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Forord
Når man ser filmen ”Москва” første gang, kan det ikke undgås, at man på den ene eller
anden måde føler sig meget overrasket. Filmen, hvis screenplay er skrevet af en af
Ruslands mest berygtede forfattere, Vladimir Sorokin (delvist i samarbejde med
instruktøren, Zel´dovitj), giver umiddelbart indtryk af at skulle være en gangsterfilm fyldt
med action. Hvis man er bekendt med Sorokins tidligere værker, vil man formodentlig
forvente en film i Tarantino-traditionen. Sorokins romaner er nemlig ofte både hårde,
æstetiserende og fulde af komiske og overraskende effekter. Dertil kommer en umådelig
svælgen i vold, sex, ekskrementer og andre provokerende og chokerende indslag.

Også de temaer, der umiddelbart tages op i ”Москва”, virker provokerende. Da filmen
bærer hovedstadens navn som titel vil det være meget logisk at se dens overordnede
tema, som en beskrivelse af byen Moskva. Men hvad er Moskva? Er det et udtryk for
Rusland som helhed? Eller er det snarere en beskrivelse af den storby, som Moskva har
udviklet sig til, der af mange netop ses som en kontrast til den almene russiske
selvforståelse? Et gennemgående tema i filmen er i hvert fald spørgsmålene: Hvad er
Rusland? Hvad er russisk? Og i særlig grad spørgsmålet om den russiske kultur – den
russiske sjæl - kan overleve i det land, der er ved at blive opbygget efter kommunismens
fald; eller om den må bukke under for en stadig stigende internationalisering,
europæisering - og amerikanisering med medfølgende kapitalisering. Og hvis svaret er
negativt: Hvad bliver der så af Rusland? Filmen fokuserer særligt på spørgsmålet:
hvordan vil det ændre den russiske kultur og den russiske befolkning. Og til at illustrere
dette benytter den sig af en beskrivelse af den nyrige russiske overklasse, som særligt er
dukket op i Moskva efter kommunismens fald.

Det var hovedsageligt disse ting, der fokuseredes på i reklame-kampagnen for filmen –
og i anmeldelserne. Følgelig havde de fleste nok forventet en film i stil med nogle af
post-sovjetisk films største kasse-succeser i hjemlandet: ”Брат” og ”Брат 2”. Men
”Москва” ligger meget, meget langt fra ”Брат”-filmenes hurtige, amerikaniserede,
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action-prægede univers med de overfladiske og voldsomt politisk ukorrekte,
nationalistiske, racistiske og anti-amerikanske holdninger. ”Москва” virker lige modsat.
Ganske vist er filmen en gangster-historie. Der er for så vidt masser af action, og der er
både hærværk, razziaer, mord, kriminalitet og provokerende sex-scener. Og det nationale
spørgsmål er i fokus på alle planer. Men det indtryk filmen gør, er et helt andet end
forventet: den efterlader et indtryk af ekstrem stilhed; af en nærmest drømmeagtig
stilstand. Langt mere end Tarantino eller ”Брат”-filmene er det Tjekhovs skuespil man
kommer til at tænke på, når man ser filmen. Og det er selvfølgelig heller ikke en
tilfældighed. Filmen har helt eksplicitte paralleller til Tjekhov. Særligt til ”Tre Søstre”,
hvorfra de tre kvindelige hovedroller formodentlig har fået deres navne. Det er også
meget nærliggende at se filmens titel som en slags svar på Tjekhovs tre søstres evindelige
og frugtesløse længsel efter Moskva. Nu er de her rent faktisk, men hvad har det ændret?
De tre søstre er i høj grad de samme, og de har de samme problemer. Hele filmen har
noget meget teateragtigt over sig. Kun sjældent optræder der scener, der ikke lige så godt
kunne opføres på teater. Til tider er den faktisk mere litterær og kunstlet end Tjekhovs
naturalistiske teater. En meget stor del af scenerne virker meget metaforiske – og der
tales flere gange direkte i gåder og allegorier. Til tider kan man have følelsen af, at der
næsten ikke er tale om en narrativ film, men snarere om en slags art-house produktion.
Dette understøttes i høj grad af filmens stil, der er umådeligt gennemarbejdet og meget
iøjnefaldende. Kharikovs ekspressionistiske settings i meget mættede farver - ofte i
kontraster - skaber sammen med Desjatnikovs musik en meget fantastisk og
klaustrofobisk stemning som en mellemting mellem den ekspressionistiske ”Das Kabinett
des Dr. Caligari”(1920) og ”La cité des enfants perdus” (1995) med dens uhyggelige
dunkelgrønne surreelle mareridtsunivers. Det er på en gang skræmmende og samtidig
umådeligt smukt. Musikken skaber i hele filmen nærmest mere stilhed. I modsætning til
hvad man skulle forvente i beskrivelsen af de nyrige russeres miljø, er musikken næsten
hele vejen igennem klassisk eller jazzet. Der er stort set ingen moderne rytmisk musik 1,
hvilket er så meget mere underligt, da en meget stor del af filmen foregår på en natklub.
Endvidere optræder musikken ofte kun, hvor der i filmen rent faktisk er belæg for, at den

1

I stærk modsætning til Brat-filmene, der netop skabte sig overvældende popularitet ved at benytte et
soundtrack med numre af stort set alle nulevende store russiske rock-navne
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er der, kun sjældent som egentlig baggrundsmusik. Ofte består lydsiden kun af tale og
reallyde; ja ofte mangler reallydene også.

Hvorfor er der denne sære uoverensstemmelse mellem på den ene side filmens genre og
handling, og på den anden side stemningen og æstetikken? Er ”Москва” simpelthen ikke
gennemarbejdet, eller er der en mening med denne dobbelthed?
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1. Indledning: Metode, problemformulering, tese
og praktiske bemærkninger
Metode og problemformulering
Det helt essentielle begreb for at forstå den ånd, der præger filmen, vil jeg mene, er
”toska”; hvorfor jeg vil gøre studiet af dette og den rolle, det spiller i filmen til
hovedtemaet for dette speciale. Det, der gør filmen så interessant, er nemlig, som
tidligere nævnt, modsætningen mellem filmens umiddelbare genre: gangsterfilm, med
dens voldsomme scener af typisk Sorokin-karakter (vold, tortur, hård sex); og så det sært
stille, poetiske og uhyggeligt stillestående indtryk filmen gør på tilskueren. Dette er
forårsaget først og fremmest af filmens æstetik, fotografering og lydlige side, men faktisk
også af filmens opbygning; hvor action og vold eksisterer, men indtager en ubetydelig, ja
nærmest irrelevant rolle. Det passerer forbi i baggrunden som billederne i en musikvideo
til en tranceagtig, stille musik. Det bærende i filmen er stemningen. En stemning, der,
som nævnt, i høj grad minder om stemningen i Tjekhovs skuespil, som filmen også på
flere måder refererer direkte til. Denne stemning vil jeg påstå er et udtryk for begrebet
”toska”.

Min definition af begrebet ”toska” støtter sig i høj grad til Nikolaj Berdjaevs
eksistentielle tilgang til det. Desuden vil jeg indledningsvis undersøge ordets etymologi
og den almene opfattelse af det. ”Toska”-begrebet, som det kommer til udtryk i den
kulturelle tradition, finder jeg mest udtalt i den stemning, som man traditionelt har
forbundet med Tjekhovs skuespil, hvorfor jeg også vil undersøge Tjekhov-forskningens
behandling af denne. Der er mange forskellige definitioner på ”toska”, men jeg ser ikke
så meget disse definitioner, som adskilte, fuldendte forklaringer på begrebet; men snarere
som forskellige sider af det, der, hvis man forestiller sig dem blandet sammen til én
tilstand, danner det, der er ”toska”. For mig, vil det helt centrale i ”toska”-begrebet ligge i
den romantiske længsel efter det sublime, som jeg mener ligger til grund for det. I min
analyse af ”Москва” vil jeg derfor også særligt fokusere på dette. I filmen er der mange
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udtryk for længsel. Men fælles for dem er, at der er tale om en umulig længsel; en
længsel uden tro på muligheden for opfyldelse. Længselen bliver hermed målet i sig selv.
Personerne dyrker længselen og nyder længselen, samtidig med, at de også er fanger af
den. Og derfor er længselen i filmen beskrevet både som grusom, og som smuk og
vederkvægende. I min opfattelse er dette essensen af ”toska”.

Men hvad er det, der gør længselen så umulig? Hvad er det, der standser personerne i at
virkeliggøre deres drømme? Jeg vil hævde, at det helt centrale begreb her er ”posjlost´”;
et lige så russisk begreb som ”toska”, og lige så umuligt at oversætte. ”posjlost´” er i min
definition, der igen støtter sig til såvel Tjekhovs fortolkning af emnet, som til Svetlana
Boyms2, alt det i samfundet, som netop modarbejder drømmen om og troen på en
metafysisk, åndelig mening. Umiddelbart kan man tale om ”hverdagens rutiner” og
”samfundets krav”, om end det er en smule mere indviklet end som så.

For at bevare drømmen om åndeligheden, og for at kunne forblive i den smertefyldte,
men skønne ”toska”-tilstand, er det derfor fristende at isolere sig fra samfundets
”posjlost´”, som jeg mener personerne i filmen gør det. Det er nødvendigt at finde et rum,
hvor man kan forskanse sig og bevare længselen efter åndeligheden, uden at konfronteres
med samfundets ”posjlost´”, der virker desillusionerende og derved gør længselen håbløs.
Dette rum er i min definition: ”et hjem”. Herved kommer også nostalgi-begrebet, som en
del af ”toska”, til at spille en væsentlig rolle. Nostalgien er nemlig længselen efter et
hjem. Og her taler jeg om længselen efter et hjem på flere planer: at fysisk hjem, et
nationalt hjem, et mentalt hjem og et metafysisk hjem. I forbindelse med filmen
”Москва” kunne man selvfølgelig hævde, at personerne ikke kan have længsel efter et
hjem, da de jo er hjemme, som titlen også angiver. Men de forekommer ikke at være
hjemme. Og dette skyldes naturligvis, at den slags hjem de længes efter i bund og grund
er et mentalt og metafysisk hjem – ikke som det umiddelbart synes et fysisk eller
nationalt. Men i mangelen på et mentalt og metafysisk hjem – et sted hvor åndeligheden
kan udfolde sig frit – skabes der et symbol for hjemmet, netop i de fysiske symboler for
2

Særligt gennemgået i Svetlana Boym: Common Places – Mythologies of Russian Everyday Life
(1994)
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hjem, og ikke mindst i de nationale symboler for hjem. Herved når vi også frem til den
fortolkning af begrebet ”nostalgi”, der er den oprindelige: længsel efter hjemlandet.

I filmen er der flere forskellige måder nostalgien udfoldes på. Først og fremmest
repræsenteret af de tre mandlige hovedpersoner. Men også i selve fremstillingen af det
rum, de bevæger sig i, mener jeg at man kan finde en parallel til disse tre forskellige
fortolkninger.

De nævnte begreber og temaer er alle vigtige og gennemgående temaer i den russiske
kultur, i hvert fald gennem de sidste 200 år. Begrebet ”toska” og dets passiviserende
indvirkning er nært forbundet med det i russisk litteratur ofte forekommende ”overflødige
menneske” (лишний человек), og såvel ”toska”, som antipatien mod ”posjlost´” er ikke
ubetydelige dele af idéen om den ”russiske ånd” (русская душа).

I såvel min definition af begrebet ”posjlost´” og dets betydning i russisk kultur generelt,
som min definition af nostalgi-begrebet og dets betydning i den postsovjetiske kultur, vil
jeg hovedsageligt støtte mig til Svetlana Boyms to kulturologiske undersøgelser
”Common Places – Mythologies of Russian Everyday Life” (1994) og ”The Future of
Nostalgia”(2001). I forbindelse med Boyms gennemgang af nostalgi-begrebet er det dog
særligt hendes opdeling af nostalgi i refleksiv og restorativ nostalgi, jeg her vil fokusere
på, da det særligt er her, hun behandler de tendenser, der efter min mening hænger
sammen med ”toska”. Endvidere har Boym også i sidstnævnte bog en god kulturologisk
analyse af Moskvas historie og symboler, der er yderst relevant for at belyse det
kulturelle rum, der ligger til baggrund for og behandles i ”Москва”.

Endelig vil jeg også i forskellige sammenhænge komme ind på forholdet mellem det
litterære og det visuelle. Dette skyldes, at jeg her behandler en film, der synes meget
litterær; hvilket jeg umiddelbart også ser som et udtryk for en tendens, der generelt har
præget russisk filmkultur, idet man generelt har haft, og til dels stadigvæk har, en tendens
til at regne det visuelle som mindre fint end det litterære. Jeg vil således hævde, at det
litterære i russisk kultur tilhører samme sfære som ”toska”, mens det visuelle oftest
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opfattes som præget af ”posjlost´”. Dette skal ikke forstås således, at russisk film ikke
har været taget alvorligt. I Sovjetunionen har man netop taget filmen langt mere seriøst
end i den vestlige verden; men netop ved, at man har ladet den benytte sig af litterære
virkemidler og dermed har nedtonet de visuelle. Endelig vil jeg også mene, at man i
denne film rent faktisk benytter sig af denne konflikt mellem det litterære og det visuelle
i russisk filmkultur, ved at lade det visuelle, der taler mere indirekte til publikum,
modificere filmens umiddelbare budskaber, der formidles via det litterære. Således
bruges det litterære på filmens bevidste plan altså til at udtrykke længselen mod det
åndelige, ”toska”, og det evige; mens det visuelle bliver udtryk for virkeligheden med al
dens ”posjlost´” og forgængelighed. Og netop herigennem bliver selve filmens budskab
omfortolket, idet jeg så absolut vil hævde, at det netop er det visuelle, der gør filmen
smuk, ikke det litterære. Tager man altså dette i betragtning i fortolkningen af filmen,
synes det, at filmens værdier endnu en gang tages op til revision, for er der ikke også en
vis skønhed i netop den ”posjlost´”-fyldte virkelighed, som filmens personer forsøger at
fortrænge i deres drømme om det åndelige og evige?

Selvom jeg altså synes, at det er vigtigt at bemærke forholdet mellem det litterære og det
cinematiske i filmen, har jeg valgt at forholde mig til filmen, som til en litterær tekst, idet
jeg netop mener, at den er meget litterær. Min analyse vil følgelig ikke være en
filmanalyse, men derimod en litteraturanalyse, hvor jeg lægger vægten på de kulturelle
begreber, der efter min mening er afgørende for filmen og på den eksistentielle betydning
de har for personernes virkelighedsforståelse.

I selve analysen vil jeg derfor fokusere på de to faktorer, der efter min mening er
afgørende for skabelsen af en kultur: menneskene og rummene. Det vil sige, at min
analyse vil koncentrere sig om personkarakteristikkerne og rumbeskrivelserne, hvor
igennem jeg mener at ville komme frem til en belysning af netop de omtalte temaer.
Ovenstående fører mig til følgende problemformulering:
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Problemformulering:
Formålet med dette speciale er altså en undersøgelse af den betydning, som
begrebet ”toska” har i filmen ”Москва”, som udtryk for en konflikt mellem på
den ene side en romantisk længsel efter det åndelige og efter en transcendental,
universel, evig, bagvedliggende virkelighed og på den anden side samfundets
”posjlost´”; samt hvorledes denne konflikt giver sig udtryk i en følelse af
hjemløshed og nostalgi. Endvidere en undersøgelse af, hvorledes man i filmen
ved hjælp af forskellige former for nostalgi forsøger at overvinde denne konflikt;
og den betydning det har for opfattelsen af det nationale og for at det, der
fortolkes som den nationale ånd, kan overleve i det moderne internationaliserede
Rusland.

På basis af problemformuleringen operer jeg med følgende tese:

Tese:
Filmen handler om konflikten mellem den åndelige længsel og ”posjlost´”, der giver sig
udslag i ”toska” i 90ernes Moskva. Endvidere om forsøgene på at overvinde denne
konflikt v.h.a. isolation fra samfundet i hjemmet og forskellige former for nostalgi, der i
mere eller mindre grad søges legaliserede i en symbolsk forbindelse til samfundet via
nationale symboler. Endelig vil jeg hævde, at filmen sluttelig udtrykker et håb for
fremtiden, netop i den kultur, der smelter sammen i denne kamp.

Translitterationer og oversættelser:
Jeg har valgt at citere alle tekster på deres originalsprog. Dette gælder for både russiske,
tyske, engelske, svenske og norske tekster. I referencerne til teksterne bruger jeg deres
originaltitler, men for at lette søgningen af disse, har jeg i noterne og litteraturlisten valgt
at skrive dem i translitteration. Hvor der er tale om engelske udgivelser af russiske
forfatteres tekster på engelsk har jeg valgt at benytte mig af den engelske translitteration
af deres navne, da det er denne man vil kunne finde dem under i søgning af teksterne,
såvel i henvisninger som i litteraturlisten.. Ellers har jeg valgt at benytte Dansk
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Sprognævns Translitteration, dog med den modificering, at jeg også vil udtrykke blødhed
ved angivelse af ”´” og også stemthed, således at ж og з vil blive translittereret til: zj og
z , således at de kan adskilles fra ш og с. Da opgaven indeholder en del uoversættelige
russiske begreber, som jeg i en del af tilfældene vender tilbage til gentagne gange, har jeg
valgt at skrive disse i translitteration, men anført i gåseøjne, da de ikke indgår i det
danske sprog. Ved begreber og titler, der er velkendte og meget anvendte på dansk, vil
jeg derimod benytte mig af den alment accepterede danske variant.
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2. Kulturhistorisk baggrund
I dette afsnit vil jeg gøre rede for ”Москва”´s baggrund og endvidere for den modtagelse,
som den fik i den russiske presse. At jeg udelukkende fokuserer på den russiske presse,
skyldes for det første, at filmen skabte så absolut mest interesse i hjemlandet; og for det
andet, at det, der hovedsageligt er interessant i denne sammenhæng for mig, er netop
hvorledes hjemlandet – kulturlivet på den tid i Rusland – reagerede på filmens kritik af,
eller måske snarere, afbildning af det ny Moskva og det ny Rusland. Endvidere er der
også en del af kritikerne, der er inde på de samme emner, som jeg selv vil komme ind på i
min egen analyse: det evigt russiske, forholdet til fædrelandet, tomheden,
ligegyldigheden, kulden, Tjekhov-referencerne, forholdet til sproget, filmens æstetik.
Næsten alle anmeldelserne, som jeg vil referere til i forbindelse med modtagelsen af selve
filmen, har jeg fundet på filmens egen hjemmeside: www.msk.ru/film, som desværre nu
er nedlagt. I de fleste tilfælde er der tale om tekster, der også har været trykt i tidsskrifter
eller aviser, hvorfor jeg går ud fra at det vil være muligt at opsøge disse. I de få tilfælde,
hvor teksterne er skabt til hjemmesiden (det er f.eks. kommentarer til filmen fra filmens
crew, bl.a. Sorokin, Zel´dovitj og Kharikov), har jeg vedlagt disse som bilag ( Bilag 1).

Jeg har valgt desuden at indlede med en gennemgang af de emner, der generelt har været
centrale i russisk filmkritik i 90erne. Det viser sig nemlig, at en del af de emner, der
generelt har interesseret den russiske filmkritik, er yderst relevante også for den
modtagelse som ”Москва” fik, selvom den først udkom i 2001 og endvidere for de
emner, som jeg finder centrale i filmen, og til at belyse dette, har jeg benyttet mig af
tekster fra artikelsamlingen ”Russian Critics on the Cinema of Glasnost” (ed. Mikhail
Brashinsky, 1994).

2.1 Diskussionen om russisk film i glasnost-perioden
Jeg vil her kort gennemgå nogle af de tendenser, der har præget russisk filmkritik i
glasnost-perioden, og altså delvis danner baggrund for den kritik, som filmen ”Москва”
har mødt fra pressen; men som også kan fornemmes som baggrund for selve skabelsen af
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filmen. Som baggrund for min gennemgang, har jeg, som nævnt, hovedsageligt benyttet
mig af artikler fra samlingen ”Russian Critics on the Cinema of Glasnost” (ed. Mikhail
Brashinsky, 1994), der giver et godt indblik i hele den debat, der har været omkring
skabelsen af en ny filmtradition i Sovjetunionens sidste år og i det ny Rusland. I
artiklerne diskuteres, hvilken slags film man skal forsøge at lave i Rusland. Man kan
inddele de fleste af de emner, der optages i artiklerne under to hovedspørgsmål. Det er for
det første spørgsmålet om filmene skal være realistiske, hvilket har haft stor betydning i
forbindelse med definitionen af film indenfor den meget idealistiske socialistiske
realismes rammer, og som derfor også er af stor betydning, nu hvor man skal danne et nyt
værdisæt at skabe film efter. Dette er naturligvis et væsentligt spørgsmål, men i denne
forbindelse er det af mindre betydning, da filmen ”Москва” tydeligvis ikke tilsigter at
være egentlig realistisk, men netop hele tiden bevæger sig fra det realistiske plan og ind i
en drømmeverden. Væsentligt er dog i denne forbindelse spørgsmålet om film skal være
didaktisk, idet det er nært forbundet til den romantiske idé om kunstneren som åndelig
vejleder, der i høj grad har overlevet i Rusland helt indtil i dag, og som også synes at
være af stor betydning i ”Москва”.3

Det andet spørgsmål, som er det, jeg her vil fokusere på, er: i hvilken grad den ny
russiske film skal være kommerciel. Har man nu mulighed for at bevare den høje
kunstneriske standart, der efter de fleste af forfatternes opfattelse har været indenfor
sovjetisk film – og er det ønskværdigt? Endvidere forbindes dette spørgsmål også af flere
af forfatterne med spørgsmålet om russisk og sovjetisk films mangel på teknisk forfinelse
i forhold til dens kunstneriske høje standart. Herunder tages et spørgsmål op, som jeg
finder yderst interessant i forbindelse med ”Москва”; nemlig spørgsmålet om filmenes
cinematiske kvaliteter, og om forholdet mellem det visuelle og det litterære.

3

I ”Critics on the Cinema of Glasnost” (1994) tages spørgsmålet bl.a op i Pyotr Shepotinniks artikel om
”Taksi-Bljuz”, hvor han hævder at didaktik simpelthen er et negativt nationalt karaktertræk. Endvidere i
Lev Karakhans artikel ”Jobless Prophets. Glasnost and the auteurs”, hvor han fremhæver netop tabet af
denne rolle som åndelig vejleder, som det store problem for filmen (og kunsten generelt) efter glasnost.
Mens Mikhail Brashinsky i indledningen til bogen hævder, at man netop i denne brydningstid har brug for
åndelige vejledere, og derfor giver kunstnerisk skaben så meget mere mening.
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Hvordan finder man balancen mellem Tarkovsky og Star Wars?
I næsten alle artiklerne er man optaget af spørgsmålet om fornyelse af filmbranchen i
forhold til internationalisering – som ofte også sættes dette i forbindelse med en
kommercialisering af filmbranchen. Lavrentiev og Mikhail Brashinsky forholder sig
begge meget positive overfor internationaliseringen, og mener, at målet netop må være, at
få russisk film ”op” på et internationalt niveau. Lavrentiev skriver:

”…It is not bad that our ”independent film” is aspiring to achieve the
level of third-rate American movies. In fact, it is quite commendable, as it attests
to an objective estimation of our ability. What is really alarming is that even this
level turns out to be unattainable. The lack of imagination and money in the film
industry makes stunts look ludicrous. Fights are sloppy, for our actors have as
little training as our directors have sense of rhythm. The numbers of topless
actresses can never transcend into eroticism. And so on … although this kind of
production can count on some success at the local market, it would be totally
absurd to assume its ability to conquer the world.” ( s. 135-136).

Lavrentiev fokuserer altså på, at det er nødvendigt for russisk film at blive styrket såvel
teknisk, som økonomisk. Brashinsky derimod kræver i sin introduktion en vis
tilgængelighed i russisk film. I begge tilfælde er der altså tale om noget, der må medføre
en mere kommerciel filmbranche.

Derimod er forfattere som Lev Karakhan og Sergei Dobrotvorsky (”The Most
Avantgarde of all parallel ones”)4 ikke i tvivl om, at de så ubetinget foretrækker en elitær,
4

Lev Karakhan skriver: ”…These changes have consequently affected Russian film auteur. Its structure
was created in the 1960s and 1970s by such film makers as Andrei Tarkovsky, the philosopher and spiritual
healer; Vasily Shukshin, the chronicler of rural life; Gleb Panfilov, the social analyst; Sergei Paradjanov,
the master of cinematic ornamentation, Otar Ioseliani, the connoisseur of human failings: Ilya Averbakh,
the champion of Russian intelligentsia. Today, such intellectual cinema is nowhere to be found. And
suffering most are the film makers, who, having failed as prophets, now find themselves jobless.” ( s. 3031)
Sergei Dobrotvorsky skriver om den skæbne glasnost-tidens avant-garde-film har måttet lide: ”…Death of
ideology, once called upon with such passion by the monsters of film underground, finally had arrived. The
former “parallel” geometry of cultural independence disappeared with this arrival. The parallels crossed
and got mixed up in the new social space…” , s. 43-44
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kunstnerisk film, der på ingen måde indgår kompromis mellem kunstneriske og
kommercielle værdier – som den sovjetiske film. Det ser ud til, at hvilken holdning
forfatterne end står for, er de alle enige om, at de sovjetiske film var mere kunstneriske
end de vestlige.
Imidlertid introducerer Yampolsky i ”Cinema without Cinema”(1988)5 en meget
interessant vinkel. Yampolsky er selv en af de mere elitære kritikere, og han roser også
den høje kunstneriske standart i sovjetisk film. Men problemet er, skriver han, at man i
Sovjetunionen altid har været ligeglad med populærkultur – og det gør, at den er af så
usandsynlig dårlig kvalitet i Sovjetunionen, hvilket medfører, at skellet mellem finkultur
og populærkultur bliver meget stort.6

I følge Yampolsky er dette ikke det eneste problem. For ham er der et helt
grundlæggende problem i den måde man i russisk kultur – også sovjetisk filmkultur –
altid har fokuseret på det litterære, og dermed har forsmået det visuelle. Yampolsky
skriver bl.a:

”…In Soviet cinema, primary identification is remarkably weak, even
though it should serve as the foundation for enjoyment of the film. Our films have
no hypnotizing effect on the viewer’s consciousness. To create this magic one
must be fluent in film language….No less important is the sensual contact with
the world on screen created by the richness of sight and sound, the rhythmic
structure, and so on. ( s. 12-13)
Yampolsky mener altså, at det er af helt grundlæggende betydning for en film, at den har
evnen til at tale til publikums ubevidste, og at dette har manglet i den elitære, sovjetiske
film, der kun har været forståelig gennem filmanalyse. Han fortsætter:

5

In: ”Russian Critics on the Cinema of Glasnost” (ed. Mikhail Brashinsky (1994)), s. 11-17
” Soviet cinema has an abundance of top-notch films, but truly entertaining films for general audiences
are utterly weak, as these films are usually produced by second-rate film makers. This situation is easily
explained by the fact that Russian and Soviet traditions, more than anything else, scorn popular culture.” ,
s. 11
6
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”…The lack of attention to these elements is often explained by the
technological backwardness of Soviet film industry. This is partly accurate…The
ease, however, with which our directors approach the situation and march toward
failure is amazing. As a result, they cannot achieve the full illusion of reality even
on location. Why deny it: the barns in our films look less real than the spaceships
in Star Wars. In fact, this is caused by the replacement of the visual and audio
dimensions (that is, cinematic dimensions) by the verbal one. With tremendous
artistic and financial waste, verbosity is killing our films.” (s.13).

