller ‘fri’ (oversatt mening-for-mening, og dermed tro mot kildetekstens budskap) (Munday, 

2016, s. 30-32). I dag står imidlertid begrepet ekvivalens sentralt innen ulike teorier, og jeg vil 

nå se nærmere på dette begrepet. 
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3.1.1 Ekvivalens 
Målet til oversettere er å skrive en måltekst som i størst mulig grad er ekvivalent med 

kildeteksten. Ulike teoretikere kan imidlertid ha noe ulikt syn på hva ekvivalens innebærer. 

Lomheim definerer begrepet slik:  

«Den næraste naturlege språklege attgjeving i mottakarspråket av den bodskapen 

(ikkje det semantiske innhaldet) som er uttrykt i sendarspråket. Attgjevinga skal vera 

likeverdig med omsyn til stilnivå og tekstfunksjon.» (1995, s. 74).  

Ifølge dette synet innebærer ekvivalens altså at budskapet i en måltekst i størst mulig grad 

skal samsvare med budskapet i kildeteksten ikke bare med hensyn til betydning, men også 

med hensyn til stil og funksjon. Med budskap menes den samlede mengden informasjon som 

formidles fra forfatteren til leseren, både eksplisitt og implisitt, og en oversettelse skal altså ha 

samme effekt på leseren som kildeteksten har på sine lesere. 

Eugene Nida skiller mellom to typer ekvivalens han kaller formell- og dynamisk 

ekvivalens (senere kalt funksjonell ekvivalens). Formell ekvivalens sikter mot å bevege seg så 

lite som mulig vekk fra kildeteksten, og medfører en mer eller mindre bokstavelig oversetting 

av kildeteksten. Denne formen for ekvivalens respekterer altså idealet om troskap til 

kildeteksten i den grad det er mulig. I kontrast til dette er dynamisk eller funksjonell 

ekvivalens en form for ekvivalens som sikter mot å gjøre målteksten så «lesbar» som mulig: 

Under oversettingen har oversetteren leseren i tankene og tyr som følge av dette ofte til en 

friere oversetting av kildeteksten. Tanken bak er at en måltekst skal fremkalle tilnærmet den 

samme responsen i leserne, som kildeteksten fremkaller i sine lesere (Munday, 2016, s. 67-

68). I en dynamisk ekvivalent oversettelse står altså tekstens budskap sentralt. Den senere 

betegnelsen funksjonell ekvivalens indikerer tydeligere at målteksten har som mål å dekke 

samme «funksjon» som kildeteksten. Denne formen for ekvivalens samsvarer med Lomheims 

definisjon over.  

3.1.2 Fremmedgjøring versus hjemliggjøring 
Betegnelsene fremmedgjøring og hjemliggjøring (originalt foreignization og domestication) 

markerer en distinksjon mellom to overordnede strategier for å oversette en skjønnlitterær 

tekst, og ble først presisert av amerikanske Lawrence Venuti i hans bok The Translator’s 

Invisibility: A History of Translation (1995). Bakgrunnen for denne distinksjonen er ifølge 

Venuti en tendens blant spesielt engelskspråklige oversettere til å minimere innslag av 
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fremmede elementer i oversettelsene. Dette ser han på som et uttrykk for språklig og kulturell 

tvangsassimilering, hvilket han sammenligner med «voldsbruk» (Venuti, 1995, s. 12-13). 

Resultatet av denne tendensen er oversettelser som utelukkende er tilpasset målspråket og 

målkulturen, hvor de opprinnelige, fremmede elementene har gått tapt eller er blitt assimilert i 

målteksten. Han stiller seg kritisk til idéen om at en måltekst skal være så tilpasset målspråket 

og målkulturen at den gir inntrykk av å være skrevet originalt på målspråket (Venuti, 1995, s. 

16). En slik oversettelse er resultatet av en uhemmet hjemliggjøringsstrategi under 

oversettingen, og ettersom en slik oversettelse som regel innebærer tap av nyanser og 

informasjon i målteksten, er den heller ikke ønskelig. Hans ønske er tvert imot at oversettere 

skal understreke de fremmede elementene i en kildetekst, ikke assimilere dem i målkulturen, 

og dette kaller han for fremmedgjøring (Venuti, 1995, s. 18). En fremmedgjøringsstrategi 

innebærer altså å beholde ulike fremmede elementer i kildeteksten også i målteksten, blant 

annet ved å bevisst bryte med målspråkets normer og konvensjoner under oversettingen, for 

slik å tydeliggjøre for leseren at originalteksten faktisk er skrevet på et annet språk (Munday, 

2016, s. 225-226). 

Selv om begrepene fremmedgjøring og hjemliggjøring ble presisert av Venuti i 1995, har 

lignende distinksjoner også blitt formulert av andre oversettelsesteoretikere opp gjennom 

historien. Venuti bygger til dels videre på teoriene til den tyske filosofen Friedrich 

Schleiermacher fra slutten av 1700-tallet og første halvdel av 1800-tallet. Schleiermacher 

skilte mellom to hovedstrategier for litterær oversetting som står i kontrast til hverandre: Den 

ene trekker leseren mot forfatteren (og stiller dermed større krav til leseren), mens den andre 

trekker forfatteren mot leseren (og målteksten tilpasses derved i større grad leseren) (Munday, 

2016, s. 47-48). Av disse skal Scheleirmacher ha foretrukket den førstnevnte strategien, som 

senere inspirerte Venutis betegnelse fremmedgjøring. 

I lys av det foregående har jeg forsøkt å ha en hovedsakelig fremmedgjørende tilnærming 

under oversettingen av de to første kapitlene i Khranitel drevnostej. Begrunnelsen for dette er 

som følger: Romanens handling er lagt til en tid og et sted som i utgangspunktet er fjern for 

en leser med typisk norsk referanseramme, da handlingen skildrer en periode i livet til en 

museumskurator i den kasakhstanske delrepublikken av Sovjetunionen på slutten av 1930-

tallet. Romanen skildrer en virkelighet og tilværelse få nordmenn kan identifisere seg med, 

hvilket understrekes av de tallrike referansene til russisk og sovjetisk historie og samfunn i 

romanen. På bakgrunn av dette fremstår en fremmedgjøringsstrategi som mer naturlig enn en 

hjemliggjøringsstrategi; en utelukkende hjemliggjøringsstrategi ville medført at mange av 

referansene og nyansene hadde gått tapt under oversettingen. Men når dette er sagt, har jeg 
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likevel enkelte steder valgt å benytte meg av hjemliggjørende løsninger, noe jeg vil trekke 

frem eksempler på. Min valgte oversettingsstrategi kommer til uttrykk på ulike måter; fra min 

tilnærming til oversettingen av de mange tilfellene av realia og kulturspesifikke ord og 

uttrykk som finnes i romanen, til hvordan jeg har valgt å oversette idiomatiske uttrykk og 

personers talemål.  

3.2 Oversetting av realia 
En vanlig utfordring knyttet til oversetting mellom to språk, er spørsmålet om hvordan man 

skal gjengi såkalte realia. Betegnelsen realia henviser til ulike «kultur-spesifikke konsepter» – 

altså konsepter, ord og uttrykk som har en forankring og forbindelse til kildespråkets kultur, 

men ikke til målspråkets (Vlakhov og Florin i Kharina, 2018, s. 45). Ettersom de ikke har 

noen klar korrespondanse i målspråket, er det opp til oversetteren å finne ut hvordan han eller 

hun best skal gjengi deres betydning, og i mitt arbeid har jeg i hovedsak benyttet meg av 

følgende strategier: fotnoter, eksplikasjon, translitterasjon og generalisering. 

Bruken av fotnoter innen oversetting er et kontroversielt tema der det hersker ulike 

synspunkter. Fordelen med å bruke fotnoter er at de gir oversetteren en mulighet til å spe på 

med «kulturell og kontekstuell informasjon der oversetteren mener det er nødvendig for 

leseren» (Jiang, 2015, s. 687) – et behov som ofte forekommer ved oversetting, og spesielt av 

tekster med høy forekomst av potensielt ukjente termer. En ulempe med å bruke fotnoter er at 

leseren må flytte blikket vekk fra teksten og ned til bunnen av siden, altså forstyrrer de 

leseflyten. For mange fotnoter på en side skaper et inntrykk av at de forkludrer siden og 

teksten, og kan virke irriterende på leseren. Jeg mener at spørsmålet om hvorvidt fotnoter er 

noe overordnet positivt eller negativt for målteksten avhenger av hva slags type tekst 

kildeteksten er, hva målspråket er, samt fotnotenes lengde, antall og tetthet i målteksten. I min 

oversettelse har jeg flere steder inkludert fotnoter der jeg syns det er naturlig å komme med en 

forklaring eller tilleggsinformasjon som i kildeteksten formidles implisitt gjennom referanser 

beregnet på et publikum med kjennskap til russisk og sovjetisk kultur og historie. Dette 

gjelder for eksempel ved oversetting av de mange forekomstene av realia. I tillegg til mine 

egne fotnoter har også forfatteren enkelte steder inkludert fotnoter hvor han kommer med 

tilleggsinformasjon til hovedteksten, hvilket innebærer at målteksten inneholder fotnoter både 

av originalforfatteren og av meg som oversetter. Det er viktig å tydeliggjøre hvilke fotnoter 

som er «forfatterens egne» og står i kildeteksten, og hvilke jeg som oversetter av ulike 

grunner har valgt å legge til. Alle fotnotene jeg selv har valgt å inkludere, markeres derfor på 



 43 

slutten med «[o.a.]» for å skille dem fra originalforfatterens. Noen fotnoter brukes som nevnt 

til å forklare realia jeg har valgt å gjengi i målteksten, mens andre gir tilleggsinformasjon om 

steder og mennesker det refereres til. Noen av fotnotene er viktigere enn andre: For eksempel 

vil jeg si at fotnoten jeg har valgt å inkludere som forklarer at Vernyj var det tidligere navnet 

på Alma-Ata (som forøvrig nå heter Almaty) på side 5 i målteksten, er viktig, da Vernyj 

forekommer gjentatte ganger i kildeteksten, og man ikke kan forvente at nordmenn flest vet at 

Vernyj var et tidligere navn på Alma-Ata. Man kunne for så vidt også oversatt alle 

forekomstene av Vernyj med Alma-Ata, men det hadde vært et brudd med kildeteksten som 

kan unngås ved å bruke Vernyj og samtidig inkludere en fotnote. Et eksempel på en «mindre 

viktig» bruk av fotnoter står på side 9 i målteksten, hvor hovedpersonen sammenligner 

utseendet til bygningsingeniøren Zenkov med utseendet til en mann han kaller løytnant 

Schmidt. Denne informasjonen er ikke avgjørende for å forstå handlingen i romanen, men er 

like fullt en referanse forfatteren har valgt å inkludere, og derfor synes jeg det er på sin plass 

med en fotnote som forklarer for norske lesere hvem løytnant Schmidt var. 

I tillegg til å inkludere forklarende fotnoter, har jeg som nevnt også benyttet meg av 

strategiene eksplikasjon, translitterasjon og generalisering. Eksplikasjon er en strategi som går 

ut på å forklare eller gjøre en referanse i kildeteksten mer tydelig ved å parafrasere og legge 

til relevant informasjon som ikke står eksplisitt i kildeteksten (Lomheim, 1995, s. 87). 

Translitterasjon er en form for «transferens», som innebærer å inkludere det opprinnelige 

ordet som et lånord i målteksten (etter å ha translitterert det til målspråkets alfabet) (Newark, 

1988, s. 81-82). Generalisering går ut på å gjengi det kulturspesifikke ordet i kildeteksten med 

et mer generisk ord i målteksten, som Newark kaller for en «funksjonell ekvivalent» til det 

opprinnelige ordet (Newark, 1988, s. 83). Jeg vil i det følgende trekke frem en rekke 

eksempler på hvordan jeg har valgt å gjengi ulike realia ved hjelp av disse strategiene, idet jeg 

støtter meg til Vlakhov og Florins kategorisering av realia inn i tre semantiske hovedgrupper 

slik de presenteres av Kharina (2018, s. 70-77): geografiske, etnografiske og sosiopolitiske 

realia. 