Hermed hævder Yampolsky altså også, at russisk films mangel på denne evne til at
forføre sit publikum, ikke kun skyldes manglende teknologi, men simpelthen, at man har
foretrukket det verbale frem for det visuelle og auditive. At man har overset det
cinematiske aspekt til fordel for det litterære. Yampolsky hævder, at det generelt har
været typisk for russisk kultur, også før revolutionen. Det, at filmene er så litterære,
medfører altså, at alt bliver verbaliseret, og dermed bevidstgjort; hvilket Yampolsky
mener, er en meget stor fejl, idet netop filmmediet har muligheden for at benytte de
virkemidler, der virker så stærkt på det det ubevidste. Han mener også, at det i
virkeligheden er den russiske forkærlighed for det litterære – og ikke noget direkte
sociologisk eller moralsk – der er baggrund, for at man i sovjetisk kultur ikke har tilladt
vold og sex på film – fordi disse ting ikke kan verbaliseres (s.13-14).7 At netop dette
emne er aktuelt i forbindelse med “Москва” vil fremgå senere i analysen. I det hele taget
er der meget ved filmen, der virker litterært i Yampolskys forstand, da den virker næsten
som et filmatiseret teaterstykke. Dette medfører endvidere, at filmen kan føles noget
didaktisk og tung - og generelt stadig virker noget sovjetisk af type.

2.2 Sorokin, sex og sprog
Før jeg går over til omtalen af selve filmen, vil jeg lige indføje et par enkelte
kommentarer om forfatteren til screenplayet, Vladimir Sorokin. Det er ikke egentligt min
mening at behandle filmen biografisk. Det er meget sjældent relevant for en film, idet en
7

”…I think that the almost statutory ban on erotica and violence in our films is not incidental to our
worship of the spoken word…” , s.14
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film stort set aldrig er én persons værk, men derimod en kooperation. At jeg alligevel har
bestemt mig for at omtale screenplayets forfatter separat skyldes, at der i filmen er et par
yderst væsentlige temaer, som generelt hører til blandt Sorokins yndlingsemner, og derfor
vil det være relevant at undersøge, hvorledes han tidligere har brugt disse emner. Det er
særligt to emner, der er vigtige for mig at fremhæve her. Det ene er Sorokins meget
særlige og provokerende brug af sex i scener, der som oftest skal virke negative på
modtageren. Det andet er det i forrige afsnit omtalte problem med forholdet til
sproget/litteraturen, bl.a. i forhold til det visuelle medie, der også altid har været et helt
centralt problem for Sorokin.

Sex-scenerne hos Sorokin har altid tiltrukket sig meget opmærksomhed. Dette skyldes
ikke så meget, at der er mange af dem, som at de generelt er meget ualmindelige og ofte
direkte forbundet med vold og ydmygelser.8 Hos Sorokin er sex, lige som mad og
fordøjelse af mad, et af de stærkeste udtryk for ”posjlost´”, hvilket er et af de helt centrale
begreber i forbindelse med “Москва”, som jeg senere vil komme ind på. Selve
afhængigheden af kroppen er for Sorokin noget negativt.9 Men det er mere end det. Sex
er her ikke blot et fysisk behov; det er et magtmiddel. David Gillespie skriver i sin artikel
om Sorokins brug af sex:

”…Generally speaking, for Sorokin sex has the same purpose as for the
women writers of the glasnost´ years: it is a means of portraying the vileness of
life, and of symbolizing political exploitation, brutality and injustice. It is, in the
end, just as absurd and illogical as violence. We seldom learn why characters kill

8

Således er det f.eks. tilfældet i romanen ”Роман” (1994), hvor hovedpersonen Roman i slutningen af
romanen først voldtager sin brud, for derefter at slå hende og alle andre i landsbyen ihjel, og tilmed at æde
sin brud og familie og kaste dem op igen, og spise opkastet. Eller i den foregående roman ”Сердце
четерех” (1992), hvor de fire hovedpersoner forsøger at opnå et hemmeligt mål gennem en slags rituelle
handlinger, der indeholder såvel seksuelle som makabre detaljer. Eller i hans første roman ”Месяц в
Дахау”(1991), hvor en mand indleder et forhold til en sadistisk tysk kvinde med to hoveder i Dachau.
9
Se bl.a. hans udtalelse i interviewet med Tatjana Voskovskaja: ”…Но в жизнь, конечно, тяжела,
довольно муторно…Нет, вообще телесность наша, наша зависимость от тела, необходимость
учитывать его постоянно, с ним считаться, учитывать других людей…”, (Voskovskaja, Tat´jana,
”Nasilie nad tjelovekom – eto fenomen, kotoryj menja vsegda pritjagival…” (interview med Vladimir
Sorokin), in Russkij zjurnal, 3-4-1998)
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or maim each other; likewise, why they desire each other, or what they feel for
each other, is seldom explained. Like animals, they simply copulate…” 10

Dette gælder naturligvis i høj grad for hans makabre romaner (”Роман”, ”Сердце
четерех” og ”Месяц в Дахау”), hvor der er tale om voldtægter, direkte ydmygelser og
kastrationer. Men faktisk ikke mindre i fortællingen ”Тридцатая любовь
Марины”(1982-84), hvor en række detaljerede beskrivelser af Marinas glædesløse sexliv
til sidst kulminerer i hendes livs første orgasme, der omgående får hende til at
underlægge sig ikke alene stålarbejderen, der har givet hende den, men også MarxismenLeninismen, fordi hun netop i det øjeblik det sker, hører den Sovjetiske nationalsang. Den
ironiske distance til den groteske ritualitet, der for Sorokin forbinder sex med magt og
undertrykkelse, er forsvundet i ”Москва”, men sexscenerne har her stadigvæk den
samme groteske ritualitet og samme funktion som magtmiddel, som jeg senere vil
komme ind på. Helt anderledes forholder Sorokin sig til erotikken og eros. Det er hos
Sorokin netop så adskilt fra selve det kropslige, at det mere bliver et abstrakt begreb, et
udtryk for en sensualitet og en lykkefølelse – og dermed langt mere forbundet med de
længsler, som er forbundet med ”toska”-begrebet. Hermed bliver eros netop en
modsætning til sex, og ikke som man normalvis ville antage, forbundet med dette. I det
lille prosadigtslignende essay ”Эрос Москвы”11 beskriver Sorokin netop byens eros, på
en måde, der er så langt fra det seksuelle liv vi ser i ”Москва”, som tænkeligt muligt.
Den eros, som ifølge Sorokin skulle fylde Moskva, er noget, der er langt sværere at
definere, end den eros, der præger byer som Berlin, Sankt Petersborg og Paris. Det er
noget, der er forbundet med det irrationelle og det mystiske. Altså værdier, som man
traditionelt forbinder med det russiske. I afslutningen af essayet kommer han netop ind på
forskellen på det seksuelle og det erotiske, ved at beskrive den Røde Plads pornografisk
med Vasilij Katedralen og Leninmausolæet som to klitorisser. 12 I forbindelse med
”Москва” er det endvidere meget interessant at bemærke de steder, der ifølge Sorokin
10

David Gillespie: ”Sex and Sorokin: Erotica or Pornography?” ( in: Poetik der Metadiskursivität. Zum
Postmodernen Prosa-, Film- und Dramenwerk von Vladimir Sorokin (1999)), s. 163
11
in: Vladimir Sorokin: Moskva (Ad Marginem 2001); der også indeholder screenplayet til “Москва” og
”Тридцатая любовь Марины”.
12
”…Особенно продвинутые считают Красную площадь бритым лобком столицы, увенчанным
двумя клиторами храмом Василия Блаженного и Мавзолеем Ленина…”s. 15
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derimod udtrykker den mystiske eros: nemlig idet, at det første stadie af den erotiske
ekstase han fører os igennem på sine vandringer rundt i byen er: MGU og Spurvehøjene og den sidste ultimative stadie er Den evige flamme. Altså netop de to locations han også
i screenplayet til ”Москва” har valgt som start-og slutscene. Det Moskva, som Sorokin
beskriver i sit essay, er ganske vist 70ernes, idet han går tilbage til, hvordan han opfattede
byen i sin ungdom, men det synes alligevel, at han ved at vælge disse to locations, netop
ønsker at udtrykke den bagvedliggende mystik og skønhed, der ligger i Moskvas eros, om
end det vi umiddelbart først ser, er det rå sex-tyranni, der er forbundet med den generelle
forråelse i det Rusland, hvor amoral og ”posjlost´” hersker.

Det andet emne, som jeg her vil komme ind på i forbindelse med Sorokin, er hans forhold
til sproget og litteraturen. Gennem hele Sorokins forfatterskab har forholdet til sproget og
litteraturen været helt essentielt. På den ene side, udtrykkes der ofte i Sorokins romaner
og historier et forhold til sproget, der er meget lig det forhold der udtrykkes til sex: sprog
er et magtmiddel og samtidig underkendes den funktion som man normalt ville gå ud fra
var sprogets primære funktion, nemlig kommunikation, ofte helt. På den anden side er
Sorokin kendt for at have udtalt, at litteratur ikke kan gøre noget, det er blot bogstaver på
papir,13 hvilket i høj grad er et opgør med tanken om kunstneren som profet, der som før
nævnt, ellers har været udbredt i Rusland. Sorokins syn på sproget som tomt, og på
litteratur som uden nogen egentlig rolle i samfundet, fik ham faktisk til for en tid helt at
vende sig fra litteraturen. Med romanen ”Роман” (1994), der slutter med at
hovedpersonen, Roman, dør, markerede Sorokin sit syn på litteraturen som død.14 Faktisk
tog Sorokin endda konsekvensen af dette i så vid udstrækning, at han i mange år ikke
udgav flere romaner. I interviewet med Tatjana Voskovskaja fra 1998 udtaler han:

13

”What I permit in literature I would never permit in life, but for me there´s no contradiction there,
whatever the reader may feel, There´s no problem for me about morality in literature, because morality
ends outside the limits of our body, it ends so to speak where our hand ends. There another space begins.
Literature itself is inanimate. It´s just paper. It can´t do anything to you.” ( fra interview med Sally Laird,
in: Sally Laird: Voices of Russian Literature. Interviews with Ten Contemporary Writers ( 1999), s. 159.
14

Hovedpersonens navn , Roman, har både betydningen ”romantisk affære” og ”roman” – og ser forstår
man romanen som metaforisk er symbolikken derfor klar.

22

”…О литературе сейчас говорить смешно, потому что произошла
полная победа визуальных практик, они целиком подавили печатное слово.
Оно лишено своего прежнего мифа, и влияние визуального будет расти
через визуальную практику.” 15

På interviewerens spørgsmål, om han så nu vil beskæftige sig mere med andre
udtryksformer, som screenplays, svarer han:
”Ну, в общем, да. Сейчас к литературному процессу в чистом виде я
пока не хочу возвращаться. Думаю, я вернусь к нему потом, но сейчас
интересно проникнуть в другой жанр, там сейчас ”живое место”….”16

Senere er Sorokin vendt tilbage til romanerne, men det er netop i denne ”litteraturløse”
periode, at han har skrevet screenplayet til ”Москва”, hvilket naturligvis er meget
naturligt. At det visuelle altid har været vigtigt for Sorokin ses også i romanernes meget
detaljerede og visuelle beskrivelser, men hænger sikkert også sammen med Sorokins
baggrund som grafiker og hans første kunstneriske udspring indenfor Sots-art, hvor det
sproglige og det litterære er meget blandet sammen. Da jeg, som tidligere nævnt, mener,
at selve forholdet mellem litteratur/sprog og det visuelle er meget vigtigt, er det
væsentligt at mærke sig, at Sorokin altså er meget bevidst om dette.

2.3 ”Москва”-filmens baggrund og modtagelse
Filmen ”Москва” skabte en del røre i pressen, og netop dette gav den en
publikumssucces, som man nok ellers ikke havde kunnet forvente af en så smal film, dog
uden at den ligefrem blev en succes. Imidlertid var der en mængde forhold, der talte for at
den ville få en del opmærksomhed.
For det første var filmens tekstforfatter, Vladimir Sorokin, som allerede omtalt, en af
Ruslands mest berømte og berygtede nulevende forfattere. For det andet var en stor del af
de øvrige folk bag filmen også folk, hvis navne straks tildrog sig opmærksomhed: såvel
15
16

Interview med Tatjana Voskovskaja ( in: Russkij zjurnal, 3- 4- 1998)
Interview med Tatjana Voskovskaja ( in: Russkij zjurnal, 3- 4- 1998)
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fotografen Aleksandr Il´khovskij, som dekoratøren Jurij Kharikov, og komponisten
Leonid Desjat´nikov og alle hovedskuespillerne med undtagelse af Stanislav Pavlov
(Lev). Filmen havde ved sin første forevisning i Venedig i sommeren 2000 været planlagt
meget længe: allerede i starten af 1990erne havde instruktøren Aleksandr Zel´dovitj fået
den første idé til den, men p.g.a. økonomiske problemer trak optagelserne ud, og dette har
naturligvis øget forventningerne til filmen endnu mere. Desuden havde man allerede i
1997 udgivet screenplayet til filmen 17, og dette screenplay havde, hovedsagelig p.g.a.
sine volds- og sex-scener og sit lidet flatterende billede af det moderne Rusland, skabt en
del diskussion; og fik også en meget blandet modtagelse. Ikke alene er der stor forskel i
vurderingen af filmens kunstneriske og underholdningsmæssige værdier, men der er også
stor forskel i opfattelsen af filmens idémæssige indhold.

Dog er der nogle temaer i filmen, der optager en stor del af anmelderne. Et af disse emner
er naturligvis selve beskrivelsen af byen, hvilket er meget oplagt, idet Moskva jo er
filmens titel. Hovedemnet for de fleste anmeldere er dog beskrivelsen af det, som Sorokin
har kaldt ”den ny Moskva stil”: altså den ny livsstil, der har været herskende i det
postsovjetiske Rusland i 90erne, og som har været måske mest udtalt i hovedstaden. Men
også det evigt russiske, og forholdet til fædrelandet og til de andre bliver berørt. Her
under også forholdet til den russiske kulturarv og filmens brug af intertekstualitet med
tekster fra den russiske kultur. Altoverskyggende er i denne sammenhæng naturligvis
forholdet til Tjekhov, der fremhæves i næsten alle anmeldelserne i en eller anden grad.
En forbavsende stor del af anmelderne går dog også ind i det stilistiske og genremæssige.
Dette er i virkeligheden meget rimeligt, da filmen har modtaget sine to eneste priser for
musikken og fotograferingen, og med rette: det er netop i det æstetiske filmen har sin
virkelige styrke. Endvidere tematiserer filmen selv i høj grad forholdet til sproget og
Sorokin har, som omtalt, selv flere gange udtrykt sine tanker omkring litteraturen og de
visuelle medier, så disse emner berøres naturligvis også. Af alle anmeldelserne vækker
særligt de to af Mikhail Lipovetskij min interesse. Delvis fordi den første af dem18 er
skrevet efter udgivelsen af screenplayet, og derefter forevist Sorokin og Zel´dovitj, der

17
18

In: Kinotsenarija, 1997, Nr. 1.
””Мoskva”- ”Kul´tura Dva”: Opyt parallel´nogo tjtenija” (in: Iskusstvo Kino 2/1998)
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endda skulle have givet den videre til resten af filmholdet under indspilningen af filmen;
hvorfor man kunne antage at de har fundet en del rigtige betragtninger i den, og at den
derfor muligvis kan have indvirket på det videre forløb. Delvis også fordi Lipovetskij
kommer med nogle efter min mening meget interessante betragtninger i sin
sammenligning med Vladimir Papernyjs ”Култура Два”, der har meget til fælles med
Svetlana Boyms skelnen mellem restorativ og refleksiv nostalgi, som jeg senere vil
komme ind på.

Som det ses er de emner, som pressen har fokuseret på altså i høj grad de samme, som jeg
tidligere har fremhævet i forbindelse med den russiske filmkritik og endvidere fokuserer
den også på en del af de emner, som jeg vil fokusere på i min gennemgang af
betydningen af nostalgi og ”toska” i den moderne, russiske kultur og selvforståelse.

Moskva og den ny Moskva-stil
Men lad os begynde med det, der umiddelbart er filmens tema: byen og den ny livsstil,
der udleves i den. Dette har en naturlig forbindelse til emnet om realisme, idet det er
yderst relevant at spørge om, det Moskva vi ser i filmen, rent faktisk findes. Endvidere
om det i det hele taget er meningen, at det skal opfattes som et portræt af byen – eller som
et symptom på den ny livsstil? I holdet bag filmen er der enighed om, at det ikke er den
konkrete by Moskva, der er portrætteret. Zel´dovitj skriver:
”Той Москвы, которая в фильме, на самом деле нет. Это
сконструированное пространство. Ведь никогда не было и той жизни,
которая описана в русских романах. Тоже сконструированнаяа вещь” 19

Og Kharikov siger, at filmen:
”... очень много говарит о Москве; даже не как о реальном городе, а
об атмосфере, стиле жизни, пространстве человеческих отношений”.20
19

Aleksandr Zel´dovitj: ”Zjizn´ avangardnee kul´tury” (in: Iskusstvo Kino 11/2000)
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Det er altså selve ånden i byen, eller livsstilen om man vil, der er i fokus ifølge
filmholdet. Alligevel er det af stor vigtighed hvordan denne by er beskrevet. Flere af
anmelderne nævner, at byen under start-teksterne flyder ud og bliver til farveklatter.21
Andre nævner byens (og filmens) eklekticisme22. Men det der nævnes flest gange er
byens sære tomhed. 23 Tomheden, kulden og ligegyldigheden er nok de tydeligste tegn på
den kultur, som filmen hævder hersker i hovedstaden i 90erne.

Det evigt russiske
Et spørgsmål, der også diskuteres i anmeldelserne, er om ikke det, der beskrives i filmen
ikke ubetinget er et symptom på 90erne postmoderne og postkommunistiske livsbillede,
men også er noget evigt russisk. Ekaterina Degot´ fremhæver, at det netop er derfor man
har valgt Moskva, som handlingsstedet, idet den i modsætning til Sankt Petersborg altid
vil stå for russerne som det virkeligt russiske. 24 Også Vasja Bag er inde på emnet, idet
han hævder, at den barske fremstilling af samfundet i filmen, faktisk er en kritik af det
russiske som sådan.25 I sin argumentation bygger Bag formodentligt på en af Sorokins
egne udtalelser, hvor denne siger:
”…по сути люди остались те же, что и сто лет назад, русский мир, в
сущности, мало изменился со времен Чехова, и эсли персонажей ”Москвы”
усадить за один стол с их прототипами из ”Трех сестер” или ”Вишневого
сада”, они легко нашли бы общий язык. Вообще, этот фильм напоминает

20

Fra ”Москва”´s nu nedlagte internet-side, hvor der er en kort præsentation af folkene bag filmen og
deres kommentarer til filmen. Bilag 1.a.
21
F.eks. Oleg Zintsov: ”Mesto pusto” (in: Vedomosti, 06.12.2000)
22
F.eks. N. Sirivlja: ”Nemoe kino” (in : Iskusstvo Kino, 2/2001)
23
F.eks: Gleb Sitkovskij: ”Skontjalis´ ljudi, l´vy, orly i kurapatki” (in: Vetjernyj Klub 20.10.2000):
”Москва в филмье выглядит так, будто на нее уже упала нейтроннаяа бомба - здания целы, a людей
не видно”
24
Ekaterina Degot´: ”Kinotsenarij Vladimira Sorokina ”Москва” v novorusskom, postavardnom
kontekstakh” (in: Poetik der Metadiskursivität (1999)), s. 223-227
25
” …Новые русские живут все теми же ценностями, что и сто лет назад. Поэтому утверждаются,
что режиссер и сценарист посмеиваясь прощаются не просто с десятилетием, а сразу с двумя веками
беспросветной русской жизни…” (in: Vasja Bag: ” Skuka, kholod i granit” ( in: Park Kul´tury 26/12001)
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мне сон: он о людях, живущих в пространстве сновидения. И если говорить
о Москве 90-х – то это была очень бурнаяа фаза вечного русского сна.”26

Forholdet til Tjekhov
Denne udtalelse kommer Sorokin med i forbindelse med sin brug af Tjekhov i filmen. At
der i filmen er referencer til Tjekhov, er ikke til at overse, og det er der da næsten heller
ingen af anmelderne, der gør. Stort set alle nævner navneligheden mellem Tjekhovs tre
søstre – og de tre kvindelige hovedpersoner i filmen. Desuden ser mange også fællestræk
mellem Irina og Ravnevskaja (”Kirsebærhaven”) og Majk og Lopakhin
(”Kirsebærhaven”) og Mark sammenligner de fleste med Tusenbach (”Tre søstre”) eller
Doktor Astrov (”Onkel Vanja”), enkelte endda med Onkel Vanja. Også scenen i haven, er
mange opmærksomme på, giver Tjekhov-associationer. 27

Foruden disse direkte allusioner, er der naturligvis også noget ved selve stemningen i
filmen der får en til at tænke på Tjekhov. En melankoli og nostalgi; og denne
drømmeagtige tilstand, som alle personerne synes at befinde sig i. Dette drømmeagtige
fremhæves af Sorokin selv i det ovenstående citat, og endvidere af Lipovetskij (i den
seneste af artiklerne), der efter at have citeret det netop omtalte udpluk fra Zel´dovitj,
skriver:
”…Все, кроме Льва, живут в ирреальных декорациях, заслоняющих
их от пустоты. Особенно выразытельно это cыграно Татяной Друбич –
Ольгой, стареющей девочкой, боящейся льда и страшилок про черноючерною комнату…В прошлом живут Ирина и Марк, только при
воспомияниях о том, как они были золотой молодежью 70-х, оживляются их
26

Fra ”Moskvas" officielle (ikke længere eksisterende) web-sides præsentation af Sorokin. Bilag 1.c.
Referencen til de tre søstre findes hos Elena Stishova, Viktor Matizen , Naja Zorkaja og Oleg Zintsov.
Irina sammenlignes endvidere med Ranevskaja hos Sirivlja, Abdullaeva, Naja Zorkaja og i Lipovetskijs
anden artikel. Mark sammenlignes med Tusenbach hos Abullaeva, Zintsov, Zorkaja og Lipovetskijs. Og
med Dr. Astrov hos Sirivlja , Zintsov, Zorkaja og Lipovetskij. Endelig sammenligner Sirivlja og
Lipovetskij ham også med Onkel Vanja. Majk sammenlignes med Lopakhin hos Sirivlja, Matizen,
Abdullaeva, Zintsov, Zorkaja og Lipovetskij. Havescenens Tjekhov-allusion nævner Gladilstjikov og
Zintsov.
27
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лица…Как лунатик, бормочет о женщинах-бабочках, о возрождении школы
русского балета такой, казалось бы, деловой Майк, он не желает вникать,
как решается его судьба решается пустатой, молча, без слов…”.28

Det er netop dette, som Lipovetskij her beskriver, der efter min mening er det helt
essentielle i filmen: det, jeg kalder Tjekhovsk ”toska”. Meget væsentlig er i denne
forbindelse naturligvis også måden, hvorpå dialogerne foregår. Lige som hos Tjekhov er
det ikke det, der bliver sagt - men det, der ikke bliver sagt - der er det vigtige. Lipovetskij
fremhæver, at det mest effektfulde i filmen ikke er dialogerne, men pauserne i dem – og
de allerbedste scener er, hævder Lipovetskij, de scener, der er uden tale.29 Og dette
skyldes ligesom hos Tjekhov, at dialogerne består udelukkende af klichéer, som det
fremhæves af Andrew James Horton.30
Oleg Zintsov hævder, at filmens sprogløshed er en konsekvens af, at filmens egentlige
emne er liv, og at det, ifølge ham, er tvivlsomt, om sproget vil kunne udtrykke dette liv:
”…Другой вопрос, что сорокинские тексты всегда были про язык, а
”Москва” все-таки ”про жизнь”. Однако и про язык тоже - если угодно, про
его отсутствие: язык капитулировал перед действительностю, он больше не
в сoстоянии ничего описать; диалоги в фильме оставляют ощущение какогото коммуникативного вакуума…”31

Lipovetskijs artikler
Denne pointe er ikke umiddelbart nærliggende i en film, som ”Москва”, der er meget
kunstig i sit udtryk, og desuden på én gang voldsom og melankolsk i sit indhold. Ikke

28

M. Lipovetskij: ”S/Z i pustota” , s. 6, 2. afsnit (in: Iskusstvo Kino 2, 2001)
”…Естественно, на таком фоне паузы и немые сцены звучат еффектнее, чем любые
слова…Поэтика пауз и напрасных слов, прнятно, поминает о Чехове…” (M. Lipovetskij: ” S/Z i
pustota” , s. 5 (in: Iskusstvo Kino, 2, 2001))
30
Andrew James Horton: ”Moscow Believes in Tears” (in: CER – Central Europe Review nr.11, 2001)
31
Oleg Zintsov: ”Mesto pusto” (in: Vedomosti, 06.12.2000)
29
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desto mindre er det også dette Lipovetskij kommer frem til i sin første artikel,32 som han i
1998 skriver om screenplayet. Denne artikel vil vi nu undersøge nærmere.

Hovedemnet for Lipovetskij er her en analyse af screenplayet med teoretisk baggrund i
Vladimir Papernyjs bog: ”Культура Два”. I denne bog opstiller Papernyj to slags
kulturer mod hinanden, som han mener, har været den grundlæggende model i den
russiske kulturhistories udvikling. Han kalder dem: ”kultura 1” og ”kultura 2”. ”Kultura
1” er den revolutionære, kosmopolitiske eksperimentelle kultur. ”Kultura 2” er den
kultur, der altid før eller siden vil afløse ”kultura 1”, og som har et monumentalistisk,
nationalistisk præg. ”Kultura 1” er således 20ernes, 60ernes og glasnost-periodens
kulturer. Mens ”kultura 2” er Stalin-tidens, stagnations-periodens og den post-sovjetiske
tids kulturer. Lipovetskij hævder naturligvis, at screenplayet til “Москва” tilhører
”kultura 2”. Og en del af denne ”Kultura 2” er netop også dyrkelsen af viljen, vitaliteten,
handlekraften og ansvarligheden, som Lipovetskij mener at kunne finde i ”Москва”.
Lipovetskij fremhæver også, at det netop er derfor, den foregår i Moskva, som i russisk
kulturforståelse altid har været forbundet med ”kultura 2”, i modsætning til Sankt
Petersborg, der altid har været forbundet med ”kultura 1”.33 Alligevel er der en
dobbelthed i filmen, antyder Lipovetskij, idet den mest sympatiske person i screenplayet,
og den person, der er lettest at identificere sig med, er Mark; og den idealistiske Mark
repræsenterer i høj grad den gamle ”kultura 1”, i modsætning til den handlekraftige Majk,
der er et klart udtryk for ”kultura 2”.

Denne opdeling i ”kultura 1” og ”kultura 2” har meget til fælles med Svetlana Boyms
opdeling i refleksiv og restorativ nostalgi, som jeg vil gennemgå i kap. 3. Selvom man
ikke kan se begreberne som helt identiske, er der væsentlige sammenfald, hvilket gør
Lipovetskijs opdeling meget interessant netop i forbindelse med min analyse af
nostalgiens betydning i ”Москва”. I Lipovetskijs anden artikel, der altså er skrevet efter

32

Mikhail Lipovetskij: ””Москва” – ”Kul´tura Dva”: opyt parallel´nogo tjtenija” (in: Iskusstvo Kino,
2/1998)
33
”…Как показывает Паперный, в русской культурной традиции горизонтальный импульс
Культуры Один символически воплощен в петербургском мифе, тогда как вертикальность,
свойственная Культурe Два, регульярно находит соответствие в московском тексте…”, s. 5
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filmens premiere, er det nogle helt andre aspekter han fremhæver.34 Han indleder også
med at skrive, at filmen ligger meget langt fra den første idé. Endvidere fremhæver han,
ligesom mange af anmelderne, forbindelsen til Tjekhov, sprogløsheden, filmens tendens
til symbolisme (han kalder det også for en kunstfilm), ensomheden, tomheden og kulden.
Endelig fokuserer han meget på personfremstillingen; særligt behandler han den ændrede
status Lev figuren har fået i filmen i forhold til i screenplayet: en væsentlig mere positiv
rolle.

Filmæstetikken: Kalejdoskop og minimalistisk purisme
Spørgsmålet om kunstnerisk værdi kontra kommerciel værdi, som jeg fremhævede i
forbindelse med filmkritikken i glasnost-perioden, er også relevant i forhold til
modtagelsen af ”Москва”.

Selvom filmen oprindelig blev opslået som en gangsterfilm, og der var meget fokus på de
chokerende sider af den (sex-scenerne og torturen), er der generelt bred enighed blandt
anmelderne om, at det er en kunstfilm – eller i hvert fald et forsøg på dette. Vasja Bag
mener, at filmen noget uheldigt har placeret sig mellem to genrer, og derfor vil være for
tung og provokerende til at blive en publikumssucces, samtidig med, at den er for
konventionel til at kunne imponere avantgarden.35 Generelt er der enighed om at filmen
ikke er særligt kommerciel, men derimod er der en del uenighed delvis om det er en
fordel at det er en kunstfilm; og delvis om den nu også er det på den rigtige måde.
Sorokin siger selv: ”Я думал, что фильм будет более ”русский продукт”, что он
будет попроще, понятнее. К счастью, ето не случилось.” 36 Det er de færreste af
anmelderne der deler denne holdning.37 En del af anmelderne kritiserer filmen meget for

34

M. Lipovetskij: ”S/Z i pustota” (In: Iskusstvo Kino, 2001, nr.2)
Vasja Bag: ”Skuka, kholod i granit” (Park Kul´tury, 26.1.2001).”…Для консервативных зрителей
”Москва” слишком манерна и грязна, особенно будет раждражать ходульная матерщина. И для
радикалов это кино безнадежно устаревшее.”
36
I interview med Sergej Teterin og Tatjana Voskovskaja på den ikke længere eksisterende internetside om
”Москва”. Se Bilag 1.d.
37
Dog er både Elena Stisjova: ”Zvuk lopnuvsjij struny ” (in: Nezavisimaja gazeta, 31.8.2000) og Oleg
Zintsov: ”Mesto pusto” (in: Vedomosti, 6.12.2000) meget positive overfor filmens æstetiske art-housepræg.
35
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dens prætentiøse og kunstige præg. Zara Abdullaeva38 mener simpelthen ikke, at man kan
lave film som Zel´dovitj har gjort det, og at Sorokins screenplay desuden er helt umuligt
at sætte om til film. Hun siger endvidere at filmen er alt for tynget af symbolik i såvel
billeder som musik. Denne holdning deles af Viktorija Nikiforova39, der kalder filmen
forældet i sin avantgardistiske stil. Og alt for intellektuel – og for lidt poetisk! Det er også
dette, der er Igor Mantsovs pointe, når han kalder Zel´dovitj for alt for intelligent og for
lidt professionel til at lave film40. Han siger at Zel´dovitj er for vant til litteratur, og at
hans litterære holdning med de mange symboler og kolde didaktik er ødelæggende for
selve de filmiske kvaliteter.

Dette hænger endvidere sammen med forholdet mellem det litterære og det visuelle. I de
tre netop nævnte anmeldelser kritiserer man altså netop filmen for at være for litterær.
Hvilket altså er en videreførelse af den tankegang, som Yampolsky indførte i sin artikel
”Cinema without cinema”.41 Og der er heller ingen tvivl om at filmen på mange måder er
meget litterær, spækket som den er med symboler. Jurij Kharikov kalder sine
dekorationer til filmen for ”minimalistisk purisme” – et udtryk, som kritikerne gentager
ofte. Og i dette udtryk ligger der, at filmen er i den grad gennemtænkt og
gennemarbejdet, at der ikke er noget som helst, der ikke har betydning i den.42 Men
samtidig er det jo interessant, at filmen er blevet kritiseret for sin værdirelativisme, og
samtidig også for sin didaktiske holdning. Og endelig: at filmen kan virke så litterær,
samtidig med, at Sorokin netop har udtalt, at han, netop ved at vælge at lave denne film,
har ønsket at distancere sig fra litteraturen i forhold til filmen.43 Endelig er der ingen tvivl
38

Zara Abdullaeva: ”Moskva – ”Moskva” (in: Iskusstvo Kino, 11/2000). ” Конечно, как Зельдович,
ставить фильм нельзя. Так можно только жить.”
39
Vikrorija Nikoforrova: ”Moskva uvidela ”Moskvu” (in: Segodnja 5.12.2000). ”Они подают реплики
примерно так, как это было приятно в авангардном театре лет десять назад…Его Москва очеть
умный фильм. Но поезия, просто господи, должна быть приглуповата…”
40
Igor´ Mantsov: ”Polnyj sovok” (in: Iskusstvo Kino 2/2001). ”Боюсь, А. Зельдович слишком
интеллигентен и не слишком профессионален, чтобы заниматься кинематографом. Он слишком
почителен к литературе с ее эзотерическими и мистическими кодами.”, s. 2
41
Russian Critics on the Cinema of Glasnost” (1994) , s. 11-17
42
F.eks i Kharikovs kommentar til filmen fra den nu nedlagte internetside. Se Bilag 1.a.: ”Он очень точно
почувствовал этот стиль, который я бы охарактеризовал как ”минималистический пуризм”;
минимум деталей и предельная чистота, проработанность каждого фрагмента изображения. Всякий
бытовой мусор безжалостно выметается. И в связи с этим любая появившаяся в кадре деталь
оказывается неслучайной, значимой, укрупняется невероятно.”
43
Se omtale af Sorokins forhold til litteraturen s. 22-23
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om at, filmen har et meget anstrengt forhold til sproget. Som tidligere nævnt fremhæver
mange af anmelderne netop sprogløsheden, pauserne og de ordløse scener, som det
bedste i filmen. Har filmholdet alligevel formået at overføre litteraturens særlige
kendemærker til det visuelle medie? Eller er det lykkedes, at få det visuelle medies mere
umiddelbare, ubevidste og følsomme virkemidler til at overvinde den litterære didaktik?
Måske ligger sandheden om denne films væsen mest af alt i Natal´ja Sirivljas beskrivelse
af den som:
””Москва” больше напоминает не фильм, а какое-то изделиe: то ли
дорогой фотоальбoм, то ли игрушку с цветными стеклами, то ли
музыкaльную шкатулку.”44.

2.4 En gangster-film i Tjekhov-kulisser
I artiklerne om ”Москва” er der altså en tendens til, at det er de samme grundlæggende
temaer, der er vigtige, som vi også så i artiklerne om filmens generelle udvikling i
Glasnost-perioden. Helt centralt synes det at være at finde nogle nationale særtræk, og i
denne forbindelse fremhæves altså igen og igen det idealistiske og didaktiske,
kunstnerens profetiske rolle, det litterære på bekostning af det visuelle og først og
fremmest er det bred enighed om, at russisk film traditionelt er mere kunstnerisk og
mindre kommerciel end den vestlige. Om dette er en rigtig antagelse, vil jeg ikke her
diskutere, men jeg vil mene, at det muligvis er noget af forklaringen på, at man i filmen
”Москва” netop har valgt denne særlige blanding: en gangster-film i Tjekhov-kulisser!
”Москва” lever netop i høj grad op til de ideer, der i artiklerne fremhæves som typiske
for russisk film.

Men dette er ikke kun noget, der kommer til udtryk i filmens form, det er også en vigtig
del af den tankegang, der ligger i de temaer, som filmen tager op. I artiklerne om selve
filmen har man som nævnt fokuseret på fremstillingen af de evigt russiske værdier, og
som en del af dette også på forholdet til Tjekhov og som modsætning til dette på den
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Natal´ja Sirivlja: ”Prestuplenie bez nakazanija” (in: Moskovskie novosti, 26.09.2000)
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moderne internationaliserede Moskva-livsstil. Jeg mener, at netop i denne modsætning
nærmer vi os det, der egentlig er filmens tema, nemlig den for russisk kultur velkendte
modstilling mellem længselen mod en større verden og den ”posjlost´”-fyldte
virkelighed, som netop også er det, der i afsnittet om Sorokin blev omtalt i forbindelse
med hans negative brug af sex, som modsætning til erotik. Og det er sammenstødet
mellem disse to, der giver sig udslag i den sære, drømmeagtige Tjekhov-stemning, som er
det jeg vil kalde ”toska”. Og dette er efter min mening det helt afgørende begreb, for at
forstå de problemer, der fremstilles i filmen ”Москва”. Det jeg altså finder væsentligt i
min gennemgang af filmen er, hvorledes denne ”toska” udtrykkes og danner livsgrundlag
for filmens personer. Og samtidig, hvorledes personerne forsøger at overvinde konflikten,
bl.a. ved forskellige former for nostalgi. Men for at kunne gøre dette, er vi nødt til at
definere de væsentligste begreber i denne sammenhæng, og det er det jeg vil gå over til
nu.
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3. Teori
I dette afsnit vil jeg så redegøre for de omtalte, relevante begreber. Det er i første omgang
begrebet ”toska”, der her er relevant, idet jeg ser det som det helt grundlæggende i det
verdensbillede, der kommer til udtryk i filmen. Herunder vil også høre en gennemgang af
begrebet ”posjlost´”, som jeg mener, er meget væsentligt i definitionen af ”toska”.
”Toska” og ”posjlost´” er særligt russiske begreber; og derfor vil jeg behandle dem som
selvstændige begreber. Anderledes forholder det sig med de andre begreber, som også er
nødvendige at behandle i denne sammenhæng: hjem og nostalgi. Det er internationalt
kendte begreber, hvorfor en generel introduktion vil være overflødig, og jeg vil derfor
nøjes med at gøre rede for en speciel russisk fortolkning af disse. I gennemgangen af
”toska”, vil jeg starte med en etymologisk tilgang ved at se på ordbøgernes definitioner.
Derefter vil jeg se på Berdjaevs kulturologisk-filosofiske tilgang til begrebet. For endelig
at fokusere på det jeg anser for at være russisk kulturs mest gennemførte udtryk for
”toska”, nemlig den helt særegne stemning, der forbindes med Tjekhovs skuespil. I
forbindelse med fortolkningen af hjem og nostalgi vil jeg støtte mig til Svetlana Boyms
særlige fortolkning af nostalgien i bøgerne ”The Future of Nostalgia” (1994) og
”Common Places – Mythologies of Everyday Life in Russia”(2001), hvor hun netop
beskæftiger sig med en særlig russisk (eller panslavisk) fortolkning af nostalgien, der
synes forbundet med begreberne ”toska” og ”posjlost´”.

Begrebet ”Toska”
Begrebet ”toska” er tynget af megen kulturel ballast. Det er så fyldt af konnotationer, der
er nært forbundet til den russiske kultur, at det er ganske umuligt at finde en direkte
oversættelse til dansk. Desuden er der på dansk overhovedet ikke et ord, der dækker det,
som ”toska” betyder. Man kan dog nærme sig en forståelse af begrebet ved at se på de
mange forskelligartede oversættelser og forklaringer af ordet, som ordbøgerne byder på.
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Den oversættelse, der umiddelbart synes mest logisk er naturligvis: kedsomhed. Men ikke
sjældent ser man også forslag om oversættelse som: uro eller angst. Dette er f.eks.
tilfældet hos Ozhegov og Sjvedova, 45hvor det forklares som:
1) Душевная тревога, уныние
2) Скука, а также что-нибудь очень скучное, неинтересное

I de ældre ordbøger er der en tendens til at lægge mindre vægt på angst og kedsomhed, og
I stedet have mere fokus på en anden side af ”toska” – nemlig sorg, melankoli. Hos Dr.
Kure46 oversættes ordet i første omgang med: sorg, smerte tungsind, uro, angst – og først
i forbindelse med verbet ”тосковать” sættes det i forbindelse med: at kede sig.
Også i ”Словарь Академiи россiйской”, fra starten af det. 19. Århundrede finder man
lignende forklaringer: мучительная грусть, сильное безпокойствие душевное. Eller
som i ”Словарь совремменого русского литературного языка”47, der samler urofølelsen med tungsindet: ”душевное томление, тревога в соединением с грустью,
унынием”.
I ”The Oxford Russian Dictionary”48 har man særligt fokuseret på den melankolske side
af ”toska”. Her nævnes ligefrem ordet ”melancholy”, som det første forslag. Endvidere
foreslås: anguish, pangs, depression, boredom. I den engelske ordbog gøres også rede for
begrebet i sammenhæng med forholdsordet: ”по”, hvilket oversættes til: longing for,
yearning for, nostalgia for. Hermed bringes fokus på en helt anden side af ”toska”begrebet, nemlig: længselen. Og dette er, mener jeg, den allervigtigste, hvis man ser på
”toska” i en videre kulturel kontekst.
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Det opslagsværk, hvor jeg har fundet langt den bedste definition af ”toska”, er Stepanovs
ordbog over den russiske kultur49, hvor det behandles sammen med begreberne: страх,
грех, грусть og печаль. For Stepanov er ”toska” nært forbundet med netop angstbegrebet, som det er beskrevet hos Kierkegaard. Denne opfattelse har han i høj grad
hentet hos den russiske sølvalderfilosof, Nicolaj Berdjaev, hvis beskrivelse af ”toska” jeg
vil se nærmere på i det følgende afsnit, da den er af allerstørste betydning for min
forståelse af begrebet. Foruden den filosofiske baggrund for definitionen af ”toska”, som
Stepanov finder hos Kierkegaard og Berdjaev, søger han også en nærmere definition af
begrebet, ved at se på de beskrivelser af ”toska”, der forekommer i den russiske litteratur.
Her støtter han sig særligt til Dostojevskijs ”Записки из подполья”, Tjekhovs ”Тоска”
og Tolstojs ”Записки сумашедшего”. Det er tungsind, tristhed og særligt ensomhed, der
præger billedet af ”toska” hos Stepanov. De beskrivelser Stepanov fremhæver, er alle
forbundet med noget beskidt, ubehageligt og med stærkt ubehag, der nærmer sig kvalme.
Han citerer fra Lev Tolstoj.”…И тоска, и тоска – такая же духовная тосна, какая
бывает перед рвотой, только духовная…” (s.683). Dette udtryk: ”sjælelig kvalme”,
giver naturligvis associationer til Sartres ”eksistentielle kvalme” – og det er slet ikke
tilfældigt, da Stepanov generelt lægger sin fortolkning op ad en eksistentialistisk
tankegang. Stepanov konkluderer sluttelig, at ”toska”, som er en typisk russisk følelse er
affødt af russernes religiøse opdragelse, og er nært forbundet med følelsen af synd og
sorg. Der er meget, der tiltaler mig ved Stepanovs fortolkning. Særligt forholdet til angst
er af stor væsentlighed. Dog vil jeg mene, at hans fremstilling alt i alt kommer til at
fokusere for ensidigt på det negative i ”toska”-begrebet. Det mener jeg ikke, der er belæg
for i Nikolaj Berdjaevs fortolkning, som han ellers lægger sig tæt op ad. Derfor vil jeg i
det næste gennemgå Berdjaevs fortolkning lidt nærmere.

Nikolaj Berdjaevs definition af begrebet ”toska”
Efter min mening er den mest præcise og samtidig udtømmende definition af begrebet
”toska” altså den, som man finder hos den russiske filosof, Nikolaj A. Berdjaev.
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Ju. S. Stepanov: Konstanty – slovar´ russkoj kul´tury (1997)
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Denne definition finder jeg i hans selvbiografi, ”Cамопознание”, som han har skrevet i
1940 i eksil i Frankrig, hvor den først udkom. Selve det, at Berdjaev var i eksi, var
naturligvis grund nok til at bogen først kunne udkomme i fædrelandet efter Glasnostperioden..Desuden må man formode, at dens indhold har stået i stærk kontrast til den
herskende ideologi i Stalin-tidens Sovjet-samfund. Berdjaevs filosofi er nemlig først og
fremmest meget lidt socialistisk, idet den fokuserer i høj grad på det enkelte menneskes
frihed. Desuden har den også en tendens til ikke netop at støtte sig til naturvidenskabelige
og positivistiske forklaringer, og en forkærlighed for det transcendentale, der minder os
om Berdjaevs baggrund i sølvalderens kunstneriske og filosofiske retninger.

En filosofisk selvbiografi
I ”Cамопознание” indleder Berdjaev med at forklare, at dette ikke er en selvbiografi i
almindelig forstand – det er en filosofisk selvbiografi, hvori han har forsøgt at videregive
sin samlede erfaring fra et helt liv. 50 Det, der måske nok virker mest overraskende i
denne sammenhæng er den optimisme og styrke, der præger Berdjaev: en gammel,
landflygtig, russisk filosof, med rødder i sølvalderens symbolisme. Berdjaev, der i høj
grad bygger sin filosofi på en romantisk tankegang, hævder også, at han ikke synes, at
han selv har været heldig med at leve i en så turbulent tid, som den han har levet i; han
ville have foretrukket en rolig tid. Men netop, det at han bygger sine begreber på
erfaringer fra måske nok de mest turbulente år i russisk - om ikke i europæisk – historie,
gør dem så meget mere relevante for den tid filmen ”Москва” beskriver – da den jo
beskæftiger sig med en periode med næsten lige så store omvæltninger. Selvom Berdjaev
ville have foretrukket en mere rolig tid, som f.eks. den han må være vokset op i, så
hævder han, at han aldrig er blevet desillusioneret – og aldrig har haft tendens til at leve i
fortiden. Han skriver:
” Мне не свойственно состаяние печали, характерное для людей,
обращенных к прошлому. Мне свойственно состаяние тоски, что совсем
иное означает, чем печаль.” (s.10)
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Nikolaj A. Berdjaev: ”Samopoznanie” (1991) s. 7
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Netop denne skelnen mellem ”petjal´” og ”toska” er meget væsentlig at bemærke hos
Berdjaev, da det netop er det, der giver ham en så meget mere optimistisk fortolkning af
“toska”-begrebet end f.eks. Stepanov.

Ensomhed og frihed
I Berdjaevs livsfilosofi er ”toska” et af de absolutte hovedbegreber. Men også to andre
begreber, har en helt essentiel betydning for ham. Det er: ensomhed og frihed. At
Berdjaev netop forbinder ”toska” begrebet med disse to begreber er naturligvis ikke
tilfældigt, men er derimod med til at definere begrebet i hans særlige positive fortolkning.
For Berdjaev er den mest grundlæggende konflikt i tilværelsen: konflikten mellem
ensomhed og fællesskab. En konflikt, som han ser bedst løst i en eller anden religiøs
form. Det er her ikke det mellemmenneskelige fællesskab i religionen, som Berdjaev
tænker på. Men derimod den følelse af fællesskab, som mennesket føler, idet det mærker,
at det er en del af noget større, noget transcendentalt. Berdjaev fortæller om, hvordan han
som barn altid var alene, men til gengæld følte et fællesskab med de store helte fra
litteraturen; og hvordan dette bragte ham videre til den vision, at han var af en
mennesketype, der ikke kom fra denne verden og ikke kunne styres af denne verden.
(s.45). Men Berdjaev mener ikke, at følelsen af at være sådan et væsen er ensbetydende
med, at man føler sig hævet over andre. Det behøver heller ikke at betyde, at man ikke
kan fungere socialt i verden eller kan være aktiv. Berdjaev hævder, at han altid har været
meget aktiv, men at han bare samtidig havde en attitude, der forhindrede omverdenen i at
gribe ind i hans inderste sfære:
”…Пo характеру я феодал, сидящий в своем замке с поднятым
мостом и отстреливающийся…” (s.45)

Denne beskyttelse af sit inderste, er det, der for Berdjaev er frihed. Han fokuserer meget
på, at han aldrig i sit liv har kunnet være del af en bevægelse eller har kunnet tilslutte sig
nogen ideologi. Det er ikke et spørgsmål om individualisme, hævder han; det er mere et
spørgsmål om, at han hele tiden føler, at der er noget mere, der ikke kan omsluttes af
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nogen som helst religion eller ideologi. Han har altid manglet følelsen af, at han kan blive
fuldstændig forenet med noget eller nogen; dette gælder også i erotisk sammenhæng:
”Я никогдa не чувствовал восторга и экстаза слияния, ни
религиозногo, ни национального, ни социального, ни еротического, но
много раз испытывал экстаз творчества, часто испытывал экстаз разрыва и
восстания…” (s.47)

Berdjaev afslutter sit afsnit om ensomhed med at konkludere, at der er tale om en
metafysisk form for ensomhed, der netop ikke udelukker et aktivt virke, ej heller venskab
og kærlighed; men det udelukker, at han kan føle sig fuldstændig opslugt af noget som
helst andet end sin egen kreativitet.

”Toska”
Det, som Berdjaev beskriver som ensomhed, er altså ikke en fysisk ensomhed, eller en
social ensomhed. Det er netop: en metafysisk ensomhed. Det er manglen på forståelse; på
det fuldstændige sammenfald mellem to menneskers åndelighed. At det er noget ekstremt
sjældent er det nok ikke svært at medgive Berdjaev. Men det interessante er imidlertid
hans insisteren på denne fuldstændige forståelse. Såvel som hans insisteren på følelsen af
generelt at være en del af en større, transcendental helhed. Heller ikke dette er der for så
vidt noget nyt i. Det bygger blot videre på en romantisk tankegang. Til grund for hans
beskrivelse af såvel ensomhed som ”toska” ligger der i hvert fald, så vidt jeg kan se, en
romantisk panteisme51: tanken om at der er en større mening med det hele. At mennesket
er del af en større helhed, som det mere eller mindre bevidst føler en trang til at forenes
med.

Det ligger også lige for at forbinde den romantiske genitankegang med Berdjaevs tanke
om sig selv, som et væsen af en anden verden, med en vis højere åndelig indsigt. Dog
med den forskel, at Berdjaev netop fremhæver, at det ikke hæver ham over andre
mennesker. I hans beskrivelse af ”toska” er der tydeligvis også romantiske overtoner. For
51
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39

den længsel efter at forenes med noget større, er, for ham, netop essensen af ”toska”.
Berdjaev starter med at skelne mellem ”toska”, ”strakh” (frygt) og ”skuka”(kedsomhed).
At Berdjaev her forbinder ”toska” med ”strakh” og ”skuka”, kan ikke undre, når man ser
på de oversættelser og forklaringer man har kunnet finde i ordbøgerne, hvor både
kedsomhed og angst har været angivet som mulige oversættelser. For Berdjaev er den
helt store forskel dog, at ”toska”, er skabt af en højere verden, af noget transcendentalt.
”Skuka” og ”strakh” derimod er forbundne med og skabt af denne verden. Som tidligere
nævnt, sammenligner Berdjaev denne skelnen med Kierkegaards skelnen mellem ”angst”
og ”frygt”. Ligesom ”frygt” kommer af frygt for noget, der rent faktisk eksisterer og er en
trussel, så er ”skuka” også kedsomhed ved noget. ”Скука говорит о пустоте и
пошлости этого низшего мира. Нет ничего безнадежнее и страшнее этой пустоты
скуки. В тоске эсть надежда, в скуке - безнадежность…”, skriver han (s.50).
Begreberne ”angst” og ”toska” er derimod skabt af noget transcendentalt, og derfor
indeholder disse to begreber altså ikke den samme trøstesløse håbløshed som ”skuka”; de
har derimod et vist håb og en vis skønhed i sig. Berdjaev hævder, at man kan tale om en
udvikling fra begreb til begreb: frygt kan udvikle sig til angst, og når man først har
gennemlevet angsten, hævder Berdjaev, så overvældes man af ”toska”, der er en blidere,
men mere kronisk variant af angst. ”Toska” er altså stærkt forbundet med angst; ja, kan
endda til tider udspringe af angst. Men angst er ikke den eneste forudsætning for ”toska”.
Det er, som tidligere nævnt, også stærkt forbundet med ensomhed, og først og fremmest
med længsel:
”Тоска, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность
примириться с временем. В обращенности к будущему есть не только
надежда, но и тоска.” (s.52)

I virkeligheden er det altså længselen, der er det grundlæggende i ”toska”, og her særligt:
længselen efter evigheden, og umuligheden af at affinde sig med tidsligheden. Derfor er
det også netop i ungdommen, at de fleste er mest tilbøjelige til at lade sig gribe af
”toska”, fordi de på dette tidspunkt stadigvæk har et diffust forhold til tiden. Men også
fordi de stadigvæk føler at de har urealiserede kræfter, og samtidig lider af tvivl og
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usikkerhed. Netop i det urealiserede er kimen til ”toska”. Derfor er eros også en god
formidler af ”toska”, i modsætning til sex, der er uhjælpeligt forbundet med det jordiske
og med opfyldelsen af det begærede.

Der er ingen tvivl om, at ”toska” for Berdjaev er et i høj grad positivt begreb, selvom det
naturligvis hele tiden stilles op i forhold til andre begreber, som ”skuka”, ”strakh” og
”poshlost´”. Berdjaev ved udmærket, at følelsen af ”toska” er en forbandelse, der hviler
over ham, og at denne forbandelse fra tid til anden har lammet hans handlekraft. Men
samtidig, mener han også, at der i ”toska” er en vis lindring. Og i hele hans gennemgang
af begrebet fremgår det, at uden ”toska” ville det slet ikke være muligt at forstå den
højere virkelighed. Kun gennem oplevelsen af ”toska”, eller længselen efter det
transcendentale, har man muligheden for at nå en højere forståelse, samtidig med, at
”toska” altid vil være resultatet af denne længsel, idet den ikke er realiserbar. For
Berdjaev er der kun en virkelig forløsning i forbindelse med ”toska”. Det er: kreativitet.
Det er ikke nogen evig løsning, men den kan midlertidigt give ham en følelse af, at han er
en del af en større mening og dermed fratage ham såvel følelsen af ensomhed, som
følelsen af ”toska”. En følelse, som han hævder, kærlighed aldrig har fremkaldt hos ham.

Tjekhov og ”toska”
At jeg netop vælger Tjekhov til at illustrere den rolle, som ”toska” har spillet i russisk
kultur, skyldes delvis, at der i ”Москва” er eksplicitte referencer til Tjekhov. Delvis
skyldes det, at den type ”toska”, som man finder i ”Москва” ser ud til at være meget
inspireret af Tjekhov, eller rettere af stemningen i særligt Tjekhovs skuespil. Jeg er
bevidst om, at det kan være problematisk at tale om stemningen i et kunstnerisk værk,
idet det er et meget løst begreb. At jeg alligevel vil vælge at tale om Tjekhov-stemningen,
som udgangspunkt for diskussionen af Tjekhovsk ”toska”, skyldes, at jeg mener, at man
generelt vil forstå, hvad jeg mener, når jeg benytter dette udtryk. Der er simpelthen
kulturhistorisk en tradition for, hvad man fortolker som Tjekhov-stemning: denne her
tågede, stillestående datja-stemning. Man har ofte diskuteret om ikke det, vi forstår ved
Tjekhov-stemning, i virkeligheden ikke er Stanislavskijs fortolkning af Tjekhovs
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skuespil.52 Man har i vestlig Tjekhov-forskning fra 1950erne og frem diskuteret meget,
hvorvidt Stanislavskij har været for fri i sine fortolkninger af Tjekhovs stykker. Men hvad
enten man mener, at der i Tjekhovs tekst er belæg for Stanislavskijs fortolkning eller ej,
så må man i hvert fald indrømme, at hans fortolkning har været meget kraftfuld; idet det
er den, der har rodfæstet sig i kulturhistorien, som det man forstår ved Tjekhov, og ikke
alene som Tjekhov, men måske egentlig også som det klareste udtryk for såvel russisk
kultur som for fin-de-siecle kulturen. Måske er det en overdrivelse, men der er ingen tvivl
om, at det vi kalder Tjekhov-stemningen, har en stor plads i kultur-historien.