3.2.1 Geografiske realia 
Denne kategorien omfatter kulturspesifikke begreper som er av geografisk art (ting som 

betegner fysisk geografi, fysiske, menneskeskapte objekter som assosieres med geografi, samt 

geografisk betinget dyreliv og arter, og så videre) (Kharina, 2018, s. 71). I denne kategorien 

har jeg valgt å trekke frem tre eksempler for å illustrere nokså ulike løsninger. 
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Турксиб 

Турксиб (s. 11 i KT) er en forkortelse som henviser til en jernbanestrekning som forbinder 

deler av Sentral-Asia med Sibir (Inovatsionnyj dajdzjest, u.å.)18. Jeg har inkludert det under 

kategorien geografiske realia fordi det betegner noe menneskeskapt som er geografisk 

betinget. Siden Турксиб er et eksempel på et såpass geografisk begrenset begrep, er det 

kanskje heller ikke så rart at det ikke har blitt tatt opp i noen norske ordbøker. Til gjengjeld er 

det et ord hvis betydning lett lar seg oversette ved hjelp av eksplikasjon. Derfor har jeg valgt å 

oversette Турксиб med den Turkestan-Sibirske jernbanen: Jeg har altså gjort betydningen 

eksplisitt slik at ordet øyeblikkelig blir mer forståelig for norskspråklige lesere. Dette kan ses 

på som et eksempel på hjemliggjøring, da jeg har tatt hensyn til at lesere av målteksten etter 

all sannsynlighet ikke vil skjønne hva en regelrett translitterering av ordet ville bety.  

Саман/саманный 

Ordet саман/саманный (s. 12, 16 i KT) brukes flere ganger til å beskrive bygningene i Alma-

Ata. Саман betegner det som på norsk kalles adobe – en type soltørket leire som formes til 

mursteiner og brukes til husbygging («Adobe», u.å.)19. Selv om саман altså har et motsvar på 

norsk, så tror jeg ikke adobe er et ord nordmenn flest kjenner til. Jeg har imidlertid valgt å 

bruke dette ordet istedenfor å oversette det med ‘soltørket leire’ eller noe lignende. Grunnen 

til dette er som følger: Etter hva jeg forstår er heller ikke ordet саман noe ord alle 

russiskspråklige kjenner til, som følge av at det betegner et konsept som er såpass geografisk 

bundet til spesifikke regioner, her Sentral-Asia. Derfor synes jeg at å bruke ordet adobe, som 

på samme måte som саман i russisk oppleves som noe «eksotisk» eller «fremmed» på norsk, 

nærmer seg en ekvivalent løsning som dessuten er i tråd med prinsippet om fremmedgjøring.  

Поганка 

På side 16 i kildeteksten nevner forfatteren en gjørmete, liten elv som almaatinerne kaller 

Поганкa. Ordet Поганка har en egen oppføring i Stor russisk-norsk ordbok der det oversettes 

som «giftig sopp» (Berkov, Lunden & Mathiassen, 2011, s. 707). Ordet er beslektet med 

adjektivet поганый som oversettes som «uspiselig/giftig», «vemmelig/avskyelig», eller til og 

med «hedensk». Det er med andre ord et negativt ladet ord. I tråd med prinsippet om 

ekvivalens er det dermed ønskelig at navnet skal ha en tilsvarende effekt også på målspråket. 

 
18 Dette er en henvisning til et nettsted iht. referansestilen APA 6th. Fullstendig nettadresse står i referanselisten. 
19 Dette er en henvisning til en artikkel i et elektronisk leksikon iht. referansestilen APA 6th. Fullstendig 
nettadresse står i referanselisten. 
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En mulig løsning hadde vært å translitterere navnet og samtidig inkludere en fotnote med 

oversettelsen av поганка hentet fra ordboken. Men i og med at elven ellers ikke spiller noen 

viktig rolle for romanens handling, har jeg istedenfor valgt å gi den navnet «Styggen»: Dette 

navnet er inspirert av virkelige norske stedsnavn som Styggberget og Styggvann, som 

indikerer at et navn som «Styggen» ikke er utenkelig på en elv, i tillegg til at det har en 

lignende negativ farging som navnet Поганка har i kildespråket. Dette er et eksempel på en 

hjemliggjøringsstrategi.  

3.2.2 Sosiopolitiske realia 
Under denne kategorien hører alle kulturspesifikke konsepter som har å gjøre med samfunnets 

politiske organisering og administrering (Kharina, 2018, s. 75-77). Disse har jeg oversatt ved 

hjelp av ulike strategier, og jeg vil nå vise noen eksempler.  

Колхоз 

Колхоз (første gang s. 23 i KT) er en forkortelse for uttrykket коллективное хозяйство og 

betegner en type kollektivbruk i Sovjetunionen. Som følge av begrepets utbredelse i 

Sovjetunionen ble det eksportert som lånord til andre språk, også de utenfor Sovjetunionens 

politiske og ideologiske innflytelsessfære. Dermed eksisterer også en norsk variant av ordet, 

kolkos, med betydningen «stort, kooperativt gårdsbruk; (russisk) kollektivbruk» («Kolkos», 

u.å.). Til tross for at det er blitt et lånord som inkluderes i flere norske ordbøker, er det i dag 

relativt få nordmenn som kjenner til ordet og dets betydning, særlig de som er vokst opp etter 

oppløsningen av Sovjetunionen og avskaffelsen av kollektivbrukene. Til tross for dette mener 

jeg, med utgangspunkt i en fremmedgjøringsstrategi, at en god løsning er å gjengi russiske 

колхоз med det «norske» lånordet kolkos for på denne måten å beholde og understreke det 

fremmede elementet også i målteksten. Ettersom handlingen er lagt til Sovjetunionen på 

1930-tallet, vil jeg tro at romanen først og fremst vil bli lest av folk som av ulike grunner 

interesserer seg for Russland og Sovjetunionen, og som derfor vet hva lånordet kolkos 

betegner. Derfor mener jeg at det ikke er nødvendig å inkludere en forklarende fotnote til 

kolkos, ei heller å eksplisittere dets betydning ytterligere i teksten.  