Tjekhov er derfor ofte blevet stemplet som tusmørkets melankolske fortolker, hvilket
man måske nok kan mene er en fejlfortolkning, hvis man ser på hans egne kommentarer
til skuespillene. Igen og igen pointerer Tjekhov at hans skuespil er komedier.53 Og disse
kommentarer benyttes flittigt af de forskere, der netop ønsker at sætte spørgsmålstegn
ved den traditionelle opfattelse af Tjekhov, der jo altså er meget præget af Stanislavskij.
54

Netop det, at der er så mange forskere, der fokuserer på dette spørgsmål, siger os noget

om, hvor stor betydning opfattelsen af Tjekhovske melankoli har haft; og det er netop
derfor, at hele denne debat har betydning i forbindelse med definitionen af ”toska”begrebet. Det, der har betydning her er netop den forståelse man traditionelt har haft af
Tjekhov; og den plads den har fået i kulturhistorien.

Stilstand og tidens betydning hos Tjekhov
Hvad er det så man traditionelt forbinder med Tjekhov? Hvad er så denne Tjekhovske
stemning? Hvad er det, der skaber den Tjekhovske ”toska”?

Det er nok først og fremmest en fornemmelse af stilstand. En tidløshed, og samtidig også
en bitter bevidsthed om, at tiden går, og livet går forbi. Man har ofte hævdet, at Tjekhovs
stykker er statiske og også, at der ikke sker noget i Tjekhovs stykker.55 Det er langt fra
52
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Barricelli)
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tilfældet. Faktisk sker der forfærdeligt meget. Men der er en sær stilhed over
skuespillene. Nok sker der en hel del, der tales også meget, men der tales ikke om det, der
sker! Det er det, der giver det, der af Ralf Långbacka er blevet betegnet som ”det
kontrapunktiske” i Tjekhovs skuespil56. Her henviser han bl.a. til fest-scenen i 3. akt af
”Kirsebærhaven”, som er meget urolig og handlingspræget – og dog ved man, at den
virkelige handling sker et andet sted. Det er nemlig her, godset bliver solgt. Men det er
der ingen der taler om. Denne modsætning er så typisk for Tjekhovs skuespil. Netop
følelsen af, at selve den scene vi ser, er en lille oase, hvor tidsløsheden hersker – det være
sig i stilhed eller festlighed – men udenfor scenen hersker tiden ubarmhjertigt, og det, der
sker, kan ikke undgå at have indflydelse på den lille oase før eller siden. Tidløsheden
forekommer at være noget smukt og positivt i skuespillenes univers. Barricellis artikel,
”Counterpoint of the Snapping String: Chekhov´s The Cherry Orchard”57, behandler dette
tema interessant i sin fortolkning af den stærke dominans af farven hvid og musikken i
”Kirsebærhaven”. Han hævder, at hvid i vestlig folkelig tradition symboliserer det
positive og tidløse. Man kunne nærmest fortolke den hvidblomstrende kirsebærhave som
et himmerige. Men det er et falsk himmerige – for den er jo ikke uafhængig af verdenen
udenom. Og det er netop problemets kerne.

Samfundets krav og ”posjlost´”
Tjekhov har ofte, særligt af den sovjetiske kritik, været beskyldt for at være for objektiv.
Men jeg mener nu, at man hos Tjekhov, gennem næsten hele hans udvikling kan finde
nogle klare tendenser. En af disse; måske den mest gennemgående; er antipatien for
”posjlost´”. ”Posjlost´” er et begreb, der er næsten lige så svært at definere som ”toska”,
og også lige så specifikt russisk. ”Posjlost´” oversættes i ordbøgerne med plathed,
sjofelhed. Men ”posjlost´” er meget mere end det. Det er både følelsen af hverdag, og det
er også alt, hvad der er uægte og kitchet. Det er simpelthen alt det, der giver livet en
ubehagelig fladhed. Alt det, der gør det umuligt at tro på drømmene om det evige, det
skønne og det sande. Og herved bliver ”posjlost´”-begrebet relevant i forhold til ”toska”.
C.J.G. Turner: Time and Temporal Structure in Chekhov, s. 37?
56
Se Ralf Långbacka: Möten med Tjechov (1986), s. 287
57
Jean-Pierre Barricelli: ” Counterpoint of the Snapping String: Chekhov’s The Cherry Orchard” (in:
Chekhov’s Great Plays – A Critical Anthology (1981))
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”posjlost´” er alt det i det omgivende samfund, der skaber den tvivl i personerne, der gør,
at de ikke kan tro den romantiske længsel efter det sublime, som jeg har defineret som
grundlæggende for ”toska”. Herved skabes den spænding, der fanger mennesket i en evig
længsel efter at realisere det sublime, uden at have troen på det. I bund og grund er de to
begreber altså uløseligt bundet til hinanden. Og således vil jeg også hævde, at de
tilsammen skaber den konflikt, der altid er til stede i alle Tjekhovs værker. Denne
konflikt kommer dog tydeligst til udtryk i skuespillene.

Med disse definitioner af de to begreber, mener jeg at man kan forklare en stor del af
konflikterne mellem hovedrollerne i Tjekhovs skuespil og det omkringliggende samfund.
Hermed vil jeg ikke hævde, at Tjekhovs ubetinget tager sympati for sine hovedroller.
Eller rettere: han skildrer dem nok med sympati; men samtidig mener jeg, at der er en vis
forståelse for, at deres hvidblomstrende paradis ikke kan fortsætte. På én og samme gang
er der en kærlighed til den romantiske længsel, der ligger til grund for personernes angst
for at komme i berøring med det omkringliggende samfund, som de frygter, vil ødelægge
deres idéverden med sin ”posjlost´”. På den anden side er der en uundgåelig konflikt i
dette: samfundet vil knuse deres verden før eller siden. Og samtidig er der også en form
for irritation over, at personerne ikke kan rive sig fri af deres forstenede tilstand og
kæmpe for det skønne de har, og udbrede det i samfundet.

Drømmerne og de handlekraftige
Langt de fleste af Tjekhovs hovedpersoner er uhelbredelige drømmere, der er helt
fortabte i ”toska”. Men i de sidste skuespil begynder der at dukke en ny mennesketype
op: de handlekraftige. Og mødet mellem disse to mennesketyper skaber i begge de to
sidste skuespil, ”Tre søstre” og ”Kirsebærhaven”, en konflikt, der i sidste ende giver sig
udslag i, at drømmernes verden går under.

I ”Tre Søstre” er denne konflikt udtalt. Der er det naturligvis først og fremmest søstrenes
svigerinde, Natasja, der skaber denne konflikt, idet hun i løbet af skuespillet gradvis får
tilranet sig mere og mere magt over søstrenes hus. Natasja er tydeligvis ikke en heltinde.
Og hun undergraver fuldstændig de tre søstres eksistensgrundlag. Alligevel er der en vis
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livskraft og vilje, der kan virke helt forfriskende i det ellers noget stillestående univers:
hun tør nemlig kæmpe for det hun vil have. Men som Karl D. Kramer så rigtigt
fremhæver 58, så er de mål Natasja har sat sig også væsentligt lettere at kæmpe for, end de
mål søstrene og deres ligemænd har. Deres mål er jo i bund og grund blot end endnu
uklar drøm om det sublime. Natasja er ikke en djævel, som nogen fremhæver59. Hun kan
ses som et nødvendigt onde, til at få søstrene til at indse deres situation, som det hævdes
af Beverly Hahn60. Jeg er nemlig ikke i tvivl om, at Tjekhov ønskede, at drømmerne
skulle udvikle sig, og gøre noget ved samfundet. Men som Ralf Långbacka hævder i sin
behandling af Kulygin, Masjas triste, pedantiske gymnasielærer-husbond, så er der:

”…en dialektisk ironi i det faktum att den person som i Tre systrar arbetar,
gör något, är den som kanske minst av alla har någon förmåga eller möjlighet att
förändra samfället, medan de som sitter och talar om att ändra samhället nöjer sig
med att tala, men är oförmögna till arbete.” 61.

Problemet udvikles endvidere i ”Kirsebærhaven”. Her har drømmerne fået et langt mere
magtfuldt modstykke end den grove Natasja og den pedantiske, autoritetstro Kulygin. I
”Kirsebærhaven” er det Lopakhin, der er drømmernes modstykke. Her er der ingen tvivl
om hans rolle, som den der omstøder de andre personers verden: det er ham, der køber
kirsebærhaven på tvangsauktion og hugger træerne ned. Men Lopakhin er langt fra en
ond eller grov person. Han er måske næsten det nærmeste man hos Tjekhov kommer på
en helt. Lopakhin ønsker ikke at kirsebærhaven skal på auktion, så han kan købe den; han
forsøger at råde Ranevskaja til at udstykke noget af den til grunde, for at de dog kan
redde noget, og først da alt håb er tabt for Ranevskaja og hendes broder, Gajev, overtager
Lopakhin selv haven. Lopakhin er det nærmeste man kommer på en forening af de
handlekraftige og drømmerne.

58

Karl D. Kramer: ”Three Sisters or taking a chance on love” ( in: Chekhov’s Great Plays – A Critical
Anthology (1981)), s. 61-62
59
Se f.eks. V.S. Pritchett: Chekhov – A Spirit Set Free (1988), s. 215
60
I sin gennemgang af ”Tre søstre” . Særlig s. 285-291
61
Ralf Långbacka s. 226
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Jeg tror, at Tjekhov egentlig mente, at Lopakhin var svaret på konflikten mellem
drømmerne og de handlekraftige; og at Tjekhov mente, at samfundet ikke kunne fortsætte
som det gjorde med konflikten mellem ”toska” og ”posjlost´”. Den så omtalte lyd, af
strengen der springer i stykket, skal formodentlig tages som et varsel på en
gennemgribende ændring. Og denne ændring er ikke kun en slutning for Tjekhov, men
også en begyndelse. Men det er ikke den følelse skuespillene formidler – i hvert fald ikke
i Stanislavskijs fortolkning, som er den, der har lagt grunden til den mest udbredte
opfattelse af Tjekhov. Tjekhov kunne nok så mange gange hævde, at hans skuespil ikke
var tragedier: de efterlader tilskueren med en sær melankolsk følelse. Men det er ikke en
trist følelse, for stykkerne rummer samtidig meget skønhed og nostalgi, og følelsen af, at
der et eller andet sted også er noget større, om end det er svært at definere det, og endnu
sværere at opnå det: En sublim, transcendental sandhed. Og det er denne følelse, der
skaber det, som jeg vil definere som Tjekhov-stemningen eller den Tjekhovske ”toska”.

”Toska” og den metafysiske ensomhed
Det, der i Tjekhovs stykker først og fremmest virker så fortrøstningsfuldt i forhold til
melankolien, er, at den er et fællestræk for næsten samtlige af hans hovedpersoner. Det er
et fåtal af Tjekhov-skuespillenes personer, der ikke kender til ”toska”-følelsen. Det er kun
de allermest negative karakterer, som Natasja f.eks. Det er jo netop det, der gør, at
Lopakhin, ikke er en skurk. Han er ikke et udtryk for hverdagens ”poshlost´”, men en
drømmer, der forstår at realisere sine drømme. Og netop dette, at alle personerne er en del
af drømmen, gør den lidt mere legitim; og lidt mere sand. I modsætning til hos Berdjaev,
ser vi her en forening af mennesker i selve længselen efter det transcendentale, i følelsen
af ”toska”. Hvor Berdjaev mente, at en sådan forening kun er mulig i forbindelse med
kreativitet, ser vi den mange steder hos Tjekhov direkte mellem mennesker.

At jeg tør hævde, at det for Tjekhov er en vigtig pointe, skyldes ikke mindst udviklingen i
hans noveller, som jeg her ikke vil komme nærmere ind på. Jeg vil blot nævne en enkelt
novelle i denne sammenhæng; nemlig novellen ”Тоска”. Det er en af hans tidligere
noveller, og i denne novelle problematiseres dette forhold direkte. Novellen ”Тоска” er i
modsætning til skuespillene og mange af de senere noveller fuldstændig håbløs. Dens
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handling er ganske enkel: en gammel kusk sidder og sørger over sin søns død. Han taler
med ingen, og da der endelig er en kunde med, som han fortæller om sin sorg, er der
ingen forståelse fra den andens side. Kuskens inderlige, ægte sorg drukner i hverdagens
trivialiteter. Dette er det, som Tjekhov har beskrevet som indbegrebet af ”toska” i sin
novelle. Denne sorg finder vi ikke i skuespillene. Vi finder melankolien over ikke at
kunne opnå en følelse af permanent at være i forbindelse med den højere virkelighed,
som der drømmes om; vi finder også en irritation over den passivitet, der følger med
melankolien; og over den uduelighed, som drømmerne derfor har i samfundet; men vi
finder ikke den samme ensomhed.

Hvordan overvinder man hverdagens ”posjlost´”?
Jeg mener altså, at den Tjekhovske ”toska” ligger meget nær op ad den definition, som vi
så hos Nicolaj Berdjaev. Det, der forbinder dem er:

1) 1) At ”toska” udspringer af følelsen af oprindeligt at være en del af en
transcendental virkelighed
2) At ”toska” derfor skaber en romantisk længsel efter at forene sig med denne
virkelighed
3) At ”toska” udmønter sig i melankoli og passivitet, når mødet med hverdagens og
samfundets ”posjlost´”, synes at umuliggøre en realisering af denne længsel

Men der er forskel på måden, hvorpå Berdjaev og Tjekhov mener, at man kan overvinde
hverdagens ”posjlost´” og komme i berøring med den transcendentale virkelighed.
Berdjaev mener, at det kun kan lade sig gøre gennem kreativitet. Hos Tjekhov er det
kærligheden, der formår at skabe det møde med meddrømmeren, der gør det muligt at
udholde hverdagens ”posjlost´”, og måske endda glimtvis kan forene en med den højere
virkelighed.
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3.2 Hjemløshed og nostalgi
Jeg mener altså, at det helt centrale for definitionen af begrebet ”toska” ligger i
længselen, selvom det ikke er det, der umiddelbart præger ordbøgernes beskrivelser; en
romantisk længsel, en længsel efter det transcendentale og en længsel efter nogen at dele
ånden med. Men alt dette er også en længsel efter at finde tilbage til det sted, hvor man
hører til: finde tilbage til sit hjem. Her mener jeg naturligvis hjem i en metafysisk,
overført forstand. Men faktisk er der en nær sammenhæng mellem ”toska” og længselen
efter hjemmet i mere konkret forstand, altså: nostalgi. Hvis vi et øjeblik igen vender
tilbage til ordbogsdefinitionerne, finder vi nemlig, at næsten samtlige af de anvendte
ordbøger kommer ind på ”længsel” i forbindelse med ”toska”; det er: ”тоска по родине”
– længselen efter hjemlandet, hjemve, nostalgi.
Ifølge Vasjukovas fremmedordbog62 er ordet, nostalgi, af græsk oprindelse, og er dannet
af ”nostos”, som betyder hjemvenden, og ”algos”, som betyder lidelse. I Ozhegov og
Sjvedovas ordbog tilføjes det, at ordet ”fejlagtigt” også benyttes om længsel efter
fortiden, og ikke kun om længsel efter hjemlandet. Derudover er der ikke den store
forskel i definitionerne af ”ностальгия” eller ”тоска по родине” – det er ikke som
”toska”, et begreb, der er svært at definere. Måske også fordi det er et mere overordnet og
først og fremmest: mere internationalt begreb. Alligevel har der gennem tiderne været
meget skiftende holdninger til nostalgien – og der hævdes også ofte, at nostalgien har
forskellige betydninger i de forskellige landes kulturer. Derfor er det også nødvendigt at
undersøge dette begreb lidt nærmere.

Det sted, hvor jeg har fundet det mest interessante og dybdegående studie af begrebet
nostalgi,er i Svetlana Boyms ”Future of Nostalgia” fra 2001.

Ikke alene beskæftiger denne bog sig meget indgående med begrebet, men i denne
sammenhæng har den de yderligere fordele, at Svetlana Boym p.g.a. sin egen russiske
baggrund, særligt beskæftiger sig med russernes og til dels østeuropæernes forhold til
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nostalgi. Endvidere er det en fordel, at Svetlana Boym også er meget interesseret i
nostalgiens betydning i nyere tid, hvilket først og fremmest vil sige: efter Sovjetunionens
sammenbrud. Da bogen er fra 2001 betyder dette altså, at den periode, som bogen
beskæftiger sig med, er præcis den samme, som filmen ”Москва” beskriver. Endelig har
Svetlana Boym også megen fokus netop på sammenhængen mellem russernes forhold til
nostalgien, og den betydning ”toska” og hadet til ”posjlost” har for russerne.

Russernes afsky for hverdagens ”posjlost´”
I 1994, syv år før ”The Future of Nostalgia” udkom, udgav Svetlana Boym en anden bog,
hvori hun netop beskæftiger sig med russernes forhold til hverdag og alt hvad dertil
hører; og bogens titel var passende nok ”Common Places – Mythologies of Everyday
Life in Russia”(1996).

Her hævder hun, at russerne altid har haft en udtalt antipati for hverdagen, hvilket først
og fremmest defineret i de russiske udtryk: ”byt´” og ”posjlost´”, som vi allerede har
været inde på. Hun beskriver også, hvorledes det er kommet til udtryk i det sovjetiske
hverdagsliv. Endelig beskriver hun, hvilken funktion det har i den kaotiske situation, som
Rusland står i efter 1991. Hun mener at man efter 1991 står imellem den totale
ødelæggelse og flugten til banaliteten. Herfra opstår også det hun kalder: totalitær
nostalgi – når hele samfundet styres til at se tilbage på fortiden med nostalgiske øjne.
Noget, der sker alle steder i den postmoderne periode, hvor man føler at historien er slut;
men som særligt er udpræget i Rusland efter kommunismens fald. Da noget af det mest
grundlæggende i russisk kultur samtidig er konflikten mellem ”byt´” og ”bytie”: altså
hverdagsliv og åndsliv, bliver ”antibyt´” den røde ledetråd. Her refererer hun ikke
overraskende til Nikolaj Berdjaev – og hans idé om, at russerne er et udvalgt folk med en
messiansk lidelsesfunktion, der derfor ikke kan tage sig af hverdagsproblemer. I en
kultur, der hele tiden har det eskatologiske og det apokalyptiske present i sin nationale
selvforståelse, er der ikke plads til hverdag. Denne tankegang harmonerer godt med de
holdninger vi har set i Berdjaevs forhold til ”toska”. Boym hævder at man intet sted i
verden har kæmpet så meget mod ”byt´”. Dette gælder endda også sovjetstyret. Endelig
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er hun også inde på Nabokovs og Tjekhovs definitioner af ”posjlost´”. Generelt ligger
Boym her i sin gennemgang meget tæt på de definitioner af ”toska” og ”posjlost´”, som
vi tidligere har set.
Endelig behandler Boym her også begrebet ”kulturnost´”, som hun hævder altid har haft
en meget positiv klang for russerne. En anden ting Boym fokuserer på er forskellen i
forholdet til alvor i Vesten og i Rusland. I Vesten har man i hele den modernistiske
periode været meget negativt indstillet i forhold til det teatralske. Særligt i de
protestantiske lande. Det er man ikke i Rusland. For russere er alvor: ”iskrennost´”, som
kan oversættes med inderlighed eller ægthed, hvilket i Vesten ofte anses for at være
teatralsk. I vesten derimod er alvor: seriøsitet.

I konklusionen på bogen kommer Boym så frem til det, der sikkert har ledt hende videre
til den næste bog: her kommer hun ind på nostalgien. Nostalgi er nemlig meget udbredt i
det tidligere Sovjetunionen, fortæller Boym. Endvidere inddeler hun nostalgien i tre
typer:

1) Ironisk nostalgi
2) Utopisk nostalgi
3) Totalitær nostalgi

Af disse er den første variant den frugtesløse, hvorimod den anden variant er den, hvor
man forsøger at genskabe noget. Den totalitære nostalgi er så en yderligtgående form af
den utopiske nostalgi, hvor man ønsker at genskabe helheden totalt.

Bogen slutter med at konkludere – meget postmodernistisk – at man skal lære at leve med
mangfoldigheden. Både historisk og geografisk. Som hun siger: man kan jo godt fortsætte
med at drikke vodka og te, selvom man også drikker coca-cola! (s.288) Generelt er Boym
faktisk meget tilfreds med det ny Rusland og dets muligheder. Hun holder af blandingen.
Hun mener heller ikke at der er nogen grund til at være nostalgisk efter Sovjetunionen
(s.291). Boym diskuterer sluttelig, hvorfor russerne altid har haft så megen ringeagt for
”posjlost´” og banalitet. Har det noget at gøre med, at russerne har haft et specielt hårdt
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liv? Berdjaev hævder, at russerne har en større mission og derfor ikke har plads til den
slags. Man kan også hævde, at det er fordi russerne generelt er meget åndeligt anlagt.
Russerne mener ofte at de selv har mindre hang til ”posjlost´” end man har i Vesten.
Denne distancering fra Vesten er et udslag af, at man i Rusland altid har haft store
identitetsproblemer, p.g.a. placeringen mellem Asien og Europa. Hvorfor man til
stadighed er meget optaget af at definere, hvad der er særlig russisk. Hvor man i
Sovjettiden har haft lettere ved at stille en mur op i forhold til Vesten (helt bogstaveligt),
så er det sværere nu efter 1991. Og det er der mange russere, der har det svært med. De
længes tilbage til den tid, hvor man kunne drømme om Vesten, samtidig med, at man
også kunne definere nationale særtræk klarere i forhold til Vesten. Således kommer
nostalgitemaet ind både tidsmæssigt og geografisk. Svetlana Boym mener ikke, at der er
nogen grund til bekymring. Hun holder af blandingen af russisk og vestligt. Og ikke
mindst holder hun af nostalgien.

”The Future of Nostalgia”
Allerede i ”Common Places” er Boym altså inde på nostalgiens betydning i den
østeuropæiske og særligt russiske kultur. I denne bog er det nostalgien efter den gang
hvor man vidste, hvad national identitet var. Altså på en gang såvel den mest oprindelige
betydning af ordet – og samtidig også en meget moderne, udviklet opfattelse af
nostalgien. I ”The Future of Nostalgia” forekommer der en masse af de samme
overvejelser, som i den første bog. Men her er hovedvægten lagt på selve nostalgien.

Refleksiv nostalgi og restorativ nostalgi
Det i denne sammenhæng mest interessante i denne bog, er Svetlana Boyms
videreudvikling af de nostalgibegreber, som hun kom frem til i konklusionerne på den
tidligere bog: Ironisk, utopisk og totalitær nostalgi.

Her deler hun det kun op i to typer: refleksiv og restorativ nostalgi. Således er refleksiv
nostalgi mere elle mindre det samme, som ironisk nostalgi. Altså den nostalgi, der er
indadvendt, personlig og håbløs. I refleksiv nostalgi har man fokus på ”algos” – altså på
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selve længselen. Det er for så vidt mere længselen og den proces, der er sket med objektet
for længselen med tiden, der er vigtigt – ikke så meget objektet selv. I refleksiv nostalgi
ønsker man derfor ikke at genskabe fortiden eller det elskede objekt fra fortiden - man
ønsker derimod at dyrke de individuelle og kulturelle minder, der er forbundet med det.
Den refleksive nostalgi er derfor for så vidt en positiv nostalgi. Man er forelsket i
længselen, og ønsker ikke at modarbejde den. Svetlana Boym kalder sluttelig denne form
for nostalgi for melankolsk. Samtidig refererer hun til Freuds skelnen mellem
”mourning” og ”melancholy”. Hun skriver:

” Mourning is connected to the loss of a loved one or the loss of some
abstraction, such as a homeland, liberty or an ideal….In melancholia the loss is
not clearly defined and is more unconscious. Melancholy doesn’t pass with the
labor of grief and has less connection to the outside world…” ( s. 55)

Forskellen mellem sorg og melankoli er altså ifølge Freud og Svetlana Boym meget lig
den forskel Kierkegaard så mellem frygt og angst, og Berdjaev mellem ”toska” og
”skuka”. Hos Freud er der ikke den samme metafysiske betydning indlagt; her er det
erstattet med det ubevidste – men fælles for de tre begreber er, at de alle er løsrevet fra en
logisk sammenhæng, og fra omgivelsernes direkte påvirkning.

Den restorative nostalgi og totalitarismen
Den restorative nostalgi dækker over begge de to andre kategorier fra ”Common Places”:
den utopiske nostalgi og den totalitære nostalgi. I ”Common Places” betragtes utopisk
nostalgi som sådan ikke som noget negativt; kun i de tilfælde, hvor det udvikler sig til
totalitær nostalgi. I ”The Future of Nostalgia” derimod er restorativ nostalgi beskrevet
som noget næsten udelukkende negativt. I restorativ nostalgi er fokalpunktet: ”nostos”,
altså hjemlandet. I modsætning til ved refleksiv nostalgi ønsker man her fuldstændigt at
genskabe objektet for nostalgien. Det er objektet, der er positivt; ikke længselen.
Længselen er her kun en middel til at oparbejde ønsket og energien til at genskabe
objektet. Hvor den refleksive nostalgi er indadvendt, er den restorative nostalgi
udadvendt og aktiv. Den restorative nostalgi vil typisk give sig udslag i genopførelser af
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gamle monumenter, hvor man vil forsøge at fjerne ethvert tegn på den mellemliggende
tid, og danne illusionen af, at man er tilbage på den oprindelige tid. Den refleksive
nostalgi vil derimod altid holde af patinaen. Man dyrker ruinen i sig selv. Og forsøger
man at restaurere gamle monumenter, vil man undlade at fjerne hele patinaen.

Svetlana Boym bryder sig ikke om den fuldstændige restaurering, men foreslår en helt
tredje mulighed: at bygge videre på ruinerne, og lade dem fremstå som de er, men tilføje
detaljer, der tydeligvis er fra en ny tid. Denne noget post-moderne løsning er typisk for
Boyms holdning generelt. Og det er måske netop denne, der giver hende den store
modvilje mod den restorative nostalgis totalitarisme. At restorativ nostalgi ønsker at
genskabe fuldstændigt og totalt er naturligvis det, der giver den det totalitære præg. Ideen
om, at der findes en helhedsløsning. Hermed følger også en fast idé om det gode og det
onde, der sat i forbindelse med national bevidsthed, som oftest vil lede til nationalismens
tankegang om ”dem” og ”os”, og ikke sjældent til konspirationsteorier. Disse
konspirationsteorier kan så være vendt enten mod udlandet, eller – for restorative
nostalgikere i eksil – mod de kræfter i hjemlandet, der forhindrer hjemkomsten.

Nostalgiske byfornyelser
Boym mener altså, at der findes tre former for nostalgi: den refleksive, den restorative og
den form, hvor man i stedet for at dyrke resterne af det gamle eller genskabe det gamle,
forsøger at bruge det konstruktivt i en ny sammenhæng. Boym har ikke noget navn for
denne form, men jeg vil kalde den konstruktiv nostalgi. Boym har i sin bog taget tre byer
frem som eksempler på hvordan nostalgien bliver brugt i forbindelse med byfornyelser i
det postkommunistiske Østeuropa. Det er de to russiske hovedstæder, Sankt Petersborg
og Moskva, og så Berlin.

Boym starter med at beskrive Sankt Petersborg, idet det er meget lettere at forholde sig til
Sankt Petersborg end til Moskva, da den har en langt kortere og mere ensartet historie,
der også afspejler sig i dens arkitektur, og ikke mindst i mytologien omkring den. Sankt
Petersborg, der er anlagt i 1703 af Peter den Store, som ”et vindue mod Vesten” som det
legendarisk siges, har i den russiske mytologi altid haft to særlige kendetegn:
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1) Den er international, særligt vendt mod Vesten. I modsætning til Moskva, der
anses for at være Ruslands hjerte, og meget præget af russisk nationalånd og
ortodoksi.

2) Den er en planlagt by, der er blevet til unaturligt, og mod naturens vilje. Byen
bygger på sump, og ligger i uvenlige omgivelser, hvilket gør den usund og svær at
leve i.