 Her vil jeg også kommentere hvordan jeg har valgt å gjengi navnet på kolkosen det dreier 

seg om, som i kildeteksten kalles Горный гигант. Jeg har valgt å oversette navnet som 

Fjellkjempen istedenfor å for eksempel translitterere det som Gornyj gigant. Navnet er nemlig 

en henvisning til kolkosens beliggenhet, da den befinner seg oppe i fjellene. På kildespråket 

fungerer det altså ikke bare som et navn, men også som en beskrivelse av det det navngir. 
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Ettersom målteksten er beregnet på et norskspråklig publikum, hadde en translitterering av 

navnet medført at denne beskrivelsen hadde gått tapt. Jeg har altså benyttet meg av samme 

strategi som ved oversettingen av elvenavnet Поганка, beskrevet ovenfor. 

Бригадир 

Ordet бригадир forekommer i kildeteksten første gang på side 25, i forbindelse med at 

hovedpersonen får vite om Potapov, en av lederne ved kolkosen «Fjellkjempen». I motsetning 

til колхоз er ikke ordet бригадир blitt tatt opp som lånord i norsk. I Stor russisk-norsk ordbok 

oversettes det som arbeidsformann (for et arbeidslag) (Berkov et al., 2011, s. 90), og jeg har 

derfor valgt denne oversettelsen, og ikke et mer komplisert ord som arbeidslagleder. Ettersom 

betydningen kommer klart frem i en slik oversettelse, har jeg valgt å ikke inkludere noen 

forklarende fotnote. Dette er et eksempel på eksplikasjon og en hjemliggjørende løsning. 

Республика/республиканский 

Substantivet республика og adjektivet республиканский forekommer gjentatte ganger i 

kildeteksten i uttrykk som Музей республики (s. 17), республиканская газета (s. 23, 29), 

республиканская научная организация (s. 25) og республиканский музей (s. 27). I Stor 

russisk-norsk ordbok oversettes республика og республиканский med henholdsvis 

«republikk» og «republikansk-», og begge virker dermed uproblematiske å oversette (Berkov 

et al., 2011, s. 903). Her ønsker jeg imidlertid å understreke et viktig moment. Republikk og 

republikansk i denne sammenhengen refererer til en fremmed samfunnsstruktur for nordmenn 

flest, iallfall i dag, nemlig til Kasakhstans status som sovjetisk delrepublikk, altså én av 

mange republikker som sammen utgjorde staten Sovjetunionen. Республиканская газета 

refererer altså til en avis som var dekkende for republikken Kasakhstan innad i Sovjetunionen, 

mens Музей республики tilsvarende refererer til et museum som er sovjetrepublikken 

Kasakhstans «hovedmuseum». En oversettelse som «(den) republikanske avisen» kan i verste 

fall gi norske lesere feilaktige assosiasjoner til andre og langt vanligere betydninger av ordet i 

en norsk referanseramme, potensielt til og med til det republikanske partiet innen amerikansk 

politikk. Dessuten synes jeg ikke uttrykk som «republikansk avis» og «republikansk 

museum» lyder som naturlige betegnelser man ville brukt på norsk. «Landsdekkende» mener 

jeg også blir feilaktig, da «landet» eller staten i denne sammenhengen i streng forstand var 

Sovjetunionen og ikke Kasakhstan, som var en delrepublikk. I mangel på bedre uttrykk har 

jeg valgt å oversette uttrykkene over som Republikkmuséum, republikkavis og republikkens 

vitenskapelige organisasjon, men samtidig inkludere en fotnote første gang ordet republikk 



 47 

forekommer som kort forklarer for leseren at det refereres til Kasakhstans status som 

unionsrepublikk i Sovjetunionen. 

Гимназия 

Ordet гимназия forekommer flere steder i kildeteksten (første gang på s. 13). Ifølge Stor 

russisk-norsk ordbok betegner гимназия 8-årige skoler i det førrevolusjonære Russland 

(Berkov et al., 2011, s. 191), og betegnelsen er altså kognat til det norske ordet gymnas eller 

gymnasium, som er tidligere brukte betegnelser på det som nå kalles videregående skole. Vårt 

gymnas har altså ikke nøyaktig samme betydning som гимназия på russisk, og derfor valgte 

jeg først å oversette гимназия med det generelle skole, noe som gjør det mulig å omgå 

problemene knyttet til forskjeller mellom form og betydning på de to språkene. Dette hadde 

vært et eksempel på generalisering. Imidlertid står det på side 21 i kildeteksten en setning 

hvor en mann ved navn Vengerov refererer til hovedpersonens forgjenger Castagné som 

«преподаватель французского языка в Оренбургской гимназии». Dette er en referanse til 

hans stilling ved en helt spesifikk institusjon i Orenburg, og her passer det ikke å bruke det 

generiske ordet skole. Derfor valgte jeg til sist å oversette гимназия med gymnas slik jeg 

opprinnelig tenkte, og den russiske setningen over har jeg altså oversatt slik: «fransklærer ved 

gymnaset i Orenburg». I dette tilfellet har jeg altså valgt å prioritere lesbarhet og stilistikk 

fremfor betydningspresisjon. Dette mener jeg må være akseptabelt, da det ikke er av 

avgjørende for handlingen konkret hvilken type skole det her dreier seg om. Videre har 

gymnas på norsk i dag i likhet med гимназия på russisk en merkbart foreldet valør, og ved å 

oversette гимназия med gymnas beholdes dette elementet også i målteksten. 

3.2.3 Etnografiske («kulturelle») realia 
Denne kategorien omfatter mange ulike former for realia, blant annet konsepter relatert til mat 

og drikke, kunst og kultur, klær, måleenheter – og mange flere (Kharina, 2018, s. 71-75). Av 

eksempler på denne typen realia har jeg valgt å trekke frem følgende: 

Верст, пуд 

Верст (s. 13, 18 i KT) og пуд (s. 23 i KT) er eksempler på realia som ligner på колхоз i den 

forstand at de står oppført som lånord i enkelte norske ordbøker (de elektroniske utgavene av 

Store Norske Leksikon og Det norske akademis ordbok). Begge ordene refererer til eldre 

russiske lengde- og vektmål. Peter Newark skriver følgende om oversetting av måleenheter:  
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«For fiction, the decision of whether to convert or transfer depends on the importance 

of retaining local colour. Unless there are strong arguments (e.g. time in a period 

novel, as well as region), I suggest you convert to miles pounds, acres, gallons, etc.» 

(1988, s. 218). 

På bakgrunn av dette har jeg valgt å translitterere og beholde de opprinnelige måleverdiene 

verst og pud i teksten, samtidig som jeg oppgir deres omtrentlige verdier i henholdsvis 

kilometer og kilogram i en fotnote slik at en norsk leser skal ha en idé om hvilke mål det er 

snakk om. Ved å beholde måleenhetene pud og verst understreker jeg det fremmede elementet 

i målteksten (slik Newark påpeker), samtidig som jeg er tro mot kildeteksten. En alternativ 

løsning ville være å finne tilsvarende foreldede norske vekt- og måleenheter og bruke disse i 

stedet, eller rett og slett å oppgi de tilsvarende verdiene i kilometer og kilogram direkte i 

teksten. Dette mener jeg imidlertid hadde hatt en unødvendig unaturlig hjemliggjørende effekt 

i målteksten, tatt i betraktning at romanen skildrer en tidligere tidsepoke i et fremmed land.  

Терем 

Терем (s. 14, 16 i KT) er et nok et eksempel på realia som ikke har et lånord på norsk. Терем 

oversettes i Stor russisk-norsk ordbok som «1: Et tårnformet herskapshus (i gamle Russland); 

øverste etasje i slikt hus var forbeholdt kvinnene, og 2: (foreldet) herskapshus» (Berkov et al., 

2011, s. 1065-1066). Jeg har valgt å translitterere терем og inkludere oversettelsen i en 

fotnote, istedenfor å for eksempel eksplisittere og oversette det som ‘tårnformet, russisk 

herskapshus’. På denne måten understreker jeg det fremmede element i målteksten, hvilket 

reflekterer min overordnede fremmedgjøringsstrategi. 

Лист ватмана 

På side 27 i kildeteksten står følgende setning:  

Он вдруг молча наклонился, полез в планшет, достал оттуда сложенный 

вчетверо лист ватмана.  

Лист ватмана et eksempel på realia som kan være utfordrende å oversette til norsk. 

Ватман refererer nemlig til en type papir av høy kvalitet som brukes til tegning og maling 

med akvareller, og som er oppkalt etter den engelske produsenten James Whatman 

(«Vatman», u.å.) En fristende løsning er å overføre det bokstavelig ved å translitterere og 
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oversette det som «Whatman-papir». Imidlertid er ikke dette noen god løsning her, da jeg er 

overbevist om at få nordmenn vil skjønne hva slags papir det dreier seg om, og ei heller vil 

gjenkjenne personen det refereres til. Derfor har jeg valgt å eksplisitt inkludere dette papirets 

type og bruksområde, noe som kan ses på som en hjemliggjørende løsning. Jeg har oversatt 

setningen på følgende måte:  

Han bøyde seg ned, stakk hånden inn i kartmappen og tok opp et høykvalitets 

tegnepapir som var brettet sammen fire ganger. 

Пятерик 

Ordet пятерик (s. 29 i KT) betegner «en gjenstand som består av fem deler» («Pjaterik», 

u.å.). I denne konteksten brukes det sannsynligvis om en type graveinstrument eller «gaffel» 

med fem spisser. I mangel på et bedre alternativ har jeg valgt å oversette det som nettopp 

«høygaffel». Her har jeg altså gjengitt det opprinnelige ordet med en mer generisk og kjent 

betegnelse i målspråket, som er et eksempel på generalisering og hjemliggjøring. 

Фуражка 

Фуражка (s. 26, 30 i KT) er et ord som i Stor russisk-norsk ordbok (Berkov et al., 2011, s. 

1146) oversettes med skyggelue eller service-lue. I min forståelse gir skyggelue feilaktige 

assosiasjoner til moderne skyggeluer («caps»), mens service-lue ikke later til å være noe 

etablert begrep, noe et raskt søk i en hvilken som helst søkemotor på internett også viser. 

Фуражка svarer i realiteten til det som på norsk kalles høylue, en type uniformslue 

(«Høylue», u.å.). Til tross for at ordet høylue er en presis oversettelse av фуражка, er det 

etter min mening likevel ikke en idéell oversettelse da kun de færreste norskspråklige vil 

forstå hva slags lue dette refererer til. Jeg har derfor valgt å oversette фуражка med det mer 

generiske uniformslue, snarere enn det presise (men lite utbredte) høylue. Her har jeg altså 

prioritert en oversettelse som er mer forståelig på bekostning av nøyaktighet, som er nok et 

eksempel på generalisering og hjemliggjøring. 

3.2.4 Referanser til steder 
Kildeteksten inneholder flere referanser til reelle steder som ikke nødvendigvis er kjente for et 

norsk publikum, og som dermed kan være utfordrende å oversette på en slik måte at de gir 

mening. Jeg vil i det følgende trekke frem eksempler på hvordan jeg har valgt å gjengi noen 

slike stedsreferanser. På side 12-13 i kildeteksten står det et avsnitt hvor hovedpersonen får 
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øye på noen bygninger som gir ham assosiasjoner til de russiske navnene «Славянский 

базар» og «Деловой двор»: 

Здание, мимо которого я шел, растянулось, как мне показалось, на несколько 

кварталов. Оно походило на старинный пассаж или крытые торговые ряды. 

Мне почему-то пришли в голову такие слова, как «Деловой двор» или 

«Славянский базар». А напротив "Делового двора" стоял самый настоящий 

дворец Шехерезады, (...) 

Jeg har ikke lykkes med å finne gode norske oversettelser for hverken Славянский базар 

eller Деловой двор. Førstnevnte er opprinnelig navnet på et gammelt hotell- og 

underholdningskompleks i Moskva bygd 1911-1913 («Delovoj dvor (Moskva)», u.å.), mens 

sistnevnte opprinnelig er navnet på et historisk vertshus og en restaurant i Moskva 

(«Slavjanskij bazar (Moskva)», u.å.). Disse navnene er med andre ord svært spesifikke 

referanser til historiske steder i Russland. Славянский базар kunne man naturligvis oversatt 

bokstavelig som «Den slaviske basar» eller noe lignende, men dét vil ikke utløse samme 

assosiasjoner hos en norsk leser som de gjør hos en russisktalende leser i kildeteksten. Av 

samme grunn ville en bokstavelig oversettelse av Деловой двор hatt tilsvarende liten 

virkning. Én løsning kunne være å translitterere navnene og inkludere en fotnote hvor jeg 

forklarer referansen. Istedenfor har jeg, i mangel på gode ekvivalenter til disse navnene, valgt 

å ikke inkludere dem, men isteden kompensere for dette ved å gjøre det eksplisitt at 

hovedpersonen sammenligner dem med lignende bygg i Moskva. Jeg har oversatt på følgende 

måte: 

Bygningen jeg var i ferd med å passere, strakk seg over noe som for meg virket som 

flere kvartaler. Den så ut om et gammeldags passasjebygg eller en bygning som huset 

ulike salgsboder, og minnet meg om tilsvarende bygg man hadde i Moskva. Vis-à-vis 

«salgsbodene» stod et palass som like gjerne kunne tilhørt Sjeherasad, (...) 