Begge dele har været med til at skabe byens mytologi, som en spøgelsesby: en ukristelig
by og en dekadent by. Men der hører mere til Sankt Petersborgs mytologi. Den er
naturligvis den prægtige zar-by fra Ruslands storhedstid. Og så er den, og det er først og
fremmest i denne egenskab Boym ser den: den fortrængte metropol fra Sovjettiden, der
netop p.g.a. sin forfordelte position, samt sin grundlæggende egenskab af ”vindue mod
Vesten”, hurtigt udviklede sig til centrum for undergrundskulturer og
avantgardetænkning:

”The genesis of the “island Petersburg” - a mythical European city-state
– and Petersburg´s resident alien status in the Soviet period will be the center of
this chapter”, skriver Boym (s. 129).

For hende er det helt essentielle i Sankt Petersborgs identitet altså netop det, at byen ikke
opfatter sig selv som en del af Rusland. Derfor lykkes det også Sankt Petersborg at undgå
nationalisme. Sankt Petersborg har for så vidt i stigende grad forsøgt at skabe bånd til de
Baltiske lande, Skandinavien og Europa generelt, i stedet for at binde sig til Rusland.

Alt sammen støtter naturligvis Boyms teori om, at Sankt Petersborg er en by, der bygger
på refleksiv nostalgi, Moskva på restorativ. Det gør også byens mange ruiner, dens
forfald; eller dens voldsomme præg af patina om man vil. Sankt Petersborgs forfald er
naturgivet p.g.a. det hårde klima, og ikke mindre p.g.a. manglende økonomisk støtte fra
Moskva. Men det er også noget mere. Det er blevet en del af byens melankolske
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drømme-æstetik, som er så vigtig for mytologien omkring Sankt Petersborg. For Sankt
Petersborg har mytologien en stor betydning. Ikke mindst, fordi byens identitet for en stor
del er bygget på myter, og på det litterære. I modsætning til Moskva, der har en stor del
af sin identitet i sin historie, sin religiøse betydning og sine arkitektoniske monumenter.
Dette hænger sammen med den status som kulturel hovedstad, som Leningrad fik under
Sovjettiden, men også med, at byen fra starten af har været skabt som en illusion. På
denne baggrund mener jeg, at kunne hævde, at der er en klar sammenhæng mellem denne
litteraritet, Sankt Petersborg mytologien, den refleksive nostalgi og ”toska”-begrebet. Og
netop denne kæde af sammenhænge vil vise sig at være yderst vigtig i forbindelse med
filmen ”Москва”.

I sin gennemgang af Sankt Petersborg fokuserer Boym netop på de sider, hvor den er
modsat Moskva. I russisk åndshistorie har der altid været en stærk modstilling mellem de
to byer, og derfor er det næsten uomgængeligt, at forholde sig til Sankt Petersborg, uden
samtidig at forholde sig til Moskva, og omvendt. Det er næsten en naturregel, at man må
gå ud fra, at de simpelthen altid står for de præcis modsatte tendenser. Og således er det
altså også for Boym.

Det Moskva som Svetlana Boym i denne sammenhæng beskriver, er naturligvis
Luzhkovs Moskva. Det er nærmest fremstillet som indbegrebet af restorativ nostalgi.
Som eksempler på Moskvas ny stil beskrives strømliningen af Den totalitære
skulpturpark, det storslåede 800-års jubilæum, Museet for den store fædrelandskrig,
illuminationerne, og først og fremmest: Genopførselen af Frelserkirken. Karakteristisk
for dette Moskva er netop en totalitær helhedstankegang, en nationalfølelse grænsende til
megalomani og nationalisme. Moskva ønsker at fremhæve sin position som den ledende
by, såvel politisk som religiøst; og at genskabe sin glorværdige fortid. Og det er, som
Boym også er inde på, ikke kun i Luzhkovs tid, at det har været karakteristisk for
Moskva.

Der ligger en tungtvejende mytologi bag Moskvas selvforståelse. En mytologi, der
bygger på den gamle opfattelse af Moskva som det tredje Rom (efter Rom og
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Konstantinopel). Men også en mytologi om Moskva som ildfuglen Phønix, der atter og
atter genfødes af flammerne. Denne forestilling stammer fra 1812, hvor man brændte
byen ned til grunden, for at forhindre franskmændene i at indtage den. Men det er som
om det har hængt ved byen lige siden. Den er ikke siden jævnet med jorden. Men igen og
igen har nye magthavere forsøgt at omskabe eller genføde den, som monumenter for
deres tid; således som særligt Nikolaj d. 1, Stalin og Luzhkov har gjort det.. Og det er
netop dette gentagne mislykkede forsøg på totalitarisme og helhedstænkning, der giver
Moskva dens usædvanligt spraglede og mangefacetterede arkitektoniske ansigt.

Det prægtigste eksempel på Luzhkov-tidens bestræbelser, og dermed det ypperste
eksempel på tankegangen i det ny Moskva, er Frelserkirkens genopførsel. Allerede da
den opførtes første gang var der stor diskussion om den. Der var diskussion om
arkitekturen, man skulle nedrive et kloster for at få plads til den – og endelig var den af
meget voldsomme dimensioner. I Sovjettiden blev kirken sprængt bort for at give plads
til Stalins pragtprojekt: Sovjetternes Palads, der imidlertid aldrig blev opført. Da man
havde opgivet paladset blev der opført en swimmingpool, der stod færdig i 1957, men
den blev så hærget af hærværk gennem 1980erne, at man til sidst måtte lukke den
permanent. I 1994 besluttede Luzhkov, Patriark Aleksei d. 2 og Jeltsin-regeringen så at
genopføre Frelserkirken. Den er blevet et vældigt prestigeprojekt; og ligeledes et vældigt
omdiskuteret projekt. Boym understreger, at kirken egentlig er ment som en perfekt kopi
af den oprindelige; og for de fleste vil den nok stå som det mest overvældende eksempel
på det Boym kalder restorativ nostalgi. Men Boym hævder dog samtidig, at der under den
er parkeringskælder, sauna, restaurant og businesscenter. Og denne sammensætning, der
på sær vis også minder om Stalin-tidens storslåede totalitære projekter, danner på sin vis
en symbiose af de tre sider, der i højest grad har præget hele Moskva: ortodoksien,
stalinismen og kapitalismen. En symbiose, som det forekommer mig, at Boym faktisk ser
visse positive træk ved.

Det nyrenoverede, Moskva, som Boym beskriver i sin bog, som udtryk for restorativ
nostalgi, er netop det Moskva, som vi ser i filmen. Også beskrivelsen af Sankt Petersborg,
som udtryk for den refleksive nostalgi er relevant i denne sammenhæng, for det er netop
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den del af den russiske kultur, der er forbundet mest med ”toska”, og som altså også på
en sær vis sniger sig ind i den beskrivelse af Moskva i filmen ”Москва”, som vi senere
skal se, selvom den altså egentlig burde være forbundet med den anden af Ruslands to
store byer.
Endelig sammenligner Boym i sin bog også de to russiske hovedstæder med en tredje by,
der har stor betydning i forbindelse med den nostalgi, der er prægende for det postsovjetiske Rusland. Det er Berlin. I Berlins kulturelle kontekst er der mange fællestræk
med såvel Sankt Petersborg som med Moskva. Byen er simpelthen et rent leksikon
indenfor nostalgi. Alle steder i Berlin fornyer man og renoverer. Og der er utallige
eksempler på netop diskussioner mellem refleksive og restorative nostalgikere.

Da Berlin, ligesom Moskva, bærer præg af flere gange at have været udsat for totalitære
planer for byens genfødsel, er der også en mængde steder, hvor nostalgien efter flere
perioder støder sammen. Som f.eks. i forbindelse med Palast der Republik, hvor man til
stadighed ikke kan blive enige om man skal genskabe det gamle kongepalads eller
renovere det socialistiske palads. Begge projekter bærer stærkt præg af det Boym
karakteriserer som restorativ nostalgi. Men i Berlin er der ikke kun nostalgiske
forkæmpere for kommunist-tiden og for Bismarck-tiden, også La belle epoche forsøger
man at genskabe restorativt, som f.eks. med renoveringen af Synagogen, selvom det
ellers er en tid, der i sig selv var mere præget af refleksiv nostalgi. I Berlin lader det til at
alt kan blive til objekt for nostalgien. Mest fremtrædende for Berlins nostalgi er dog nok
nostalgien efter drømmene fra kommunisttiden. Det er det, der i de seneste år er blevet
meget omtalt som ”ostalgi”. Svetlana Boym bruger selv kun ordet en enkelt gang i
forbindelse med omtalen af balladen om Ampelman, den østtyske gå-mand, der lige
pludselig fik helte-status, da han skulle til at fjernes for vesttyske lyssignaler. Som
arkitektonisk eksempel på ostalgien nævner Boym Tacheles; en gammel jødisk
købmandsgård, der fra 1960erne har været brugt som samlingssted for
undergrundskunstnere og bohemer. Tacheles symbolværdi som indbegrebet af
kommunisttidens undergrunds drømme har været så stærk, at den faktisk har fået lov til at
stå næsten uændret helt op til i dag. Og det endda til trods for at det har været en ruin
siden 2. Verdenskrig. Tacheles er i allerhøjeste grad et udtryk for refleksiv nostalgi i
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Berlin. Et andet eksempel er den helt absurde kamp for bevaringen af Berlinerflagermusen, hvor man direkte kæmper for forhold, der er egnede til flagermusens liv:
mørke og ruiner. Et mere ekstremt eksempel på refleksiv nostalgi er svært at forestille
sig.

For mig er Berlin dog først og fremmest karakteriseret ved den måde, hvorpå man har
formået at dyrke de refleksive og restorative byfornyelser i ekstrem grad, uden at dette
har forhindret byen i også, at have en naturlig rivende udvikling som en levende og
nutidig storby. Og altså det man kunne kalde en konstruktivt nostalgisk byfornyelse, og
netop det, som Boym efterlyser. Boym ser øjensynligt ikke Berlin som eksempel på
denne tredje form, men det forekommer mig indlysende at se den som sådan, hvilket også
er grunden til at jeg her tager hendes gennemgang af Berlin med i mine betragtninger.

Russisk nostalgi
Når det er så vigtigt for Svetlana Boym at beskrive de to russiske metropoler og deres
forhold til nostalgi, så mener jeg, at det skyldes, at disse to byer netop bliver symbolet for
russisk kultur som sådan – de bliver materialiseringen af ”den russiske ånd” for Svetlana
Boym. Dette hænger igen sammen med den opfattelse Boym har ikke alene af russernes
forhold til nostalgien, men også til det ”hjem”, som nostalgien altid vil være knyttet til.
Svetlana Boym mener ikke, at der er tale om et konkret sted, men netop et imaginært
hjem. Hun skriver:

” To feel at home is to know that things are in their places and so are you;
it is a state of mind that doesn’t depend on an actual location. The object of
longing, then, is not really a place called home but this sense of intimacy with the
world; it is not the past in general, but that imaginary moment when we had time
and didn’t know the temptation of nostalgia”( s.251).

I denne sætning har Boym næsten indkredset alt, hvad der er at sige om emnet, såvel om
hjemmet som om nostalgien.
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Idet nostalgien er forbundet med hjemmet, er det naturligvis også derigennem forbundet
med opfattelsen af privatliv og forholdet til individualisme. At individualismen
hovedsageligt er forbundet med Vesteuropæisk kultur fra renæssancen og frem, som
Boym hævder, er der næppe nogen, der kan undre sig over. Og heller ikke, at hun
fremhæver, at den russiske kultur er mindre individualistisk. Endelig kommer Boym også
ind på, at russernes forhold til hjemmet er præget af det hun kalder ”the wanderings of
the ”russian soul” (s.257) og russisk kulturs fokus på en transcendental hjemløshed, som
det bl.a. er blevet påpeget af Berdjaev.
Boym er her inde på russernes forkærlighed for det transcendentale, og deres deraf
følgende had til banaliteter. Et stort afsnit vier Boym således også til forskellen mellem
sensitivitet og sentimentalitet. Hvor hun bl.a. skriver, at banalitet er det, der gør
forskellen mellem pornografi og erotik, som også er så vigtig for Sorokin; således som
det også gør forskellen mellem nostalgi og sentimentalitet. Dette fører altså endnu engang
tilbage til en skelnen mellem banaliteten og det beåndede, således som vi også så det i
Berdjaevs beskrivelse af ”toska”. Det, der øjensynligt er hele omdrejningspunktet, for at
forstå de forskelle, der er mellem vestlig og russisk tankegang.

Nostalgien i det Post-kommunistiske Rusland og i Sovjetunionens
historie
I kapitlet ”Nostalgia and Post-Communist Memory” forbinder Boym russernes
kærlighed til ”kulturnost´” med en idealisme, som hun mener, er typisk for russerne. I
denne forbindelse stiller hun den moderne afideologiserede og amoralske generation op
mod glasnost-inteslligentsiaens idealisme og moralske ansvarsfølelse. I stedet for at tage
stilling, foretrækker den ny generation at drukne sig i massenostalgi. En tendens, som
man kunne hævde, ikke er et udelukkende russisk eller post-kommunistisk fænomen;
men det er ganske logisk, at det netop i de tidligere kommunistiske lande, og særligt i
Rusland, er yderligere udbredt.

Ifølge Svetlana Boym er det i hvert fald ikke kun efter Sovjetunionens fald, at russerne
har haft en speciel tendens til nostalgi. I løbet af Sovjettiden, har der også været en del
perioder, hvor nostalgien på den ene eller anden måde har haft stor betydning. Her
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hævder Boym at det særligt er i Stalintiden (særlig 1930erne) og stagnationsperioden, at
russerne har været nostalgiske, mens tøbruds-perioden og Glasnost-perioden netop ikke
har været meget præget af nostalgi. Netop de perioder, som Svetlana Boym her
fremhæver som nostalgiske, er de perioder, som Papernyj beskriver som ”kultura 2” i sin
bog af samme navn, som senere vil blive omtalt i forbindelse med Lipovetskijs artikler
om ”Москва”, der efter min mening er meget væsentlige.

”Glocal” kultur
Endelig nævner Svetlana Boym et nyt fænomen i russisk post-sovjetisk kultur, det er det,
som hun kalder: ”glocal” – altså en sammensmeltning af ”global” og ”local”. Hun
beskriver det, som brugen af globalt sprog til at udtrykke et lokalt indhold; hvilket altså er
præcis det modsatte af den gamle sovjetiske utopi om det verdensomspændende
(kommunistiske) budskab udtrykt med lokal stilistik. Det mest gennemførte eksempel på
dette er ifølge Boym den russiske fast-food-kæde, ”Русское бистро”, der skal konkurrere
med de store amerikanske fast-food-kæder, med gammeldags russisk mad.63 Boym
henviser endvidere til de nyere russiske film, der nok har russiske emner, og til tider
endda særdeles nationale budskaber, grænsende til det nationalistiske. Men som ikke
desto mindre benytter sig i særdeles meget af Hollywoods globale formsprog. Boym
henviser her særligt til Nikita Mikhalkovs storfilm, som ”Утомленные солнцем” og
”Сибирский цирюльник”, men det vil naturligvis være oplagt også at gøre sig nogle
overvejelser omkring ”Москва” i denne forbindelse. Denne blanding af russisk og
international kultur, er det netop, der i så høj grad præger filmen ”Москва” på både det
eksplicitte og implicitte plan, som vi senere skal se.

3.3 Konklusion: Vodka og Coca-Cola
Den forståelse af begrebet ”toska”, som vi har set hos Tjekhov og Berdjaev, er altså
præget af en romantisk tankegang, i følge hvilken ”toska” udspringer fra følelsen af at
være del af en noget transcendentalt, som man glimtvis kan få del i, som regel i mødet
63

Selve navnet er meget gennemtænkt, idet det ikke alene i sig forener det nationale med selve fast-foodideen. Men samtidig endda også i valget af ordet ”bistro” henviser til historien om, at ordets internationale
betydning skulle stamme fra russiske soldaters utålmodige udråb, da de under Napoleons-krigene sultne
indtog Paris; og dermed også i denne sammenhæng får sat fokus på det nationale.
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med ligesindede, der også fornemmer denne verden. Dette møde vil for det meste skabes
i forbindelse med kreativitet eller kærlighed. ”Toska” er den længsel, der følgelig opstår
for de mennesker, der har evnen til at føle dette højere, når de konfronteres med
dagliglivets mangel på metafysisk mening; det som russerne kalder: ”posjlost´”. En
længsel, der som oftest giver sig udtryk i melankoli og passificerende drømmeri. Ifølge
Berdjaev og Svetlana Boym er der en særlig tendens til denne konflikt mellem ”toska” og
”posjlost´” i russisk kultur, der gør, at russerne i særlig grad ikke bryder sig om
hverdagens problemer. Derfor kan man i russisk sammenhæng med rette anse ”toska” og
nostalgi for sociale og kulturelle problemer, og ikke kun psykologiske og filosofiske. I
russisk kultur har der ofte været en tendens til at se ”posjlost´” som en påvirkning udefra;
særligt fra Vesten – tidligere fra Europa og nu fra USA. Således kan man også forbinde
”toska” i Rusland med russisk selvforståelse generelt.

Det er denne forståelse af ”posjlost´” som noget ofte udefrakommende, og som ”toska”
som en speciel russisk værdi, der giver mulighed for at fortolke problemet som noget
nationalt. Og dermed opstår nostalgien i ordets egentligste forstand: som længselen efter
hjemlandet. For hjemlandet bliver jo netop synonymt med det rum, hvor man kan leve i
”toska”, og hvor man kan få lov at beholde sine drømme om en transcendental
virkelighed, uden at støde på samfundets ”posjlost´”.

Går vi altså ud fra at de foregående iagttagelser er rigtige skulle der altså i russisk kultur
generelt være en tendens til en speciel længsel efter det åndelige, en særlig antipati for
”posjlost´”, og deraf opstå den tilstand, som jeg har defineret som værende ”toska”.
Denne skulle medføre en følelse af hjemløshed og længsel efter et hjem, der skulle gøre
russerne særligt tilbøjelige til at blive nostalgiske.

Her er det så Svetlana Boym skelner mellem: restorativ og refleksiv nostalgi. Men
antyder Svetlana Boym ikke også, at der må være en tredje måde at forholde sig
nostalgisk på? Den måde, som hun i sin forrige bog karakteriserer som, at man godt kan
fortsætte med at drikke te og vodka, selvom man også drikker Coca-Cola? Dette er det,
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som jeg kalder: konstruktiv nostalgi. Hvis der er det, hvad betyder det så for vores
forhold til ”toska” og ”posjlost´”?
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4. Analyse af ”Москва”
Min analyse af ”Москва” vil altså fokusere på to forskellige sider af den netop
gennemgåede problematik. For det første vil jeg her fokusere på selve beskrivelsen af
”toska”, og af de elementer jeg mener, er væsentlige for den: den åndelige længsel og
konfrontationen med ”posjlost´” - i denne forbindelse også på, hvorledes den udvikler sig
til hjemløshed i filmen. For det andet vil jeg fokusere på de tre måder, som man kan
forholde sig til denne på; altså den refleksive, restorative og konstruktive nostalgi.

Jeg har valgt at dele analysen op i to dele, hvor den ene koncentrerer sig om
personkarakteristikkerne og den anden om rummene i filmen. I personkarakteristikken vil
jeg hovedsageligt fokusere på de tre mandefigurer, idet jeg mener, at de tre mandefigurer
netop karakteriserer de tre typer af nostalgi og dermed af de forskellige måder som den
moderne russiske virkelighed kan fortolkes på og forsøges forenet med den evige russiske
ånd. I analysen af rummene har jeg inddelt dem i følgende kategorier: Hjemmet, det
hjemløse rum, drømmerummet, det nationale rum og det levende rum. Hvor de to første
kategorier netop beskriver det, der skaber tilstanden ”toska”, og de tre følgende viser,
hvorledes selve rummene er med til at give os en forståelse af de forskellige måder, som
personerne nostalgisk fortolker omverdenen på.

Jeg har valgt at indlede med et kort referat af filmen, idet jeg ikke anser den for
almenkendt. Endvidere har jeg vedlagt en oversigt over filmens scener som bilag (Bilag
2), for at lette læsningen af analysen.

4.1 Kort referat af filmen ”Москва”
Det er desværre vanskeligt at lave et helt kort referat af ”Москва”, idet den består af en
masse scener, der er vævet ind imellem hinanden. Disse karakteriserer for det første de
seks hovedpersoners liv, men samtidig indebærer de også en vis udvikling i deres liv,
med enkelte større, betydningsfulde handlinger. Mit referat er derfor blevet forholdsvis
fyldigt, men er stadigvæk ikke et ganske udtømmende referat med alle detaljerne fra hver
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scene. For at lette læsningen af det følgende yderligere har jeg, som tidligere nævnt,
desuden tilføjet en oversigt over samtlige scener som bilag.

Filmen indledes meget smukt med russiske landskaber fotograferet fra luften og klassisk
russisk folkesang. Derefter ser vi en minkfarm, stadigvæk som en fortsættelse af
fotograferingen af Rusland. Det ligner en turistfilm. Uden at billedet skifter begynder
Mark at fortælle en slags lille parabel om den europæiske mink, der vil blive udryddet,
fordi den må bukke under i kopulation med den amerikanske. Han afbrydes af kvinderne,
og billedet skifter til et interiør fra en natklub (sc.2), hvor de fire af filmens seks
hovedpersoner sidder omkring et tomt bord. Personerne er foruden Mark: hans veninde
Irina, som ejer natklubben og hendes to døtre, den hårde Masja og den sære, syge Olga,
der herefter synger i klubben. Under Olgas sang skifter billedet fra tid til anden til en
omskiftelig mosaik af lys og regn på en bils forrude, der danner baggrund for forteksterne
(sc.3). Således starter filmen, stillestående og poetisk. Men her brydes harmonien så.
Masjas kæreste Majk dukker op med et par bodyguards. Vi forstår at det er deres
forlovelsesdag, og endvidere, at Majk er nyrig og mafioso. Majk bliver nødt til at forlade
festen for at mødes med filmens sidste hovedperson Lev, der arbejder under Majk, som
kurér, men som desuden også er en slags ven af Majk. Det bliver dog hurtigt klart, at der
er visse problemer i de to mænds forhold. Man fornemmer en stor forskel i deres
karakterer, endvidere finder vi efterhånden ud af, at Lev formodentlig har haft et forhold,
og i hvert fald en vis interesse i Masja og muligvis stadig har det. Men det største
problem er af rent forretningsmæssig art: Lev er kommet hjem fra en rejse i Israel med en
kuffert fuld af 1-dollars-sedler, der burde have været fuld af 100-dollars-sedler. Majks
håndlangere forsøger herefter under tortur at få Lev til at indrømme, at det er ham, der er
skyld i det, men det lykkes ikke (sc.5-6).

I det følgende præsenteres vi for det der skulle være de mere personlige og
følelsesmæssige relationer. Det viser sig, at Majk har en affære med Irina med Masjas
vidende. Vi introduceres også til forholdet mellem Majk og Mark, der er præget stærkt af
deres forskellige livsholdninger, som de diskuterer, mens de kører rundt i Moskva på vej
til det ”forretningsmøde”, som Majk mener, vil redde hans fremtid (sc.8-9). Hjemme i
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natklubben møder Lev, der er blevet efterladt der, Olga, der venter på Mark, som hun er i
terapi hos (sc.10). Mark er psykolog og hendes mors kæreste – men samtidig fornemmer
man, at hans følelser for hende langt overskrider det de burde, om end han ikke gør noget
forkert overfor hende. Vi fornemmer det blot på hans blik, når han ser på hende. Om
aftenen, da Irina ankommer til natklubben, viser det sig, at der er nogle unge mennesker,
der har begået hærværk udenfor i klubbens have (sc.11). Irina, Masja og Lev går ud for at
reparere det, og imens fortæller Irina om sin ungdoms store kærlighed, pigernes far, der
stak af til USA for at prøve lykken, for længe siden. Han var i øvrigt filminstruktør, og
fik ikke succes. Mens Irina fortæller, indledes kontakten mellem Masja og Lev; og denne
udvikler sig videre i natklubben om aftenen, hvor de drikker sig fulde og har sex uden at
kunne se hinanden, fordi de gør det gennem et landkort, hvor de har skåret Moskva ud
(sc.12-13). Da Masja kommer hjem, generer hun sin lillesøster ved at fortælle om sit sære
samleje, og endvidere ved at fortælle en mystisk lille historie om en sukkerpige, der lever
i mørke i en foret æske, indtil en ond mand en dag tager hende op af æsken og opløser
hende i vand. Derefter skændes Masja og moderen, Irina. Det burde være Masja, der er
vred på moderen, for at have været sammen med hendes forlovede, men det er tværtimod
Irina, der har siddet i lejligheden og drukket, der skælder Masja ud for hendes mangel på
følelser (sc.14-16).

I det følgende får vi hele Majks baggrundshistorie, som han fortæller til sin forlovede.
Han har haft en hård barndom på børnehjem, efter moderen døde fra ham, da han var
ganske lille. Siden har de eneste ting, der har givet den hårde mand virkelig betydning i
livet været sommerfugle, og siden hen ballet, fordi det mindede ham om sommerfugle og
om hans mor. De to sidder i natklubbens have ved et bord, der er ved at blive dækket op
til picnic. De andre fire hovedpersoner støder til én efter én, som i et Tjekhov-skuespil.
Herefter udspiller sig meget raffineret og skøn scene, hvor der for så vidt ikke tales
særligt dybt på overfladen: de taler om deres fremtidsplaner og om at rejse til udlandet –
men under det hele ligger betydningen ligesom mellem sætningerne (sc.17). Ganske som
hos Tjekhov. Også denne gang ødelægges festen for Majk af hans forretninger, idet den
israelske forretningsforbindelse er ankommet, og nu skal de have afgjort, om det faktisk
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er dem, eller Lev, der har snydt Majk. Det bliver alligevel ikke klart i denne omgang,
hvem synderen er, men Majk vælger at tro, at det er israeleren; og da denne antyder at det
er Lev, bliver han så vred, at han kommer til at myrde israeleren under et slagsmål med
udenlandsk dåsekonserves. Imens ser Lev den anden vej (sc.18). Hjemme i kvindernes
lejlighed diskuterer Irina med Mark om deres forhold, og ender med i jalousi, at kaste
Olga ned over ham i sengen, da hun ganske rigtigt antager, at det i virkeligheden er Olga,
der er objektet for Marks kærlighed (sc.19). Mark er rystet over den mangel på moral og
mening han mærker alle steder omkring sig, hvilket han diskuterer med en kirurg på det
hospital, hvor han arbejder. Han taler om, hvor meningsløst deres arbejde er blevet, og
netop som han er ved at begynde at tale om sådan, som han føler, at det burde være,
bliver hans desillusion understøttet af, at samtalen bliver afbrudt, ved at nogle gangstere
kommer ind og beder om at få syet en fremmed mands underlæbe på deres chef, der har
mistet sin (sc.20).

Men det hele er ikke kun elendighed og desillusion. I den følgende scene indvier Majk sit
fremtidige balletteater- og skole. Mens han fejres og snakker med pressen om sine store
visioner med teatret, snakker Masja og Lev om fortiden og om deres forhold, der viser sig
at være startet i en noget mere uskyldig og håbefuld variant for år tilbage (sc.21). Næste
morgen møder Lev Olga i baren, og tager hende med ud at se på Moskva. En sightseeing
tur, der trods megen skønhed ender i en tragisk scene, hvor Lev har sex med den
uforstående Olga i aftenens sidste metro (sc.22-25). Imens sidder Irina og Mark på baren
og drukner sig i minder fra fortiden, men da de unge kommer tilbage, og det går op for
Mark, hvad der er sket, mister han den sidste rest af tillid til samfundet og livet (sc.26).
Han går følgelig hjem til sig selv, pakker alle de ting, der har betydning for ham i en stor
kuffert, og begiver sig ud til skiløjpen på Spurvebakkerne, hvor han går helt op til toppen,
og begår selvmord ved at glide ned ad skiløjpen på sin kuffert (sc.27-28). Efter Mark
således er forsvundet ud af historien kommer turen til Majk. Først raseres hans kontor af
mafia-forbindelser, som han skylder penge, p.g.a. den fejlslagne operation med Lev
(sc.30). Derefter skydes han under sin bryllupsfest i et balletteater (sc.31). I slutningen af
filmen bliver det klart, at det er Lev, der har snydt Majk. Han henter pengene, som han
har gemt i et byskilt ved indkørslen til Moskva. Ikke alene får Lev således alle Majks
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penge, men han får også hans hustru, som Lev gifter sig med, samtidig med, at han også
gifter sig med hendes søster (sc.32-34).

Hermed er der stort set ikke et tabu, der ikke er blevet brudt i filmen; intet moralbegreb,
der er overlevet. Men filmen slutter med at de overlevende hovedpersoner: Lev og de tre
kvinder på traditionel vis tager ind til Kreml og Den Ukendte Soldats Grav for at fejre
brylluppet (sc.35-36). Og der zoomes væk fra personerne og ud over Moskva til tonerne
af Olagas sang – en sang, der handler om Moskva som en elsket og levende by (sc.37).

Personerne i ”Москва”
Først og fremmest må det bemærkes, at der i ”Москва” optræder umådeligt få personer.
Generelt er der mange scener, hvor der simpelthen er mennesketomt i rummet bag
hovedpersonerne. Dette vil jeg vende tilbage til i afsnittet om ”Rummene i ”Москва” ”.
Derudover er der meget få personer, der har nogen større rolle i filmen. Faktisk er der kun
seks rigtige roller, alle andre er blot statister, der højest har et par replikker hver. Det, at
der er så få rigtige personer, er med til at bekræfte det meget teatralske præg. Det er dog
ikke ensbetydende med, at man som publikum kommer meget tættere på personerne.
Faktisk er det meget bemærkelsesværdigt, så fjerne de fleste af dem forbliver at være
gennem hele filmen.

De tre mandlige hovedroller i ”Москва”
Her vil jeg først gennemgå de tre mandlige hovedroller, som jeg anser for langt mere
interessante og fyldige figurer end kvinderollerne. Endvidere mener jeg, at det er i
karakteristikken af de tre mænd, at filmen for alvor udtrykker sin holdning til alle de her
fremtrukne temaer. De har alle tre markant forskellige forhold til såvel Rusland, som
internationaliseringen. De forholder sig ligeledes helt forskelligt til de muligheder og
mangler der er i ”det ny Moskva” og ”den ny Moskva-kultur”. De er alle hver på deres
måde nostalgikere med en drøm om en skøn hensvunden eller aldrig eksisterende verden.
Alle de kvindelige roller dækker for så vidt også over alle disse temaer, men i forbindelse
med mændene er det så meget mere ekspliciteret, om end igen på forskellig vis: Mark
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analyserer og reflekterer i lange monologer, Majk kommer med bastante, uomstødelige
holdninger og Lev siger tingene i få, men meget betydningstyngede sætninger eller viser
det ved symbolske handlinger.

Mark – den refleksive nostalgiker
Det er derfor klart, at Mark er den i filmen, som vi føler, at vi kommer tættest på og som
vi opfatter mest som menneske. Han kan næsten virke som et talerør for fortælleren. Det
er i hvert fald ham, der er absolut lettest at identificere sig med, som det også er blevet
hævdet af Lipovetskij (se s.29). Det er også nærliggende, at se Mark som en slags
fortæller af historien, idet det synes, at vi ofte har hans synsvinkel på handlingen. Det er
også ham, der har de fleste længere monologer og som tager del i flest af de
meningsfyldte dialoger. Først og fremmest er Mark den første af personerne vi får
præsenteret. Vi får ham endda præsenteret før kameraet afslører personerne og deres rum
for os, idet det er ham, der fortæller den parabel om minkene, som indleder filmen (sc.1).
Rusland og amerikaniseringen
I denne indledningsmonolog om minkene er det temaet om Ruslands amerikanisering
Mark behandler. Han fortæller her, at der findes to typer mink, den amerikanske og den
europæiske, som er den, der bor i Rusland. Det er den amerikanske, der er den stærkeste,
siger han, og samtalen fortsætter således:
Masja: Значит, наша норка слабее американской?
Mark: Слабее. Но самое замечательное: когда американская норка
пытается спариваться с нашей, это кончается, как правило,
трагически.
Irina: Это как?
Mark: Наша норка гибнет после полового акта.
Irina: То есть американская норка затрахивает нашу до смерти?
Mark: Совершенно верно, Ирочка. (sc.1)
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At Mark vælger, at symbolisere russerne med: den ”europæiske” mink, er karakteristisk
for den måde, som han opfatter den russiske kultur på. Den farlige vestlige påvirkning er
for ham ikke den europæiske, men udelukkende den amerikanske. Den russiske kultur,
som han er bange for at miste, og som han længes tilbage efter, er en ubetinget
europæisk-russisk kultur. Mark er selv en europæer, måske endda mere end han er
russer, hvilket også er understreget af hans jødiske baggrund, der altid vil signalisere
noget alment kosmopolitisk europæisk. Flere steder bliver det også fremhævet af de
andre personer, at Mark ikke er russisk, til trods for, at det er ham, der er mest bange for
internationaliseringen. Allerede lige efter samtalen om minkene, kommer dette dilemma
frem med al tydelighed. Mark bliver med et melankolsk, nostalgisk blik ved med at holde
fast i, at han synes de skal drikke russisk vodka, mens kvinderne uden national
stillingtagen kaster sig over udenlandsk vodka, tequila og Coca-Cola. Alligevel er det
Mark, der af Irina bliver betegnet som ”совсем как нерусский”, da han vil undersøge om
vodkaen er rigtig eller en kopi (sc.2). Endelig er selv Mark, der altså ellers er den, der i
højest grad står imod amerikaniseringen, også selv influeret af den. Dette bliver vi os
egentlig først bevidst i hans dødsscene – i det allersidste billede vi får af ham. Det er efter
hans selvmord, da han ligger for enden af skiløjpen. Spredt omkring ham ligger alle hans
personligste genstande, som han har bragt med sig i sin kuffert på sin sidste tur, turen ned
af løjpen. Og hvad er det, der var i hans bagage? Det er delvis fotoene af hans elskede.
Men det er først og fremmest: vestlige spionromaner. Det allersidste vi ser, er netop, at
der ligger en engelsksproget udgave af ”Spionen, der kom ind fra kulden” lige ved hans
hoved. At den ligger netop her, giver os også samtidig en følelse, som om det var hans
hjernemasse, der lå spredt her omkring ham. Det var det, der var i hovedet på ham. Også
han, den kritiske intellektuelle, havde medbragt en drøm fra 70erne, da det stadigvæk var
bohemeagtigt og avantgardistisk at drømme om Vestens frihed (sc.28). 64

I dialogen mellem Mark og Majk kommer spørgsmålet om det ny Rusland og det russiske
også op (sc.8). Mark indleder med at sige, at de nyrige russere tror, at de kan styre alt
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Ironien bliver så meget mere udtalt, af at disse spionromaner netop er udtryk for Vestens fantasibillede af
Sovjetunionen, hvorved endnu et lag af drømme bliver lagt oven i.
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med deres ønsker og vilje, men at de må tage hensyn til skæbnen. Det er naturligvis bl.a.
Majk han taler om her, og som filmen viser får han ret: Majk kunne ikke styre alt med sin
vilje. Således kommer hans negative udsagn til at stå som en sandhed, der gælder i det
moderne Rusland. Men samtidig stilles Mark også selv til vægs, idet Majk spørger ham,
hvad det vigtigste da er for ham. Mark svarer Majk, at det vigtigste er fred og frihed,
hvilket understøtter vores billede af Mark, som repræsentant for den gammeldags
europæiske civilisations drøm om demokrati og individualisme. Men Majk svarer ham, at
det ikke er nok at være noget for sig selv, som Mark føler han er. Man må være noget for
Rusland.
-

Я нужен России. А ты нужен России? Spørger han Mark, som nærmest forstener i
opgivelse.

-

Я? Я не нужен России.

Mark er her fotograferet på en helt ens baggrund (den blå tennisbane), hvilket får det til at
ligne en scene i et absurd teaterstykke. Indrømmelsen er således skarpt pointeret, så man
kan mærke dens store betydning i hans selvdefinition. Mark er allerede starten af filmen
meget desillusioneret og kritisk overfor samfundet, men i løbet af filmen, får han gang på
gang oplevelser, der understreger, hvor meningsløst det er, og gør det klart for ham, at
han ikke har noget at gøre i sådan en verden.
Fordømmelsen af samfundet
Mark mener, at han er i stand til at bedømme samfundet, fordi han på en måde anser sig
selv for at stå udenfor det. Han er ikke en del af det ny samfund; han er en mennesketype,
der hører til i en svunden tid, nemlig i den tid, som han levede sin ungdom i. At det ikke
blot er Mark selv, der føler dette, men at det rent faktisk forholder sig sådan, fornemmes
netop i, at Mark først mister sit sprog og endelig begår selvmord, og scenen bogstaveligt
talt bliver overtaget af andre. Hans slags er der simpelthen ikke plads til i det ny Rusland.
At Mark ikke bedømmer det ny Rusland positivt kan ikke overraske. Ikke én gang i løbet
af filmen, udtaler Mark sig positivt om samfundet eller tiden. Generelt er Mark ikke
særligt optimistisk, men de få ting, der omtales positivt fra hans side, er alle forbundet
med fortiden eller det evige. Det kommer f.eks. til udtryk i terapimonologen, hvor han
sammenligner Olga med en blomst og en bog (sc.10), og i nostalgisamtalen med Irina,
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hvor han taler om 70ernes ungdoms bohemeliv (sc.26). Endelig er der også positive
elementer i dialogen med kirurgen, hvor han til slut begynder at tale om en større, for mig
at se, kosmisk sammenhæng, lige før han bliver afbrudt af sygeplejersken (sc.20) og
endda i monologen om minkene (sc.1). I dialogen med kirurgen er det netop meningen
med hans arbejde, der er emnet. Mark hævder her, at han altid har troet på, at det var
meningsfyldt det han lavede, men nu giver det ikke længere mening. Han kan ikke
varetage sit arbejde som psykiater, simpelthen fordi han ikke forstår sine patienter, og
ikke respekterer dem. Han siger, at han siden barndommen har beskæftiget sig med
voksne mennesker, men nu føler han, at alle de voksne mennesker er døde, og at han
lever i et land af uansvarlige teenagers. Det er heller ikke fordi fortiden fremstår som
idealet her. Om den siger han, at dengang, for 20 år siden, var alle paralyserede af skræk;
dengang var samfundet som gennemfrosne pelmeni. Men det var lettere at have med at
gøre som psykoanalytiker, end nu, hvor det hele flyder sammen, som en klump
halvtkogte pelmeni, som han siger. I filmen kommer emnet om frost og optøning, igen
flere gange, hvilket jeg vil se nærmere på i afsnittet ”Hjemløshed, optøning, det
udflydende og det uklare” (s.105-106). At Marks iagttagelser i hvert fald delvis skal tages
alvorligt, bekræftes af situationen, der følger lige efter dialogen: kirurgen får her en
bestilling på at sy en underlæbe fast på en gangster, der har mistet sin. Underlæben har
hans følgesvende ”fundet” på en forbipasserende. Det er ikke alene meningsløst arbejde,
det er dybt amoralsk.
Renheden og det åndelige
Ud over tennisscenen (sc.8) og scenen på klinikken (sc.20) er det naturligvis udviklingen
af forholdet til Olga, der er den vigtigste årsag til Marks opgiven. Olga står for Mark som
det eneste rene, der står uberørt tilbage af det ny samfund. I tre scener ser man, hvorledes
Mark føler denne renhed truet. Først i terapi-scenen (sc.10), hvor det er hans eget begær,
der til trods for dets åndelige og kærlige karakter, er en trussel mod hendes uskyld. Dette
bliver senere banaliseret og vulgariseret i scenen, hvor Irina trækker Olga ned i sengen til
Mark (sc.19). Mark forsøger her at undgå at medvirke til Olgas fordærv, men kan ikke
afværge katastrofen, da den kommer fra anden side, da Lev tager hendes mødom (sc.25).
Man kan spørge sig selv, hvorfor Mark netop svigter den svage pige, da hun må have
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allermest brug for ham. Han er hendes psykiater og en slags far; og tilmed elsker han
hende også som mand. Hvordan kan han så svigte hende? Fordi, der ikke er tale om et
reelt forhold, mener jeg. For Mark er hun et symbol på drømmen om uskylden og det
umaterielle, og det ikke fordi hun er noget særligt åndeligt væsen, men bare fordi hun
ikke er som de andre. Ved den intellektuelles projektion får han lavet hende til et
elskværdigt væsen, en drømmeprinsesse; men det reelle menneske og hendes skæbne, er
han ligeglad med.
En typisk Tjekhov-figur
Det er netop det, der karakteriserer Mark som intellektuel, som refleksiv nostalgiker og
som gammeldags, europæisk russer. Han er i stand til at iagttage, reflektere og kritisere;
men han er ikke i stand til at handle, skabe og tage ansvar. Han giver op, forsvinder i sine
drømme, nyder melankolsk at tænke på fortiden og ender med selvmord, uden først at
have forsøgt én eneste gang, rent faktisk at gøre noget. Hans intellektuelle skarpsindighed
har indset umuligheden af at ændre på noget, længe før han gør forsøget. Mark er en ægte
Tjekhov-figur, som Tusenbach, Andrej, onkel Vanja eller Dr. Astrov, blot rykket ind til
det moderne Moskva. En efterkommer af de mange af det nittende århundredes russiske
litteraturs “overflødige mennesker”. På én gang den mest klassiske russiske figur, der
samtidig er nært forbundet med nittenhundredetallets europæiske romantiske og
demokratiske kultur.
Den intellektuelles idealisme
Det er således heller ikke i så høj grad hans forhold til de andre personer, der identificerer
ham, som hans forhold til begreber og idéer. At Mark lever så meget i idéernes verden,
gør også hans forhold til de andre noget distanceret, og han kan til tider virke arrogant.
Mark er til stadighed i tvivl om han selv gør det rigtige, men han er derimod overbevist
om, at de andre gør det forkerte. Mark er en intellektuel, der forsøger at stille sig udenfor
samfundet og vurdere dets fejl og mangler. I filmen signalerer hans udseende også en
klassisk sekulariseret, jødisk intellektuel europæer. Mark er formodentligt sidst i 40erne;
det tyder både hans udseende, og det faktum, at han var ung i 70erne, på. Endvidere er
det vel også typisk, at det netop vil være i den alder en mand begynder at anse sit liv for
håbløst, hvis han føler, at han ikke endnu har fundet sin rette plads i samfundet. Det
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forekommer for sent at starte forfra. For Mark er det ikke bare en plads i samfundet, det
handler om. Som den intellektuelle han er, ønsker han en ”mission”. Han ønsker at gøre
det rigtige, noget, der virker stort og meningsfyldt. Det er dette han kommer ind på i
såvel dialogen med Majk (sc.8 og 9) som i dialogen med kirurgen (sc.20). Mark er
psykiater af profession, hvilket er en meget passende profession at vælge til den typiske
intellektuelle, der studerer samfundets mentale tilstand, sådan som Mark også gør det.65
Som psykiater, må Marks mission altså i virkeligheden siges at være at analysere
samfundet og forsøge at ændre det ved sin terapi. Altså ved at tale til det, således som han
jo faktisk gør, særligt i starten af filmen. Marks mission, hans verdensforståelse, hans
magtmiddel – det er sproget, og som person er han følgelig meget karakteriseret ved de
ting han siger.
Det verbale og det litterære
Det kan alligevel være svært, at argumentere for, at se Mark som fortæller af filmen, idet
han dør før dens slutning, endda relativt tidligt (sc.28). Men jeg vil mene, at Mark er en
slags fortæller. Han er den, der fortolker det, der sker, og forsøger, at skabe en
sammenhæng ud af det. Det er hans monologer og dialoger, der giver filmen meget af det
litterære præg. Han er den, der verbaliserer det hele. Dette bekræftes også ved, at filmen
ændrer sig meget efter hans død; idet det litterære og det verbale overtages af det visuelle.
Da Mark forsvinder, tager han den meningsfyldte kommunikation med sig. Derefter er al
samtale kun abrupte brudstykker. Men faktisk er der allerede, mens Mark lever, en
bevægelse hen imod det menings- og sprogløse, idet Mark i løbet af filmen mister sit
sprog. Han kan ikke verbalisere virkeligheden, fordi den ikke giver mening for ham. I
filmens indledning er han udelukkende sprog, idet han først ses fysisk efter minkmonologen (sc.1). Her er han virkelig historie-fortælleren. I langt de fleste af de scener
Mark optræder i, er han en vigtig del af kommunikationen, enten som del af vigtige
dialoger, eller direkte i monologer. Men hen imod slutningen optræder han mere i
baggrunden. Det sker første gang ved balletskole-indvielsen (sc.21), herefter er han kun
dominerende i nostalgi-scenen (sc.26), og efter Olgas syndefald, hvor Mark beslutter at
begå selvmord, foregår de to næste scener (sc.27 og 28) i fuldstændig stilhed, mens Mark
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forbereder og udfører sit selvmord. Mark slutter med at tage den store rutschebanetur ned
fra skiløjpen ovenpå sin kuffert, der indeholder hele hans åndelige bagage, men dette er
for intet at regne i forhold til den mentale rutschebanetur, der har ført ham hertil.

Majk – den restorative nostalgiker
Filmens anden markante personlighed er Majk, der på mange måder er den direkte
modsætning til Mark. Han er lige så meget restorativ nostalgiker, som Mark er refleksiv
nostalgiker.
En overgangsfigur i russisk historie
Han bliver præsenteret efter Mark men stadigvæk før Lev (sc.3). Ligesom Mark
forsvinder han også fra filmen, men på et senere tidspunkt (sc.31). Det kunne derfor ligge
lige for at antage, at Majk er en overgangsfigur i den russiske postsovjetiske kultur; at
han symboliserer den virkelighed, der har overtaget efter kommunismens fald, men som
ikke kan fortsætte meget længere. Ligesom Marks navn er fransk, og som oftest bruges af
jøder i Rusland, og dermed karakteriserer ham som forbundet med det europæiske og det
jødiske, så er Majks navn en amerikanisering, der karakteriserer ham, som en mutant
mellem russisk og amerikansk kultur - eller måske rettere: som en amerikanisering af det
ægte russiske. Majk er prototypen på en nyrig russer. Han er en selvstændig mafiaboss,
der har folk under sig, men ingen over sig. Han har mange penge, og han bruger dem
gerne. Han er rundhåndet, pralende og gør alting overdådigt. Umiddelbart virker han
grov, smagløs og meget materielt fokuseret. Man fornemmer fra de andre personer en vis
nedladenhed overfor hans mangel på ”kulturnost´”, men samtidig en del afhængighed af
ham. Denne afhængighed er i første omgang materielt baseret, men samtidig skaber Majk
også en optimistisk stemning omkring sig. Majk er maskulin og hans energi virker
attraktiv. Hans indelukkede macho-attitude får ham til at virke stærk, særligt i forhold til
Mark, der ustandseligt verbaliserer sin tvivl.
Den handlekraftige
Ligesom i Marks tilfælde, så er der heller ikke mange scener, hvor Majk ikke siger noget.
Det eneste tilfælde, er scenen, hvor hans kontor bliver ryddet (sc.30); hvilket ligesom
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med Mark er meget passende, da det også er her, hvor han forstår, at hans liv og hans
moralkodeks er dødsdømt. Men selvom Majk altså også er meget talende, så er det på en
ganske anden måde end Mark. Det er ikke lange monologer, der præger Majks sprogbrug.
Det er karakteristisk, at det første han siger, er: ”Поехали!” (sc.3) og det sidste er: ”Иди
сюда!” (sc.31) – altså i begge tilfælde ordrer. Det er karakteristisk for den måde Majk
forholder sig til omgivelserne på. Men ikke bare til menneskene omkring sig, også til
selve livet: det nytter ikke noget at snakke og vente, det er handlingerne, der tæller. Han
reflekterer ikke meget, diskuterer heller ikke; og i de tilfælde, hvor han diskuterer,
kommer han med hurtige, kortfattede løsninger. For Majk er det handlingen, der er vigtig,
i modsætning til for Mark, der mere fokuserer på selve refleksionen. Dette kommer
tydeligst til udtryk i deres diskussion i scenerne 8-9, hvor Majk ønsker at fastslå, at alt
afhænger af ens egen vilje, og at det faktisk er muligt at skabe noget. Man kan skabe tro
ved at bygge kirker, mener Majk, og genoplive den russiske kultur ved at bygge en
balletskole. Det, at det netop er i forbindelse med Frelserkirken, at Majk nævner dette, er
med til at understøtte hans rolle som den restorative nostalgiker; idet det jo netop er
denne bygning, der hos Svetlana Boym, står som symbolet på den restorative nostalgi.
Dette vil jeg komme nærmere ind på senere i afsnittet om Frelserkirken under rumanalysen.
Ridderlighed som idealisme
Majk er ligesom Mark idealist, men i modsætning til Mark nægter han at indse, at hans
idealistiske projekt er dødsdømt. Derfor er det ikke for egen hånd Majk dør, men for en
andens. I modsætning til Mark er idealismen for Majk noget han vælger at tro kan
realiseres, og det medfører, at hans ansvarsfølelse kræver handling, såvel overfor de
mennesker han interagere med, som overfor samfundet. Ikke alle Majks handlinger er
lige moralske. Han er gangster, hans formue er tjent på narko og det synes ikke at
chokere ham, da han myrder en forhandlingspartner (sc.18). Men samtidig er Majk
alligevel bundet af idéen om det sande og det skønne. Hans undergang skyldes netop, at
han ikke kan give slip på sit moralske verdensbillede: han kan ikke acceptere, at en ven
kan have svigtet ham. Trods al sin branches råhed har han alligevel nogle meget
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ridderlige idealer, der synes dybt forankret i en gammeldags, feudal kultur, og som står i
skarp kontrast til det moderne samfunds præg af vestlig individualisme.
Og Majk giver ikke op, han kæmper til længe efter han egentlig har forstået at han har
tabt. Det er ikke tilfældigt at Majk dør, skudt ned for fødderne af ballerinaen i
”Умирающий лебед” (”Den døende svane”) – det er netop denne desperate sidste kamp
for livet, som denne vingeskudte svanes solo udtrykker, der karakteriserer Majks forhold
til livet, som vi har set det igennem filmen. Samtidig er forbindelsen med denne
balletsolo, der generelt opfattes som indbegrebet af klassisk ballet og særligt den russiske
ballet, også med til at give os en forståelse af Majk som et poetisk og følsomt menneske.
Kærligheden til det skønne og følelserne
Det er netop Majks kærlighed til balletten, der gør, at vi ikke blot opfatter Majk, som en
vulgær nyrig, men også som en person med sans for det skønne, og derfor langt mere
præget af ”kulturnost´” og langt mindre af ”posjlost´”, end vi først antager. Balletten er
såvel et udtryk for russisk selvværd, som for kultur og åndelighed. Og samtidig er det
simpelthen: essensen af skønhed. For Majk er det yderligere forbundet med
barndomsminder og med mindet om moderen (sc.17). Det er værd at bemærke her, at
Majk er den eneste af personerne, hvis barndom vi hører noget om. Det skaber en
sympati, som vi ikke har for de andre personer. Vi føler ikke, at vi kan identificere os
med Majk på samme måde, som med Mark, men vi kan få ondt af ham, p.g.a. hans
baggrund, og vi kan beundre hans handlekraft. Majk er også den eneste af filmens
personer, der er styret af sine følelser. Han er helt igennem et emotionelt og irrationelt
menneske. Hans voldsomme temperament, hans indelukkede macho-attitude, hans
forenklede moralske standpunkter og hans handlekraft; det er alt sammen dele af den
samme personlighed. Symbolsk er det klart, at den kunstform, der tiltaler ham er
balletten, der på en og samme gang er den mest umiddelbare og letfattelige, og samtidig
ubetinget skønne. Han er ikke som Mark bundet til det litteræres abstraktioner. Men til
dansens sanselighed.
Den russiske ”muzjik”
Han er på en gang en primitiv og farlig mand, men samtidig har han også en varme og et
liv, som ingen af de øvrige personer. Majk er præget af en voldsomhed og larm, der er de
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øvrige personer, og hele filmens univers fremmed. Stort set alle scener, som Majk tager
del i, er præget af enten fest eller vold. Der er ikke mindre end tre scener i filmen, hvor
han er festens midtpunkt: hans forlovelse (sc.4), balletindvielsen (sc.21) og hans bryllup
(sc.31). At fester er vigtige for Majk understreges endvidere i screenplayet, i en scene,
der ligger i direkte forlængelse af scenen i haven (sc.17), og som er udeladt i filmen, hvor
Lev får Olga til at ryge hash, hvorefter sammenkomsten i haven opløses. Majk afslutter
scenen med at sige henvendt til Lev: -”Ты мне опять испортил праздник.” 66

Han er også involveret direkte i de fire voldelige scener i filmen: han er lederen i
torturscenen (sc.6), han er morderen i mordet med konservesdåserne (sc.18), han er
hovedmålet for razziaen på kontoret (sc.30) og han er ofret for mordet på sin egen
bryllupsnat (sc.31). I alle scenerne er Majk i problemernes brændpunkt, men samtidig er
der, som det ses, også en tendens til, at Majk i løbet af filmen mister mere og mere det
greb om handlingen, som er så vigtig for ham.

Majk er ligesom Mark en klassisk russisk karakter, men af en helt anden type. Han er
ikke en Tjekhov-type, men mere beslægtet med Dostojevskijs karakterer, som f.eks.
Dmitrij Karamazov. Han er den vilde, ukultiverede, sanselige og umiddelbare “muzjik”;
den fanden-i-voldske russer, der ikke er blevet præget af den europæiske demokratiske
tradition, dens individualisme og “kulturnost´”, som ellers i russisk form, er blevet endnu
mere forfinede (som det ses hos Mark).

I kombinationen mellem ham og Lev, ser jeg også noget, der minder meget om nogle af
nyere russisk films største succeser fra Perestrojka-perioden, nemlig Nikita Mikhalkovs
”Утомленные солнцем” (”Forbrændt af solen”) og Pavel Lungins ”Такси-блюз”
(”Taxi-blues”). I alle tre tilfælde er der tale om en jævn, russisk “muzjik”, der egentlig er
et varmt og moralsk ansvarligt menneske, men som i sin noget forenklede, naive
maskulinitet kommer til at hylde og understøtte principper, der ligger på grænsen af det
fascistoide, eller faktisk: over grænsen. Alligevel kan man ikke lade være med at få ondt
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af dem, når de kolliderer med deres modstander, der i alle tilfældene er en langt mere
forfinet og kultiveret person, der ligger langt tættere på, i hvert fald vestlig filmæstetiks
opfattelse af, det skønne og det interessante; da dette møde i alle tilfældene leder til den
jævne mands undergang. I begge de to andre film er modstanderen naturligvis langt mere
interessant og sympatisk end det er tilfældet her, men ligheden mellem de tre jævne
mænd er slående. I mit afsnit om filmkritikken i Glasnost-perioden nævnte jeg, at Sergei
Lavrentiev netop fremhævede Ljusja i ”Такси-блюз” som et eksempel på indførelsen af
en traditionel, amerikansk macho-myte i russisk film. Jeg mener, som netop antydet ikke,
at denne macho-type på nogen måde er russisk kultur fremmed, om end han måske ikke
så ofte er blevet set som helt i den russiske litteratur, hvilket skyldes den fokus som den
europæiske kultur som helhed og i særdeleshed den russiske har haft på den mere
forfinede helt, som Mark repræsenterer.