På side 13 i kildeteksten står også en annen referanse til et sted:  

Настоящий храм Василия Блаженного, только построенный заново пятьдесят 

лет тому назад уездным архитектором.  
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Den første understrekede frasen настоящий храм Василия Блаженного er en referanse til 

og sammenligning med den berømte og karakteristiske Vasilij-katedralen som står på Den 

røde plass i Moskva. Jeg har valgt å spesifisere hvilken katedral forfatteren her refererer til 

ved hjelp av eksplikasjon, da man neppe kan regne med at mange norskspråklige vil koble 

navnet «Vasilij den Saliges katedral» (som hadde vært en bokstavelig oversettelse) til nettopp 

Vasilij-katedralen som står på den røde plass i Moskva, og derfor har jeg spesifisert hvilken 

katedral det er og hvor den står i et forklarende tillegg. Her vil jeg også kommentere den 

andre understrekede frasen i setningen, nemlig уездным архитектором (som egentlig hører 

til under sosiopolitiske realia). Adjektivet уездный er avledet av ordet уезд, som er en 

gammel administrativ enhet i Russland som er sammenlignbar med norske ‘kommune’ eller 

den tidligere administrative enheten ‘herred’ (Berkov et al., 2011, s. 1107). I motsetning til 

kommune, som fortsatt brukes som betegnelse i dag, har уезд derimot en utvilsomt 

gammeldags klang på kildespråket, noe jeg har forsøkt å gjengi også i målteksten. Dette 

forsøker jeg å oppnå ved å oversette уездный архитектор som nettopp herredsarkitekt: 

Forleddet ‘herred-’ refererer, som nevnt ovenfor, til en tidligere administrativ og geografisk 

inndeling brukt i Norge, som på samme måte som уездный har et klart gammelmodig anstrøk 

for dagens norsktalende. Her har jeg med andre ord tilpasset oversettelsen slik at den skal ha 

samme effekt på en leser med norsk referanseramme, hvilket er et eksempel på 

hjemliggjøring. Hele setningen oversetter jeg på følgende måte:  

Katedralen var like slående som Vasilijkatedralen i Moskva, og var blitt gjenoppbygd 

av herredsarkitekten først for femti år siden. 

Et tredje eksempel på en referanse til et sted står på side 14 i kildeteksten:  

(...) затем деревянное здание офицерского собрания, высокое, нарядное, кудрявое 

– не то купеческий памятник где-то на Ваганькове, не то фанерная пирамида в 

парке (...).  

Her sammenligner forfatteren utseendet til en bygning med et monument som kunne stått i 

Vagankovo, som jeg ved eksplikasjon har forklart er navnet på en kirkegård i Moskva: 
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«(...) minnet om en kjøpmanns gravmonument et eller annet sted på Vagankovo-

kirkegården i Moskva, eventuelt en pyramide i kryssfinér man kan komme over i en 

park.»  

Istedenfor å eksplisittere kunne jeg her ha lagt til en forklarende fotnote. Her synes jeg 

imidlertid eksplikasjon er en bedre løsning, da setningen siden fortsetter. En fotnote hadde 

forstyrret leseflyten unødig, i tillegg til at referansen ikke er avgjørende for forståelsen av den 

videre handlingen. 

3.2.5 Referanser til kunst og litteratur 
Kildeteksten inneholder flere implisitte referanser til både kunst, litteratur og kultur som kan 

være utfordrende å oversette for et publikum med en annen referanseramme. Jeg vil nå trekke 

frem to eksempler på noen slike referanser og måten jeg har valgt å gjengi dem. På side 19 i 

kildeteksten beskriver forfatteren hvordan det ser ut på museumsloftet med følgende setning: 

А под ногами черепа - целая верещагинская пирамида черепов.  

I frasen верезагинская пирамида er adjektivet верещагинская avledet av etternavnet til den 

kjente russiske kunstneren Vasilij Veresjtsjagin. I denne setningen refereres det spesifikt til 

hans kjente maleri «Апофеоз войны» som forestiller en stor haug med menneskehodeskaller 

som ligger på bakken et uspesifisert sted i Sentral-Asia (Muzei mira, u.å.) Selv om 

Veresjtsjagin er kjent i Russland, vet norske lesere neppe vet hvem han er, og av hensyn til 

dette har jeg valgt å omskrive og gjøre det eksplisitt at det her refereres til et konkret maleri 

av kunstneren Veresjtsjagin. Min oversettelse av setningen over ble:  

Og ved bena har du hodeskaller, en hel pyramide av dem, slik som på Veresjtsjagins 

maleri.  

En annen referanse står på side 25 i kildeteksten hvor forfatteren kommer med en referanse til 

russisk folklore i følgende setning:  

Подпись под машинописными строчками, что дала мне секретарша, была: "Д. 

Никитич" (следовательно, понял я, Добрыня-змееборец). Но я сразу же узнал 

волшебное перо местного златоуста – Даниила Ротатора. (Так я и не знаю, 

фамилия это или прозвище.) 
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Konteksten er som følger: Hovedpersonen har nettopp fått beskjed om å undersøke ryktene 

om at en kvelerslange finnes i området til kolkosen «Fjellkjempen». Artikkelen han har fått 

fra sekretærdamen, er signert «D. Nikititsj», og han bemerker sarkastisk at bokstaven ‘D’ må 

stå for mannsnavnet Dobrynja. Her ser jeg meg nødt til å inkludere en fotnote hvor jeg 

forklarer denne referansen. Dobrynja Nikititsj er navnet til en legendarisk skikkelse i gamle 

østslaviske legender («Dobrynja Nikititsj», u.å.), og det at hovedpersonen videre fortsetter å 

kalle D. Nikititsj (hvis egentlige fornavn er Daniil) for Dobrynja, er et eksempel på et ironisk 

og humoristisk virkemiddel fra forfatterens side. 