Lev – den konstruktive nostalgiker
Filmens tredje maskuline hovedperson, Lev, er den sidste, der bliver præsenteret (sc.5).
Da han også er den eneste af de tre mænd, der overlever, er det oplagt at antage, at han
skal forstås som en arvtager til de to andre. Den mennesketype, som kan fungere i det ny,
russiske samfund. I mange af anmeldelserne er Lev netop blevet betragtet som udtryk for
den ny type menneske: han er international, værdirelativistisk og flyder med tiden. Og
sandt er det, at der er meget fokus på Levs amoralske tilgang til livet og hans store evne
til forandring.
Karnevalisme og hjemløshed
Denne evne til forandring gør, at Lev får noget i Bakhtinsk forstand meget karnevalistisk
over sig.67 Det gør det svært at sige, hvem han i virkeligheden er, og han er også svær at
kategorisere. ”Ты серый”, siger Olga om ham, og fortsætter med, at forklare, at der i alle
andre mennesker er en kerne gemt inden i. Men en sådan kerne findes ikke hos Lev
(sc.24). Men hvorfor kalder Olga ham for grå? Jeg går ud fra at det Olga mener, er, at han
er: konturløs, udefinerbar. Der er noget Loke-agtigt over denne rolle. Som den, der
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hverken hører til det ene eller det andet sted, og derfor ikke kan leve nogen steder, men
kan overleve hvor som helst. Også Levs påklædning understreger denne hjemløshed. Han
går klædt ud som ortodoks jøde, selvom han slet ikke er jøde, udelukkende for lettere at
kunne smugle til og fra Israel. Det, at han er klædt som jøde giver naturligvis også
umiddelbart associationer til myten om den evige jøde, Ahasverus og til jøden generelt
som en kosmopolitisk og hjemløs person, og at det i hans tilfælde så oven i købet er
kunstigt og et skalkeskjul til at sløre hans amoralske handlinger, understreger endnu mere
hans rodløshed. At Lev også har boet i udlandet og rejser meget (som smugler) viser, at
hjemlandet ikke har samme betydning for ham som for de to andre mænd. Men det
karnevalistiske hos Lev mangler helt den essentielle livsglæde, som man forbinder med
karneval.
Det æreløse menneske
Lev er ingen munter, anarkistisk nar. Der er derimod noget diabolsk ved Lev i filmen.
Først og fremmest er det hans ugerninger, der udløser de to andre mænds død. Dernæst
også den måde Lev optræder på i filmen. Hele filmen igennem er han den mest ydmyge
af personerne, og aldrig den, der er i begivenhedernes centrum. Han er med i mange flere
scener end de to andre mænd, men i langt de fleste scener er han en baggrundsfigur.
Navnet Lev betyder løve, og i screenplayet kalder Masja ham også for ”звер´”, altså et
vilddyr (i scenen, hvor de skyder pile efter et landkort (sc.13)), og hans moral er ganske
vist som et vilddyrs, men generelt er Levs opførsel meget rolig, nærmest flegmatisk og
passiv. Han gør sine ugerninger uden passion, og venter tålmodigt på sine gevinster, som
han modtager med lige så lidt passion. Mest karakteristisk er Levs ydmyghed. Det er som
om han sluttelig vinder, fordi han lige fra starten af filmen intet har haft at miste. I filmen
sker det gang på gang, at Lev bliver ydmyget. Først i scenen på hotellet (sc.5), hvor hans
fingre bliver klemt i klaveret, så i torturscenen (sc.6), hvor han tortureres ved at der
pumpes luft ind i hans endetarm og i scenen i haven (sc.17) er han næsten ved at kaste op.
Lev tager alle ydmygelserne, og holder sig ellers diskret i baggrunden, til han får sin
chance.
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Den bundløse sorg
I mange af anmeldelserne betragtes Lev forståeligt nok, som udtryksløs, men det er ikke
helt korrekt, mener jeg. Ganske vist er der ingen glæde eller skyldfølelse at finde hos
Lev, men der er sorg. I den første scene han indgår i (sc.5) siger han, da han står alene
foran spejlet: ”И глаза грустные, грустные...” Og det har han ret i: igennem hele filmen
er hans øjne sørgmodige. Der er megen fokus på Levs øjne. Specielt i scenerne, hvor han
forfører pigerne (sc.13 og sc.25). Det giver os det indtryk, at Lev iagttager meget, det er
som om han ligger på lur, og først slåer til, når han er sikker i sin sag, som et vilddyr eller
en djævel. Men Levs iagttagelser er også udtryk for noget andet og mere positivt. I
scenerne med Masja, har man faktisk en fornemmelse af, at han indenunder al sin
ligegyldighed har følelser; eller i hvert fald, har haft følelser. I de scener, hvor dette
fornemmes mest, er i scenen lige før han har sex med Masja på diskoteket (sc.13) og ved
balletindvielsen (sc.21). Det er stort set også de eneste scener, hvor Lev kommunikerer.
Sprogløshed og musik
Ellers er Lev præget meget af sprogløshed. Han siger meget lidt, men en del af de ting
han siger virker meget symbolske. Han taler som oftest som om det er henvendt til
kameraet eller til ham selv – ikke til personerne han taler med. Lev er karakteriseret af få
ord, hans mimik, hans stilhed, hans iagttagen og hans symbolske handlinger. Da Lev først
præsenteres er det første man fornemmer af ham: musikken. Før kameraet viser ham,
mens det stadig fokuserer på Kreml gennem hotelvinduet, hører vi ham spille klaver.
Dette er parallelt med præsentationen af de andre to mænd i filmen, der også præsenteres
ved lyd, før billede. Mark præsenteres først ved ord, hvilket som tidligere omtalt er meget
karakteristisk for hans litterære tilgang til livet. Og Majk præsenteres ved reallyd. Men
Lev præsenteres altså ved musik, hvilket passer godt med hans langt mere luftige form.
Lige som Mark er forbundet meget med ordet og det litterære, og Majk med balletten og
det dramatiske, så er Lev forbundet meget med musikken og det visuelle. Med alt det
mindst rationelle og sværeste at kategorisere. Han filosoferer ikke for sig selv, som Mark;
eller giver ordrer til de andre, som Majk. Han iagttager, og er bare.
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Lev er i øvrigt den, der lever mest op til vestlige æstetiske filmnormer. Han er ganske
tiltrækkende af ydre, selvom han samtidig er en ubehagelig person, der også vækker
afsky ved sin nederdrægtighed, ligegyldighed og ydmyghed. Men Lev er generelt meget
mere sympatisk i filmen, end i screenplayet, hvor man ikke samtidig kan fornemme den
følsomhed, som i høj grad kommunikeres gennem hans blik og mærke det tiltrækkende
som hans plasticagtige skønhed og diabolske fremtoning fremmaner. Endelig har det stor
betydning for den mere positive opfattelse af Lev i filmen, at de rum, han indgår i,
generelt er langt mere æstetiske end de to andre mænds rum. Men dette vil jeg vende
tilbage til i afsnittet om ”Rummene i ”Москва””.
Levs symbolske handlinger
Her til slut vil jeg vende tilbage til den megen symbolik, der ligger i de ting Lev siger og
gør; der på en eller anden måde også forbinder ham med en vis litteraritet til trods for
hans stærke binding til musik og visualitet.

Allerede i den første scene, vi ser ham i, benytter han sig af kodesprog, idet han spørger
Majk, hvorledes han vil beskrive forelskelsen i Masja, og ændrer Majks klaverspil, ved at
rode med klaverstrengene (sc.5). Også scenen, hvor han og Masja skyder med pile efter
verdenskortet, er meget symbolsk (sc.13). I denne scene bringer Lev drinks, B-52´er, ind
i billedet. Navnet er hentet fra en amerikansk bombemaskine og det virker ikke tilfældigt,
at Lev netop har valgt denne drink, til at akkompagnere deres pileskydning efter
landkortet. Indtagelsen af drinksene er fotograferet i et uhyggeligt blåt lys og uden noget
underlægningsmusik, hvorved det får et sært højtideligt præg – som et ritual. En
udmærket indledning til det virkelige ritual, der følger derefter, da Masja spørger Lev om
det er sandt, at jøder ikke må se hinanden når de elsker på bryllupsnatten, og Lev svarer
at det er sandt, hvorefter han har sex med Masja gennem landkortet. For at gøre
symbolikken helt klar foregår samlejet gennem et hul, som Lev har skåret ud i landkortet,
lige der, hvor Moskva var. Således samles alle symbolerne:
1) Han fjerner Moskva
2) Han laver et tomrum
3) Han voldtager den russiske mø
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Endelig er det også meget symbolsk, at han har gemt pengene i O´et i ”МОСКВА”,
hvilket jeg vil komme ind på senere. Endelig virker scenerne, hvor han og Olga taler om
is, vand og optøning (sc.10 og sc.22), meget symbolske. Lev lærer Olga ikke at være
bange for is, og i det er der en dobbelthed i symbolikken. Delvis viser Lev, at han ikke er
bange for isen – for det kolde, forfrosne, der flere gange i filmen symboliserer hårdheden
i samfundet. Delvis er isen tøet op, da de forlader baren. Optøning er også et tema, der
vender tilbage mange gange i løbet af filmen, som symbol for opløsning af samfundets
normer. Lev udtaler sig også negativt om Moskvas lugt (sc.10). At det er et specielt
russisk træk hævder han indirekte, ved at sige, at det er noget man mærker lige meget
hvor man kommer fra. Her nævner han så til sammenligning: Berlin, Paris og New York.
Det er naturligvis tre af den vestlige verdens største og mest betydningsfulde byer. Men
samtidig er det også symbolerne for det demokratiske Europa (Paris), for USA (New
York) og for det genforenede Europa (Berlin). Lugten kommer af den dårlige benzin, og
forbindes altså med Ruslands dårlige økonomiske og politiske situation. – og det tidligere
sovjet-styre. Endelig er også dialogen med Masja om Moskva (sc.12-13), hans fortælling
om brillanterne i den rådne krop (sc.24) og slutscenens kommentar om, at de, der ikke har
levet, også fortjener et monument (sc.30), yderst vigtige.
Skurk, helt, overlever, den ny tids menneske eller endnu en håbløs nostalgiker
For mig at se, er Lev den absolut mest komplekse af filmens personer, som det så ofte er
tilfældet med skurkerollen. For Lev er jo en skurk umiddelbart set, idet det er ham, der
skaber undergangen for de to andre mandlige hovedpersoner, som vi får langt mere
mulighed for at identificere os med og holde af. Men samtidig med, at han er skurken; så
er han også både en person vi får medynk med, fordi han hele tiden ydmyges, og en
person, som virker dragende. Endelig rummer Levs stille tilbagetrukne opførsel også en
form for identifikation med publikum, idet det virker lidt som om han er i samme
situation som dette, derved, at det synes, at han også blot iagttager. Dette er naturligvis
kun en falsk identifikation, idet Lev jo netop lige præcis er den af alle personerne, der
faktisk kender den bagvedliggende intrige, der driver historien frem. Lipovetskij hævder
også i sin anden artikel, at Lev bare er den eneste af personerne, der har indset tomheden
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og kulden i verden.68 De andre lever i deres irreelle forestillingsverdener. Dette vil jeg
gerne give Lipovetskij ret i, men samtidig vil jeg også hævde, at det heller ikke for Lev
synes at være en opdagelse uden konsekvenser. Han dør ikke som de to andre mænd, men
hans sjæl dør; og selvom Lev på mange måder synes kynisk i forhold til de andre, så er
det ikke fordi han af den grund ureflekteret har overtaget rollen som amoralsk
amerikansk Tarantino-helt. Også han er en uigenkaldelig russisk Tjekhov-agtig
nostalgiker. Lev er om nogen af personerne klar over smerteligheden i tabet af den
åndelige verden. Han kommenterer direkte selv sin sindstilstand med den tidligere
nævnte udtalelse: ”И глаза грустные, грустные”, og også han foretrækker at leve i
fortiden, som han afslører, da Masja spørger ham, hvad han bedst kan lide: i går eller for
seks år siden (sc.21). Det er det dobbelt tragiske ved Lev. Han får for så vidt alt han vil
have. Han får endda kvinden han vil have, både seksuelt og som hustru, men hele den
åndelige del er forsvundet. Den findes kun i minderne om fortiden, som Lev egentlig
også foretrækker, selvom han på overfladen formår at leve i nutiden og fremtiden. Men
netop dette; at Lev er bevidst om dette, er det, der gør, at han ikke helt giver slip på sin
åndelighed, når alt kommer til alt.

De tre kvindelige hovedroller i ”Москва”
De tre kvindelige roller er ikke nær så markante som de mandlige, og vi formår ikke på
samme måde at sætte os ind i deres tanker. Netop i den mindre detaljerede og inderlige
beskrivelse vi får af dem i forhold til af mændene, fremstår tendenserne mere klart og
utvetydigt. Kvinderne kommer til at fremstå som symboler, langt mere end som
mennesker. Dette gælder særligt for de to døtre, Olga og Masja, som vi aldrig nogensinde
får muligheden for at forstå. I modsætning til mændene og til dels også Irina, får vi intet
indblik i, hvad de tænker, føler og vil. De to søstre taler ikke om deres holdninger, men
de handler heller ikke. De er der bare, og de er en stor del af handlingen, men
udelukkende som objekter, for at afspejle mændenes måde at forholde sig til
virkeligheden på. Jeg ser de to døtre nærmest som symboler, for de mest ekstreme
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”… В фильме он сыгран иначе - как единственныйб, кто знает о близости пустоти и смотрит ей в
глаза…” ( M. Lipovetskij: ”S/Z i pustota” (in: Iskusstvo Kino, 2/2000)
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ublandede former af de to begreber, som jeg finder så vigtige i filmen: ”toska” og
”posjlost´”.

Olga, der i kraft af sin sygdom er fuldstændig afskåret fra samfundet omkring hende, er
den mest yderligtgående form af det, som Mark mere eller mindre bevidst har som ideal.
Men hvor Mark stadigvæk forsøger at kommunikere med omgivelserne, så er Olga helt
afskåret fra dette. Faktisk er Olga den af personerne, der optræder i flest af scenerne: i
ikke mindre en 21 af dem, men det er kun i otte af dem hun overhovedet taler, og i de
fleste af disse også kun i abrupte sætninger. Det gør, at meget af det som Olga siger,
kommer til at virke som meget vigtige sætninger, som en slags orakelsvar: mystiske,
symbolske og rammende. Det er særligt hendes kommentarer om Lev, som jeg har været
inde på (sc.24), og om Masja, som jeg vil komme ind på, (sc.14), der er vigtige. Og så
selvfølgelig det gennemgående tema om vand, is og optøning, som Olga synes i ekstrem
grad at være følsom overfor. Dette tema vender jeg også tilbage til. Hun er ligesom Lev
en udenforstående, der derfor uden at tage ansvar kan kommentere det hun ser uden at
tage hensyn. Det er nærmest en nar-rolle, som den naive sandsiger, hun indtager.
Samtidig er Olga også det mest ekstreme udtryk for den mangel på samfølelse og
kommunikation der er blandt alle personerne. Endelig bliver Olga, som jeg også var inde
på i forbindelse med Mark, udtryk for en form for renhed og uskyld, der stadig er tilbage
i samfundet. Dette skyldes også netop det, at hun p.g.a. sin sygdom, lettere kan holde sig
udenfor samfundets ”posjlost´”. Det er også derfor det er så afgørende, da også hun bliver
indtaget af omverdenens ”posjlost´”, da Lev forfører hende. (sc.25) Dette forudsiges i den
lille fabel, som Masja fortæller hende i badekarret (sc.14), og som hun bliver så rasende
over. Det lyder som et børnerim og handler om den lille sukkerpige, der lever i et sort
futteral, der beskytter hende, men ved midnat kommer den sorte mand og åbner futteralet
og hælder vand ned over hende. Jeg opfatter det i første omgang som en beskrivelse
netop af Olgas situation. Det er logisk at se hende som den sårbare pige, der er beskyttet
af det sorte rum, der omgiver hende og holder verden på afstand, indtil den onde selv i
hendes skæbnetime åbner op for hende til verden, og samtidig opløser hende.
Olga fungerer i filmen som det ultimative symbol på mennesket, der ikke kan forenes
med den hårde og foranderlige verden, som simpelthen ikke kan forstå den, og som
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derfor altid vil leve i ensomhed i sin egen uvirkelige virkelighed. Dette karakteriserer alle
personerne, hos Mark er det tydeligst, men hos Olga er det ført helt over i en nærmest
abstrakt og symbolsk variant: Olga er legemliggørelsen af ”toska”.

Masja derimod, der så ubetinget er filmens mest usympatiske person; først og fremmest
fordi hun er den vi, ligesom personerne i filmen, har allersværest ved at komme tæt på.
Hun har som Lev en bedre evne end de øvrige personer til at tilpasse sig samfundet.
Faktisk virker det som om hun har det i endnu højere grad end Lev, og det opfattes
hverken af de andre personer eller af publikum som et specielt positivt træk umiddelbart.
Næsten alle de øvrige personer kommenterer Masjas kolde ligegyldighed. Mark, som hun
næsten ikke ses i interaktion med, reagerer blot på hendes arrogante kommentar til Majk,
da han siger at han ikke har været i Italien (sc.17). Marks bemærkning fokuserer på
Masjas materialisme og overfladiske normer. Olga siger at Masja har ”плохие глаза”
(sc.14), og da øjnene jo ses som sjælens spejl, skal dette udsagn fra den lille sandsigerske,
formodentligt tages for en troværdig diagnosticering af Masjas sindstilstand. At Masjas
øjne beskrives som ”плохие” virker som en parallel til at Lev omtaler sine som
”грустные” – og da det er disse to, der står som repræsentanterne for den ny generation,
synes der ikke at være meget at håbe på i fremtiden. Lige i scenen efter (sc.15) at Olga
har sagt dette, kommer det til et stort skænderi mellem Irina og Masja – eller rettere: Irina
skælder ud på Masja. Og også hun fokuserer på Masjas ligegyldighed; hun siger, at hun
er tykhudet som en elefant, og beskylder hende for at være ligeglad med alting. Men ikke
nok med det; Irina kalder hende også ”пошлая, пустая дура” – det er selvfølgelig udtryk
for Irinas desperation, fordrukkenhed og muligvis også jalousi. Men selve det, at hun
netop betoner, at Masja ikke er en Medusa, ikke en ond skabning, er interessant. Hun
beskylder hende nemlig for noget, der er langt værre – det, der i deres univers, faktisk er
det værste man kan være: dum, tom, og ”posjlaja” (femininum af ”posjlyj”, som er
adjektivet til ”posjlost´”). For Irina er det lige præcis ligegyldigheden og tomheden, der
gør at Masja, for hende udtrykker ”posjlost”. Det, at hun ikke som de andre synes at lide
under savnet efter den store sandhed, kærligheden og nærheden. Det er det, der gør Masja
til filmens ultimativt mindst sympatiske person. Og så alligevel, fortsætter filmen, med
den absolut eneste scene, hvor Masja viser sig i stand til at føle, reflektere og mindes, da
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hun forsøger at tale med Olga om deres fortid, og om Lev (sc.15), men da Olga ikke
responderer, bliver vi som publikum de eneste, der kan bevidne, at Masja faktisk har et
følelsesliv. Endelig kommenterer selv Lev Masjas ligegyldighed, hvilket vel for så vidt er
klart, da det øjensynligt er en del af grunden til hans ulykke. Han kalder hende lunken
(sc.21), og siger, at hun altid bare flyder med, som det er lettest. Det er så meget mere
bemærkelsesværdigt, eftersom det er Lev, der siger dette; og dermed understreger, at selv
i forhold til ham er hendes opførsel ekstrem. Masja er det tætteste filmen kommer på en
person, der har løsrevet sig fra de store ideer og drømme. Og alligevel mærker vi, som i
sengescenen med Olga (sc.16), at også hun er bevidst om tabet af uskylden og længes
efter drømmene. Masja bliver således i filmen symbol for den moderne Moskva-kulturs
”posjlost`”, kulde og ligegyldighed; der dog til stadighed ikke kan få overtaget totalt over
den russiske sjæls trang til at stræbe mod det umulige og skønne.

Irina er langt den mest forståelige af de tre kvinder. Hun er også den, der taler mest, og
den der ligner de mandlige roller mest. Irina er tydeligvis nostalgiker som Mark, som det
særligt viser sig i nostalgiscenen (sc.26) og fyrværkeriscenen (sc.12), men det er Majk
hun ligner mest i sin viljesstyrke til at kæmpe for at skabe et liv i nutiden. Samtidig er det
som om Irina udvikler sig modsat de andre. Hvor Mark og Majk bukker under for
udviklingen, og Lev, Masja og Olga flyder mere og mere med den. Så er det som om
Irina i løbet af filmen bliver mere bevidst om udviklingen, og i mindre grad accepterer
den. Men det meste af filmen igennem er hendes signaler dobbelte: hun vakler hele tiden
mellem at flyde med, og at reflektere over situationen; men det er helt klart at hun er
bevidst om problemet. Allerede i den indledende scene (sc.2), hvor hun på den ene side er
ligeglad med den russiske vodka, og så alligevel kalder Mark for ”совсем как
нерусский”, fornemmes det. Tydeligere bliver det i fyrværkeriscenen (sc.12), hvor hun
længes umådeligt meget efter fortiden, og det dobbelte forhold til amerikaniseringen
tydeligt kommer op i sørgmodigheden over den ny tid, samt bitterheden over at manden
forlod hende og Rusland for at få succes i USA; og så på den anden side fascinationen af
hendes “Camel-man”, som hun stadigvæk drømmer om. Han, der var så gennemamerikaniseret som man kunne være i Sovjetunionen i 70erne: ”…он был абсолутно
Camel-man”, siger hun. Og selvom hun nu kan se en mængde “camel-men” i Moskvas
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gader, er der ikke den samme fascination, som tilbage i 70erne. Nu er det er del af den
forhadte internationalisering, men samtidig er der stadig drømmen om dengang i 70erne,
hvor det var bohemet at være vestlig. Men her kommer også hele den tragiske dimension
med; for det første, at han åbenbart svigtede Irina og døtrene, for at følge sine drømme
om succes i USA, og naturligvis historien om, at han ikke opnåede denne succes. Det
virker lidt som en morale: sådan går det med dem, der tror for meget på drømmen om
Amerika! Hvad enten, de forsøger at tage til USA for at opnå den eller bringer USA til
Rusland. I skænderiet med Masja (sc.15) kommer hun igen i konflikt: hun skælder Masja
ud for at være kold og ligeglad, samtidig med, at hun burde være lykkelig over, at Masja
tolererer hendes forhold til Majk. I senge-scenen (sc.19), hvor Irina opfører sig mest
forfærdeligt overhovedet, og selv overskrider enhver form for moral, ved at hive den
forsvarsløse Olga ned i favnen på Mark, har Irina selv lige reflekteret over livets hårdhed.
Endelig i nostalgi-scenen (sc.26) hengiver Irina sig helt til fortiden, og efter Marks død,
er det som om hun har arvet hans ansvarsfølelse og refleksion. Efter denne tid er hun
stille og hendes alvor symboliseres med Marks briller, som hun herefter bærer hele tiden;
et symbol på Marks intellektualisme og refleksion.

Irina vælger altså til slut at forskanse sig i nostalgien og trække sig tilbage fra den videre
udvikling. Mens hendes to døtre lader sig rive med videre, idet de begge gifter sig med
Lev, som tydeligvis er fremtidens mand.

Delkonklusion efter personkarakteristik: Ensomme
nostalgikere
De tre mandlige roller i filmen repræsenterer ikke blot tre forskellige typer russere og tre
forskellige typer nostalgi, men også tre forskellige faser i udviklingen af en ny russisk
kultur. Dette bekræftes særligt derved, at de bogstaveligt talt skiftes til at have overtaget i
filmen. I starten er det Mark, der fremstår, som den, der har magten, idet det er ham der
formidler sandheden. Men i det han i løbet af filmen mister først sit sprog, der jo er meget
essentielt for Mark, og derefter sit liv, fornemmer vi at hans rolle er udspillet. Den er
langsomt blevet overtaget af Majk, handlingens mand, der ikke i samme grad har sproget
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i sin magt, men til gengæld har pengene og kan styre handlingen. Men også Majk må
give fortabt. Han mister evnen til at styre handlingen, han går fallit og bliver sluttelig
myrdet. Som filmens vinder fremtræder Lev idet han er den eneste af de tre mænd, der
overlever til slutningen af filmen. Og så får han oven i købet alle pengene og kvinderne,
og dermed den totale magt. Han får endda også lov til at sige filmens slutreplik, hvorved
vi mærker, at han også på det sproglige plan har fået magten, selvom han ellers hele
filmen igennem har været karakteriseret ved mangelen på sprog, såvel som på handling.

Fælles for alle personerne i filmen er, at de på den ene eller anden måde lever i en form
for drøm: Olga lever i sit eget indelukkede univers, der er skabt af hendes sygdom. Hun
er helt afskåret fra samfundet og også fra de øvrige hovedpersoner. Som sådan er hun det
mest ekstreme udtryk for denne livsform – men den præger alle personerne. Irina
forsøger at tage del i samfundet, om ikke andet, så i hvert fald at forsørge sig selv. Hun
forsøger også at være glad og udadvendt. Men gang på gang drukner hun sig i alkohol og
minder. Mark forsvarer sig, som en typisk refleksiv nostalgiker, mod samfundet med sin
kritiske holdning, der er skabt ud fra idealer fra anden tid. Majk forsøger, som en typisk
restorativ nostalgiker, at tvinge samfundet til at optage idealer fra en svunden tid igen.
Lev og Masja forsøger at indordne sig den ny tid og udnytte dens muligheder på den mest
rentable måde, men de er begge bevidste om, at de derved taber deres idealers verden.

Fælles for alle personerne er altså en grundlæggende konflikt med samfundet, der
kommer af en forestilling om en mere ideel verden, der i bund og grund for alles
vedkommende aldrig har været en reel, eksisterende verden. Bortset fra Olga, hvis
forestillingsverden det er svært at sige noget konkret om, så er denne ideelle verden for
de øvrige personer bundet til en forestilling om at tingene var bedre før i tiden. Men for
alles vedkommende, er det, der var bedre før, egentlig ikke den eksisterende verden
omkring dem, men derimod, at de selv var på et stade dengang – og til dels også at
samfundet var på et stade dengang – hvor de stadig kunne drømme om fremtiden. Det
personerne faktisk savner, er at længes efter fremtiden, hvilket de alle paradoksalt nok
fortolker som en længsel efter fortiden.
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I forlængelse af dette, kommer filmens andet paradoks: personerne længes tilbage til den
tid, da Rusland var så separat fra resten af verden og særligt fra Vesten, at de kunne
drømme om, at det ville være bedre, hvis der var åbent til Vesten. De længes efter at være
ægte russere, der kan længes efter internationaliseringen. Netop dette, at deres drøm om
internationaliseringen konfronteres med den faktiske internationalisering og deres fortids
drøm om fremtiden konfronteres med nutiden; er det, der alt i alt skaber den desillusion,
den melankoli og den ”toska”, der ligger som et tykt tæppe over hele filmen.