3.3 Oversetting av talespråk og idiomatiske uttrykk 
I denne delen vil jeg se nærmere på måten jeg har valgt å oversette ett av innslagene av 

talespråk i kildeteksten, samt hvordan jeg har valgt å gjengi noen av de idiomatiske 

uttrykkene den inneholder. 

3.3.1 Talespråk 
Personene i kildeteksten har ulik bakgrunn, noe som reflekteres i måten de kommuniserer 

med hverandre. Et godt eksempel på dette finner vi i samtalen mellom hovedpersonen og 

muséets snekker (s. 20 i KT), hvor den førstnevnte spør om hvorfor duene en dag forsvant fra 

byen. I samtalen sier snekkeren følgende (om duene): «мать ихнюю …», et uttrykk som 

kommuniserer implisitt informasjon om snekkeren. Pronomenet ихний er nemlig 

karakteristisk for den muntlige varieteten av russisk som kalles просторечие: en 

samlebetegnelse for ord og uttrykk som avviker fra normert og standardisert russisk 

(Brodovich, 1997, s. 26). I tillegg til det fargerike uttrykket nevnt over, ytrer han også 

følgende: Ты меня об них спрашивай (…)». Dette er feil språkbruk, den riktige varianten 

hadde vært «Ты меня о них спрашивай». Videre sier han: «Одна пыль в роте.» В роте er 

nok en språkfeil (riktig bøyning er во рту), og er et eksempel på analogidannelse – det å 

bøye ord som etter grammatiske normer har uregelmessige former, etter regelmessig mønster 

(Hagemann, 2015). Denne typen språkfeil skjærer gjerne i ørene på dem som kjenner til riktig 

form, og er nokså iøynefallende. Samlet sett bidrar disse detaljene til å skape et bilde av 

snekkeren som en «enkel kar» – som enten ikke bryr seg eller ikke evner å bruke riktige 

grammatiske former når han snakker. I tillegg kjennetegnes snekkerens talemål av ulike 

uformelle uttrykksmåter, og alle disse elementene bidrar til at talemålet hans oppleves som i 

beste fall uformelt. For å oppnå ekvivalens mellom kilde- og målteksten, var jeg nødt til å 
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finne en måte å kommunisere det samme inntrykket av snekkeren også i målteksten. «Mать 

ихнюю» kunne jeg potensielt oversatt rent bokstavelig som «mora demses», men i stedet har 

jeg valgt å gå for en kompenserende strategi. Kompensasjon er en strategi som innebærer å 

kompensere for en manglende oversettelse av et konkret element i kildeteksten, ved å 

inkludere elementer andre steder i målteksten som skaper en tilnærmet ekvivalent effekt 

(Baker, 2016, s. 297). På bakgrunn av dette har jeg tillagt snekkeren en «tradisjonell 

folkemålsdialekt» fra Oslo som historisk har blitt assosiert med medlemmer av 

arbeiderklassen (Hanssen & Sjekkeland, 2019). Denne karakteriseres blant annet ved utbredt 

bruk av a-endelser både ved bøying av substantiv og verb. For å reflektere innslagene av 

språkfeil i kildeteksten, har jeg latt ham bruke enkelte «ugrammatiske» bøyningsformer også i 

målteksten. Disse grepene mener jeg skaper passende ekvivalens til snekkerens innslag av 

просторечие, tydelige grammatiske feil og generelt muntlige og uformelle tone i 

kildeteksten: 

Jeg husker duene veldig godt. En gang sendte fader’n meg opp på loftet etter noe 

maling – vi holdt på med en ny ikonostas, så vi trengte gullmaling. Som de fløy til værs 

når jeg klatra opp! Som de slo med vinga sine! Fy! Det blei helt mørkt! Og jeg skreik: 

‘Husj, vekk med dere!’ til stemmen sprakk. Fikk en masse støv i vrangstrupen og hosta 

og holdt på å bli kvælt, kunne ikke se noen ting. Jeg hadde munnen full av støv mens de 

flaksa med vinga så hardt at det peip! Og jeg ble treffi i ansiktet, igjen og igjen! 

Jævler! Med nød og neppe pressa jeg meg ut og forsøkte å komme meg ned, og i det 

jeg satte foten på stigen, klarte jeg å kutte kneet nesten inn til beinet! 

Som nevnt har jeg begrenset meg mest til utpreget bruk av a-endelser både på substantiv- og 

verbbøying («vinga», «klatra», «hosta» etc.), i tillegg til muntlige ordformer («blei», «kvælt», 

«treffi» og så videre). Jeg har imidlertid forsøkt å unngå å gi snekkeren en overdrevent 

markert dialekt, som jeg mener hadde skapt en for stor forskjell fra kildeteksten. Språket hans 

skiller seg tross alt, bortsett fra tingene som er nevnt ovenfor, ikke nevneverdig fra 

«alminnelig» muntlig tale. 

Et annet spørsmål man som oversetter fra russisk til norsk er nødt til å forholde seg til, er 

hvorvidt man skal gjengi høflige tiltaleformer. Russisk er nemlig et språk hvor skillet mellom 

det uformelle ‘du’ og det markert høflige ‘De’ lever i beste velgående både i skrift- og 

talespråket, i motsetning til norsk hvor skillet mellom ‘du’ og ‘De’ for det meste er utvisket. 

Hvis man velger å bruke høflige former i oversettelser av russisk til norsk, risikerer man å 
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gjøre teksten unaturlig for dagens norskspråklige publikum. I mitt tilfelle har jeg likevel valgt 

å gjengi de høflige tiltaleformene i kildeteksten med deres historiske norske motsvar, med 

følgende begrunnelse: Bruken av høflighetsformer (og ikke minst fraværet av disse) er i 

russisk et virkningsfullt virkemiddel, da en forfatter kan kommunisere mye mellom linjene 

ved å leke seg med bruken av dem. Ved å benytte markerte høflighetsformer også i 

målteksten, kan jeg på tilsvarende måte bruke dem som et stilistisk virkemiddel. 

Oppmerksomme lesere av målteksten vil for eksempel legge merke til at arbeidsformannen 

Potapov, når hovedpersonen ringer ham for å få informasjon om den beryktede kvelerslangen 

(s. 25-26 i MT), ikke bruker den høflige tiltaleformen De – som blir brukt av alle andre – og 

at dette implisitt kommuniserer informasjon om personen Potapov og hans syn på at noen fra 

muséet ringer ham. Videre er handlingen som tidligere nevnt lagt til en periode i fortiden (mer 

konkret slutten av 1930-tallet). Med dette i bakhodet mener jeg det ikke blir unaturlig med 

høflige tiltaleformer også i den norske målteksten, da man den gang også på norsk konsekvent 

brukte høflige tiltaleformer. Ved å gjengi de høflige tiltaleformene også i målteksten tilfører 

jeg målteksten en tidsriktig nyanse, samtidig som jeg holder meg tett opp mot språket i 

kildeteksten. 

3.3.2 Idiomatiske uttrykk 
En annen utfordring er spørsmålet om hvordan man skal oversette idiomatiske uttrykk i 

kildespråket. Idéelt bør det ekvivalente uttrykket på målspråket også være et idiomatisk 

uttrykk, men det er ikke alltid slike finnes i målspråket. Jeg vil nå trekke frem tre eksempler 

på idiomatiske uttrykk i kildeteksten og forklare hvordan jeg har valgt å gjengi dem i 

målteksten. Ett står på side 21 i kildeteksten: 

Конечно, я и в подметки не годился своему предшественнику. 

В подметки не годиться er et idiomatisk uttrykk som svarer til det norske ‘å ikke kunne 

måle seg med noen’. Hovedpersonen bruker det når han sammenligner seg selv med sin 

forgjenger Castagné, og det er, som idiomatiske uttrykk flest, svært billedlig. Подметки 

betyr direkte oversatt ‘såle’, og basert på dette mener jeg at det norske uttrykket ‘å ikke klare 

å fylle (noens) sko’ er en god oversettelse, da det har samme betydning og i tillegg beholder 

referansen til skotøy: 

Det var klart at jeg ikke kunne fylle skoene til min forgjenger. 
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Et annet eksempel på et idiomatisk uttrykk står på side 24 i kildeteksten, hvor hovedpersonen 

samtaler med den vikarierende redaktøren av lokalavisen:  

Но вот первый вопрос к вам как старожилу: был ли мальчик? Сбежал удав из 

передвижного зверинца или нет? 

Frasen ‘был ли мальчик?’ er et stivnet uttrykk som brukes i situasjoner hvor taleren uttrykker 

sin usikkerhet knyttet til hvorvidt noe har eller ikke har funnet sted («A byl li maltsjik?», 

u.å.). Dette uttrykket går opprinnelig tilbake til et sitat fra verket Zjizn’ Klima Samgina av 

Maksim Gorkij. Uttrykket er en potensiell fallgruve da det av oversettere uten kjennskap til 

dets funksjon og opprinnelse, kan tolkes og oversettes bokstavelig. Så vidt jeg vet finnes det 

ikke noe idiomatisk uttrykk med tilsvarende betydning på norsk, og derfor ser jeg meg nødt til 

å eksplisittere og oversette det på følgende måte:  

«Så her er mitt første spørsmål til Dem som har bodd her lenge: Har det skjedd? Har 

det rømt en kvelerslange fra et menageri eller ikke?».  

Et tredje eksempel på et idiomatisk uttrykk står på side 29 i kildeteksten: 

Тут и я засмеялся. Так уж это все хорошо получалось. Он крыл меня по всем 

швам!  

Dette uttrykket skiller seg noe fra de ovennevnte, da det her ser ut til at forfatteren har tatt et 

eksisterende uttrykk og modifisert både dets form og betydning. Det opprinnelige uttrykket er 

nemlig трещать по всем швам, som brukes metaforisk i situasjoner hvor noe er nær ved å 

kollapse eller gå i stykker (det frembringer bokstavelig talt bilder av noe hvis sømmer er i ferd 

med å rakne) («Tresjtsjat po vsem sjvam», u.å.). Forfatteren har imidlertid omgjort uttrykket 

til крыть по всем швам og bruker det til å beskrive hvordan Rodionov motsetter seg alt han 

sier, samt kommer med motsvar på alle hans argumenter. Jeg har valgt å oversette disse 

setningene ved å kombinere strategiene eksplikasjon og kompensasjon: I målteksten har jeg 

gjengitt betydningen til kildetekstens opprinnelige idiomatiske uttrykk eksplisitt, samtidig 

som jeg har kompensert for dets bortfall ved å inkludere et passende idiomatisk uttrykk et 

annet sted (i dette tilfellet i foregående setning): 

Der måtte jeg bare le. Det hele gikk som på skinner for ham. Han hadde et svar på alt! 
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3.4 Аvsluttende kommentar 
Under arbeidet med oversettelsen har jeg støtt på utfordringer av ulik art, men jeg har i 

kommentardelen konsentrert meg om følgende: oversetting av realia og gjengivelse av ikke-

standard talemål og idiomatiske uttrykk, som begge er fremtredende og utfordrende momenter 

i kildeteksten. Realia har jeg for det meste gjengitt ved eksplikasjon, translitterasjon, 

generalisering, eller ved å inkludere forklarende fotnoter. For gjengivelsen av talemål har jeg 

benyttet meg av strategien kompensasjon, hvor jeg har kompensert for elementer i 

kildeteksten med lignende elementer i målteksten. Det samme gjelder til en viss grad 

oversettelsen av idiomatiske uttrykk, hvor jeg har eksplisittert og kompensert der jeg ikke har 

funnet passende én-til-én-oversettelser av uttrykket i kildeteksten. 

Mitt håp er at denne oppgaven har kunnet vekke flere nordmenns interesse for Jurij 

Dombrovskij som er en relativt lite kjent forfatter, selv for et russisk publikum. Dette skyldes 

absolutt ikke kvaliteten av det han har skrevet. Hans verker gir et verdifullt og menneskelig 

innblikk i en blodig tid i Sovjetunionens historie, en periode som absolutt ikke må gå i 

glemmeboken. Dette er det jeg med foreliggende arbeid håper å gi mitt lille bidrag til. 
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