Men det, der virker mest skæbnesvangert, er imidlertid, at de fleste af personerne ikke er i
stand til at verbalisere denne følelse. Den eneste, der for alvor forsøger, er Mark; og han
mærker gang på gang, at han ikke bliver forstået. Dette er jo for så vidt underligt, idet
samtlige af personerne synes at have den samme grundlæggende melankoli; men
problemet er, at deres baggrund for den og deres måde at forsøge at forholde sig til den
på, er alt for forskellig til at de kan søge trøst i de andres medliden. Tværtimod forsøger
de at legalisere deres egne forsøg på at omgås problemet, ved at fordømme de andres.
Som når Irina kalder Masja en ”пустая, пошлая дура”, eller Majk kritiserer Mark for
ikke at være idealistisk i hans restorative forstand. Det er dette, der skaber den ultimative
følelse af ”toska” i samspillet mellem personerne.
Den ”toska” vi ser i “Москва”, og som præger alle dens personer, er altså umådeligt tæt
på det som jeg har karakteriseret som ”toska” i forbindelse med Tjekhov. Alle
personerne lever i deres egen drømmeverden. Selv de, der virker allermest udadvendte,
pragmatiske og virksomme, synes i bund og grund at have forvildet sig ind i en labyrint
af fjerne drømmerier, der er ganske uforenelige med samfundets ”posjlost´”. Og netop
dette sammenstød mellem drømmene og samfundets ”posjlost´” er jo, som tidligere
nævnt, efter min mening, faktisk hovedemnet for alle Tjekhovs skuespil. Endelig kender
vi også fra Tjekhov denne tragiske mangel på evne til at kommunikere mellem
personerne, til trods for at de for så vidt alle lider under den samme uopfyldelige længsel.
Det er denne mangel på kommunikation der har gjort Tjekhovs pauser så berømte – og
her i filmen kommer det til udtryk i en ekstrem stilhed, understøttet af den disharmoniske
musik. Selvfølgelig er drømmene lidt anderledes end hos Tjekhov her. Men faktisk er det
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forbavsende så lidt de adskiller sig. Både Mark og Majk drømmer på hver deres måde om
en bedre fremtid for hele samfundet eller verden – ganske som Doktor Astrov og til dels
Lopakhin. Mark med en resignation som Astrov, Vanja eller Tusenbach. Majk med en
febrilsk handlen som en mellemting mellem Astrov og Lopakhin. Endelig er der jo også i
filmens titel, som tidligere omtalt, en tydelig reference til Tjekhovs tre søstres sukken
efter Moskva. Nu er de her endelig, men det lader de ikke til at være blevet lykkeligere
af. Men sagen er, at det drømmenes land, hvor alt kunne realiseres er rykket fra de tre
søstres ”Moskva, Moskva!” til drømmen om udlandet – eller rettere: om det de før i tiden
troede at udlandet var. Men nu kender de udlandet, de kender også det
internationaliserede Moskva, såvel som det oprindelige. Og intet af det har opfyldt deres
drømme, hvilket ikke kan overraske, da drømmen jo altså, efter min mening, netop er
drømmen om den uendeligt skønne og helt uopnåelige lykke.

Man kan ikke lade være med at spørge sig selv, hvad det er der mangler. Hvorfor kan
personerne, der dog alle føler mere eller mindre den samme smertefyldte ”toska”, ikke
kommunikere med hinanden, føle fællesskab, kærlighed, kreativitet? Det synes ikke at
være noget, der ligger i personerne. Altså må man antage, at det, der forhindrer det, er det
omkringliggende samfunds, med dets krav og dets ”posjlost´”, ligesom hos Tjekhov. Men
det sjove er, at det faktisk, ligesom i Tjekhovs skuespil, er umådeligt lidt vi ser til det
omkringliggende samfund og dets ”posjlost´”. Hvordan er det så egentlig, det rum, der er
omkring personerne? Det rum, der efterlader dem i ensomhed og hjemløshed med
drømme om en anden fjern virkelighed, med væmmelse, ”posjlost´” og ”toska”, med
nostalgi og længsel? Og er det rummet, der skaber personerne, eller er det i virkeligheden
omvendt: personerne, der skaber rummet?

4.3 Rummene i ”Москва”
Det helt centrale for mig i forbindelse med karakteristikken af rummene i ”Москва” er at
finde ud af, hvorledes begreberne hjem og hjemløshed er beskrevet her. Derfor vil jeg
tage udgangspunkt i beskrivelsen af de faktiske fysiske hjem vi ser i filmen. Derefter vil
jeg gå over til at beskrive hele det rum, der skaber følelsen af hjemløshed: det rum, der er
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infiltreret af samfundets ”posjlost”. Endvidere vil jeg undersøge de rum, hvor personerne
formår at skabe et metafysisk hjem: et fristed i forhold til samfundets ”posjlost”. Endelig
vil jeg så undersøge, hvorledes det metafysiske hjem forbindes med noget nationalt via
valg af locations tynget af national betydning.

Hjemmet
Der ikke meget positivt at sige om hjemmene i ”Москва”. For Majks og Levs
vedkommende kommer vi aldrig til at kende hjemmene, hvilket for så vidt er meget
logisk, da begge disse personer virker meget hjem- og rodløse, til trods for, at det er deres
fortid vi eksplicit hører mest om; men dette hænger faktisk også sammen, idet det er
logisk, at de udefrakommende elementer i højere grad har brug for præsentation, end de,
der naturligt hører til i miljøet, Mark og kvinderne.

Marks hjem ser vi én gang i filmen: i scenen før selvmordet (sc.27). Det er naturligvis en
scene, der virker meget sørgmodig, men værelset virker ganske hyggeligt, idet det er
fotograferet i det gyldne skær, der kommer ind gennem strå-persiennerne. Dette gyldne
skær står i skarp kontrast til det meget blå lys, som Stalin-skyskraberen udenfor vinduet
lige bagefter fremstår i. Marks hjem er et hjem i ordets bedste betydning: det er et sted,
hvortil han kan trække sig tilbage fra det skræmmende samfund. Værelset er spartansk
indrettet, der er kun de allermest nødvendige ting: seng, skab, TV, et gammelt
stereoanlæg – desuden en mængde fotos og bøger, og et par halvvisne potteplanter.
Marks hjem minder om den slags mindestuer, man laver for kendte kunstnere, hvor man
kan se deres vigtigste ejendele og forskellige udgaver af deres bøger og fotos af deres
kære; men man har stadigvæk svært ved at forestille sig nogen leve i disse rum. Marks
værelse er ikke lavet for at man kan leve der; men for at man kan mindes. Men for Mark
er det jo også netop essensen af at leve.

Ganske anderledes forholder det sig med kvindernes hjem. Deres hjem dukker op et par
gange i filmen, men ingen af gangene føler man den samme intimitet, som man gør den
ene gang man ser Marks værelse. Alle gangene er præget af dybt vemod og en ubehagelig
fremmedhed til trods for de meget intime situationer og samtaler, der faktisk foregår der.
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Første gang er da Masja kommer hjem efter at have haft sex med Lev i baren (sc.14-16).
Masja er overstadig og småfuld, Irina er deprimeret og fuld, og Olga er som altid
utilnærmeligt lukket i sit eget univers. De scener, der er her, virker meget ubehagelige.
Såvel Masjas dialog med Olga i badeværelset, som Irinas med Masja i stuen, er en
mellemting mellem et overfald og et nødskrig om forståelse. I begge tilfælde er der
faktisk mere tale om monologer end dialoger, selvom der er enkelte bidrag fra
henholdsvis Olga og Masja, så er der på intet tidspunkt tale om en rigtig samtale. I begge
tilfælde taler den ene part bare hensynsløst og egocentreret, idet de alligevel ikke
forventer forståelse fra den anden. Den sidste scene her, i pigernes soveværelse, virker
sært ægte i forhold til den foregående scene. Her er det som om Masja, trods alt forsøger
at bryde gennem muren, og nå til en fælles forståelse med søsteren. Et forsøg, der
naturligvis ikke lykkes. Det sære er, at her ser det faktisk ud som om Olga med vilje ikke
reagerer, men som om hun udmærket forstår, hvad søsteren siger. Omvendt er der, til
trods for Masjas inderlighed i denne scene, også en antydning af, at hun taler mest til sig
selv, idet kameraet hele tiden slører enten hende eller Olga. Selve lejligheden fremstår
som luksuriøs og smukt indrettet, men meget tom. De tomme vægge i stuen virker meget
uhyggelige på grund af den kolde belysning, som fremkommer af halogen spot-lampernes
lys; spot-lamper skulle sætte fokus på noget, men der er ikke noget at sætte fokus på. I de
øvrige scener er lejligheden fotograferet i et behageligt lys og med stille, melankolsk
musik, men stadigvæk er ensomheden slående, til trods for at der er tre mennesker i
lejligheden. Næste gang man ser lejligheden er i scenen, hvor Irina og Mark diskuterer
deres forhold (sc.19). Også denne scene markerer stærkt, at hjem bestemt ikke er det
samme, som at være blandt mennesker man føler sig tryg ved. Også her er Irina stærkt
beruset, og Mark formodentlig også; han er i hvert fald deprimeret og fjern. Igen er der
heller ikke rigtigt tale om dialog: det er næsten kun Irina, der taler. Det er dog tydeligt, at
Mark lytter, i modsætning til filmens andre personer. Han lytter og tænker over det, der
bliver sagt. Men han reagerer alligevel ikke, for han har ikke noget positivt at sige.
Scenens absurde slutning, hvor Irina river Olga ned over Mark, gør denne scene, der
ellers kunne have været en af de mere positive, til en af de allermest frygtelige. Denne
lejlighed er ikke en mindestue, som Marks værelse, men det er heller ikke et sted man
føler sig hjemme. Det er et koldt, tomt rum.
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Det hjemløse rum
Filmen er generelt præget meget af en følelse af hjemløshed. Som vi lige har set trænger
den ind i det fysiske hjem, hvor den naturligvis virker allermest ubehagelig og
malplaceret. Men her efterlader den hovedsageligt publikum med følelsen af tomhed og
kulde. Langt mere påtrængende er den i det offentlige rum, som vi ser i filmen, hvor den
blandes med samfundets ”posjlost´”. Her i filmen udtrykkes denne hjemløshed særligt i
de rum, der er forbundet med gangster-verdenen og med transport.

Gangster-verdenen
Det offentlige rum i ”Москва” er hovedsageligt forbundet med Levs og særligt Majks
gangstervirksomhed. Det er naturligvis ofte locations, der er enten meget mørke og øde
eller fyldt af overvældende lys og menneskemængder. Altså steder, hvor man mister
overblikket, og derfor føler sig fortabt og overgivet til omgivelsernes nådesløse brutalitet
og ”posjlost´”. 69 De tre locations i filmen, der først og fremmest er forbundet med
gangster-verdenen er hotellet, kontoret og fabrikshallen.

Hotellet er her så absolut den mest positivt beskrevne af de tre locations. Scenen, der
foregår her (sc.5), er præget af en vis æstetik og kultur, og først og fremmest af det, der
synes at være et venskab. Scenen er fotograferet i et gyldent skær og med mættede farver
og i den første del også af klassisk musik. Men hele tiden er vi klar over, at dette kun er
en del af sandheden, for ind imellem afbrydes scenen af, at vi følger Majks håndlangere
på hotellets trappeopgange, og disse scener foregår i koldere lys og uden
underlægningsmusik.

Mere udpræget bliver kontrasten mellem den skønne indre verden og virkelighedens
(gangsterverdenens) ”posjlost” i scenen, hvor Majks kontor bliver ryddet af
mafiaforbindelserne (sc.30). Det er en af filmens mest handlingsmættede scene, og en
69

Det er i høj grad det samme rum, som man beskriver i film-noir-genren, der typisk også er infiltrerede af
gangsterintriger. Generelt virker filmen meget inspireret af film-noir-genren. Og det er vel ikke tilfældigt.
Da denne genre netop kom frem lige efter anden verdenskrig, hvor den vestlige verden stod overfor det
samme ideologiske tomrum og den samme rovdyrkapitalisme, som Rusland efter Sovjetunionens fald. For
nærmere gennemgang af film-noir-genren se f.eks. Foster Hirsch: ”The Dark Side of the Screen: film noir”
(1985). Jon Tuska: ”Dark Cinema: American ”Film noir” in cultural perspective” (1984)
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meget vigtig scene i forbindelse med Majk, fordi det er her, hans drømmeunivers reelt
bryder sammen. Han må indse sit nederlag, som jeg var inde på i kapitlet om Majk.
Denne scene er en af de visuelt set grimmeste i filmen. Den er optaget næsten
dokumentaragtigt, i triste grålige farver og uden underlægningsmusik, kun med reallyde.
Her er kampen mellem drømmen og virkeligheden helt eksplicit. Majk lukker sig inde i
sin drøm om det eneste, der endnu betyder noget for ham at bevare: hans drøm om
balletten – skønheden og den russiske kulturskat. Han fordyber sig i sine drømme, mens
han med tårer i øjnene langsomt iagttager balletstatuetten på sit bord og lukker døren, og
nægter at åbne for den igen, da skurken vil tale med ham. Han lukker sig inde, men ved
samtidig godt, at han er dødsdømt. Det er det, der bliver mimet mellem de to mænd, på
hver deres side af glasruden. Netop denne lille seance mellem de to mafiamænd, virker
meget symptomatisk for det forhold, som personerne gennem hele filmen har til
virkeligheden: de står selv inde, beskyttede og distancerede fra virkeligheden, de
iagttager den, og handler symbolsk i forhold til den, og dog ved de, at deres skæbne
stadigvæk er beseglet af den, og at den vil vinde over dem før eller siden, men indtil da
kan de forsvinde i deres egne drømme om en smukkere verden. Og det er præcis det
Majk gør her. I det øjeblik han får sin dødsdom fra skurken, og i det øjeblik han beslutter
at lukke virkeligheden ude, så starter balletmusikken: drømmen tager over.

Den mest ubehagelige location i filmen er fabrikshallen. Den optræder i to scener:
torturscenen (sc.6) og den scene, hvor Majk slår den israelske forretningspartner ihjel
(sc.18). Ganske vist er der i det første tilfælde tale om et bilværksted, og anden gang om
et lager, men overordnet er det den samme stemning de formidler. Fabrikshallens lukkede
rum er meget angstfremkaldende, og i begge tilfælde er der også tale om meget voldelige
scener. Der er ingen tvivl om, at netop disse to scener er de mest uhyggelige og
væmmelige i filmen. Det er de eneste scener, der for alvor lever op til filmens image, som
gangsterfilm, og til Sorokins forkærlighed for at provokere. Men selv i disse scener er der
formildende omstændigheder. I torturscenen er der stort set ikke fokus på den lidende
Lev, men derimod på Majk, der ikke virker faretruende og led, men snarere bekymret og
skuffet. De er følelserne og de menneskelige omkostninger, der er i fokus her, ikke
volden. Også i den anden scene er der fokus på det menneskelige. Majks mord på
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israeleren er ikke overlagt eller ondt, og selvom israeleren egentlig er uskyldig i denne
sammenhæng, får vi ikke ondt af ham. Det er der flere grunde til. For det første er fokus
på Majk, og hans følelser. Det virker som om, han her faktisk bliver klar over, at det er
Lev, der har snydt ham, men den forklaring kan han ikke godtage: det går mod hans
moral og menneskesyn at tro, at en ven kan snyde ham. Derfor reagerer han så kraftigt
mod israeleren, som han vil have skal være skurken. Det, der gør ham gal er ikke, at
israeleren har snydt ham, men da han siger, at det er Lev, der har. En anden grund til at vi
ikke får ondt af israeleren er naturligvis, at han virker ubehagelig. Endelig virker mordet
ikke så slemt, fordi det er meget æstetisk billedligt set, selvom det er en ækelhedens
æstetik. Endvidere virker det også distanceret, fordi der er så tydelig symbolik i mordet;
det er jo trods alt ikke helt almindeligt at myrde nogen ved at overdynge dem med
importeret dåsemad! Det er et affektmord, og det er ikke tilfældigt, hvad der her bringer
Majk i affekt. Følelsen af at blive forrådt, og skuffelsen over at se, at hans moral og
livsværdier ikke holder i samfundet længere, forbindes for Majk med den ukritiske
import af udenlandsk (vestlig) kultur og moral, eller mangel på samme. Den importerede
dåsemad er for ham her symbolet på vestlig, fordærvelig ”junk”, og derfor raser han ud
blandt dåserne og dynger dem i frustration ud over israeleren, der med traditionel russisk
antisemitisme sættes i forbindelse med verdenskapitalismen.70

Endelig er der en sidste gangster-location i filmen. Det er byggepladsen. Den optræder to
gange i filmen: delvis i scenen, hvor Majk forhandler med sine mafia-partnere (sc.9) og
delvis ved balletskoleindvielsen (sc.21).

Den første af disse to scener, er i screenplayet henlagt til en kinesisk restaurant. At den i
filmen er blevet rykket til en byggeplads ude i Moskvas nye, kommercielle centrum, er en
understregning af, at Majk og hans mafia-forbindelser hører til i denne verden. Det er
dem, der får den til at vokse op. Det er også vigtigt, at byggepladsen som location
70

I filmen er antisemitismen dog nedtonet i forhold til i screenplayet. Delvis siges det ikke direkte i filmen,
at ofret er israeler, det antydes kun ved hans udseende. Delvis siger han ikke så mange ubehagelige ting,
som i screenplayet. I det hele taget mener jeg absolut ikke, at filmen generelt er antisemitisk, da filmens
mest positive karakter, Mark, også bærer stærkt præg af, at skulle være jødisk intellektuel. Anti-israelsk kan
måske dog godt anse screenplayet for at være, men dette er dog nok ikke antisemitisme, men snarere, fordi
Israel repræsenterer den vestlige amerikaniserede og kapitaliserede verden.
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kommer til at have afgørende betydning, som det rum filmen foregår i. Moskva fremstår
som midt i en metamorfose, det er nu den udvikler sig; nu dannes det ny Moskva. Det vi
ser på byggepladserne, det er det, der vil ligge i det færdigbyggede Moskva. Og hvad er
det så, der foregår på byggepladserne?

De to scener er meget forskellige i indhold. I den første af scenerne er det som nævnt en
mafia-aftale, der finder sted (sc.9). Stedet ses altså, som et typisk sted for denne slags
aftaler; den ny by bygger på et følelsesløst mafia-dømme. At det så viser sig, at Majks
aftale ikke går igennem, som han her tror, at den gør, er blot endnu en understregning af
følelsesløsheden og mangelen på moral. Scenen er i øvrigt meget kortere end i
screenplayet, og samtidig er der lagt meget mindre vægt på selve forhandlingerne: man
kan dårligt høre dem, meget af tiden følger kameraet nemlig Mark, eller panorerer ud
over byggepladsen. Man fornemmer, at i virkeligheden er den rå virkelighed måske ikke
så afgørende for byens udvikling alligevel. Måske er det faktisk vigtigere med de
motiver, der ligger bag personernes handlen: såvel bag Majks skumle forehavender, som
Marks melankolske passivitet.

Dette er i hvert fald tilfældet i den anden af scenerne: balletskoleindvielsen.
Byggepladsen er her et smukt sted, i modsætning til den første byggeplads. Den er et
sted, der er præget af fest og kultur. Det er en byggeplads for Majks idealisme. Det er et
stort øjeblik for Majk, da han indvier balletskolen. Han er her for alvor den restorative
nostalgiker. Lige som han mener, at man kan gøre folk troende ved at bygge kirker, så
mener han også, at han kan genoplive den russiske kultur ved at bygge en balletskole. For
Majk er Sovjettiden den store syndebuk: det er i denne tid den russiske kultur er gået
under, men nu er det tid til at genoplive den:
”…….и через год я приглашаю всех любителей русского балета на
первую национальную премьеру балета Игоря Стравинского ”Жар-птица”,
siger Majk i sin tale.
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Det er ikke tilfældigt, at det netop er ”Ildfuglen” (”Жар-птица”), der her er valgt. Atter
møder vi her Phønix-temaet: den russiske kulturs genfødsel associeres her med den.
Endvidere er den valgt som et symbol på sovjettidens repression, og endelig også for at
understrege Majks løfte om at forene den klassiske tradition med avantgarde.
Det virker meget håbefuldt. Men det er alt sammen om tre år; og lige nu er det ikke
”Ildfuglen”, der opføres – men derimod Tjajkovskijs ”Спящая красавица”
(”Tornerose”)! ”Tornerose” er ikke bare indbegrebet af russisk klassisk ballet – og
dermed en stærk antydning af, at der hovedsageligt vil blive set tilbage, og ikke frem.
Men i selve titlen ligger netop tragedien gemt, for er det ikke netop en Tornerose-søvn,
der forbander landet? Majk ønsker at se det som ”Ildfuglen”, der altid vil flyve genfødt
op af flammerne, men virkeligheden er en anden: en tung, evig drøm.

Men ”Tornerose”-temaet er smukt, og som baggrund for scenen danner det en skønhed,
der får Masjas og Levs suspekte forhold til at fremstå, nærmest romantisk. I denne scene
viser selv Lev sin nostalgiske side, da Masja spørger ham om han bedst kunne lide at
være sammen med hende i går eller for 6 år siden. Lev, som tidligere nævnt, svarer: for 6
år siden.

I denne scene opstilles konflikten mellem de to verdener på en lidt anden måde end før,
for her forbindes Majks mafiavirksomhed og byggepladsen med fremdrift og handling,
der også kan bruges til at fremme skønheden og kulturen. Samtidig med, at denne
idealisme afsløres som i bund og grund ligeså fantastisk og umulig, som den, der præger
Marks ”toska”-univers. Det er svært at se her, hvor den rå, gangster-virkelighed ophører,
og bliver til romantiske skønhedsidaler, og hvor disse så endda går over i håbløs ”toska”.

I scenen i balletteatret (sc.31) har Majk fuldstændig forladt gangsterverdenens reelle
univers. Rummet er nu fyldt af de store drømme: kærligheden og balletten. Det er en
meget, meget smuk scene; fotograferet i mættede farver, der dog ikke er så overmættede
at det virker grotesk. Alt er holdt i gyldent og blåligt. Det er stemningen af noget hjemligt
og noget drømmeagtigt, der blander sig. Det meste af scenen foregår uden replikker, men
akkompagneret af musikken fra ”Умирающий лебедь” (”Den døende svane”), der
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opføres på scenen. I denne scene opfyldes alle Majks drømme, det hele blandes til en
harmonisk virkelighed. Hans lidenskab for ballet og hans kærlighed føres sammen. Men
under hele scenen er der noget mystisk og klaustrofobisk. Vi følger Masja, der bevæger
sig fortvivlet og desperat rundt, uden at finde ro; løbende som i et mareridt. Hendes uro
står i skarp kontrast til de harmoniske omgivelser, og giver publikum en forudanelse af
den fare, der venter. Endelig finder hun fred på balkonen sammen med Majk, i filmens
måske smukkeste enkeltbillede, der nærmest er at opfatte som et skønt stillleben. Dette
forekommer at være filmens egentlig højdepunkt i sin fuldendte harmoni. Og så brydes
harmonien: Majk rejser sig og går ned for at overrække ballerinaen blomster, og bliver
skudt. Det skønne, hjemlige drømmeunivers, som balletteatret udgjorde, var falsk. For at
kunne realisere Majks drømme måtte det være en del af den rå virkelighed, som han også
var en del af, men netop dette gør det også umuligt for ham at beskytte sig mod den
virkeligheds angreb. Majk ved det hele tiden; denne scene er hans dødedans, hans
svanesang. Han er den døende svane, som tidligere nævnt.

Transport
Den anden type rum i filmen, der udtrykker hjemløsheden, er transportmidlerne. Det mest
ekstreme udtryk for hjemløshed er vel transport. Men samtidig repræsenterer
transportmidler også en form for et privat rum i det offentlige rum. Man kan lukke sig
inde og tale og handle som om man var hjemme, samtidig med, at man er en del af det
omgivende rum. Derfor er nogle af de meget væsentlige scener i ”Москва” henlagt til
transportmidler.
Først og fremmest naturligvis: metroen. ”- Я тебе ещё не главного показал...Mетро!”,
siger Lev (sc.24). Hvorfor: ”главного”? Af flere forskellige grunde. For det første fordi
metroen rent faktisk er en af Moskvas store seværdigheder. Det er en af verdens største,
en af verdens mest benyttede og en af verdens ældste metroer. Og først og fremmest er
det nok verdens smukkest udsmykkede. Metroen er et af de største prestigeprojekter fra
Stalin-tiden og den blev brugt til beskyttelsesrum under 2. Verdenskrig; og til propaganda
for Stalin. Metroen er et udtryk for både historisk og national bevidsthed, og samtidig
ligesom Stalin-skyskraberen også for terroren og undertrykkelsen. Men den er mere end
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det. For i modsætning til de fleste andre projekter fra Stalin-tiden, der blev begravet med
Stalin, så er metroen til stadighed blevet udbygget, og danner således et kronologisk
netværk, en historisk sammenhæng fra 1930erne og til i dag. Den er et udtryk for hele
den sovjetiske og postsovjetiske historie. Samtidig er metroen også af natur det, der rent
topografisk binder byen sammen. Sådan er det i de fleste byer, og i Moskva har metroen
en udtalt betydning, som byens hovednetværk.71

Umiddelbart skulle man tro, at metroen måtte være et positivt symbol. Men det er den
bestemt ikke her. Metroen er undergrunden, ikke kun bogstaveligt talt, men også overført.
Den er det upersonlige rum, der ligger under hele overfladen; og det er her det store
syndefald foregår i filmen: her tager Lev Olgas mødom (sc.25). Hele denne scene foregår
uden ord. Den er akkompagneret af en truende film-noir-agtig musik. Og den er i
modsætning til de fleste af aftenscenerne optaget i en meget hård belysning. Metroen er
et uhyggeligt og farligt rum. Det er på en og samme gang klaustrofobisk lukket og åbent
for iagttagelse udefra. Faktisk ses en del af selve samlejet gennem ruden udefra. I denne
scene må man også mere end i nogle af de andre scener undre sig over, hvor
mennesketomt Moskva er i filmen. Det er ganske vist aftenens sidste metro, men netop
derfor ville det være logisk at antage, at der ville være mange passagerer. Men der er ikke
en eneste. Vi kigger gennem hele toget – og ikke én passager viser sig. Det er naturligvis
også en forudsætning for, at scenen overhovedet kan være realistisk. Men det virker ikke
desto mindre påfaldende og skræmmende.

I filmen har bilen og motorvejen også en stor betydning. Delvis er det under en køretur
rundt i Moskva, at vi præsenteres for Mark og Majks kontrasterende synspunkter og
drømme. Men vigtigst er det dog, at det er på motorvejen hele filmens intrige gemmer
sig: bogstaveligt talt. Det er her Lev har gemt pengene – i O´et i indkørselsskiltet til
Moskva, på vej ind fra den internationale lufthavn. Dette har stor symbolværdi.
Motorvejen er den ny, postmoderne bys symbol, og som sådan også symbol for hele den
verden, som personerne kæmper imod. Derfor er det næppe heller tilfældigt, at den i
filmen har så betydningsfuld en rolle. Samtidig siger Lev, som nævnt tidligere, at han har
71

Hvilket hænger logisk sammen med den rolle offentlig transport må have i et socialistisk land.
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skjult pengene i ”МОСКВА”, hvormed han henviser til selve ordet, og til skiltets fysiske
eksistens, men samtidig også til byen. Han har endda gemt dem i O´et, der også kan ses
som et nul, og dermed som symbol for intethed, hvilket formodentlig skal tages som et
udtryk for den ny Moskva-livsstil. Hans svindelnummer kan kun lade sig gøre ved hjælp
af tomheden i Moskva. Samtidig bringer Moskva-skiltet også associationer til
Hollywood, og dermed til amerikaniseringen af kulturen, idet det fremstår med lyskegler
på, som starten til en klassisk amerikansk Hollywood-film. At man har valgt at lade
billedet af ”МОСКВА” med lyskeglerne stå i 15 sekunder, får det netop til at virke som
en overskrift, eller gravskrift, for filmen (sc.32).

Det sidste transportmiddel i filmen er turbåden (sc.23), der som sådan ikke er egentlig
transport, idet målet ikke er at bevæge sig fra et sted til et andet, men at bevæge sig rundt
i byen, for at beskue den. Scenen på turbåden er væsentlig, fordi det er en af de få scener,
hvor personerne befinder sig i centrum af Moskva. Men også her er de helt alene. De er
ikke, der hvor livet i Moskva foregår. De er der som turister og iagttager byen udefra,
som fremmede. Det for mig essentielle er, at byen her tydeligvis fremstår, også for
personerne, der burde leve i den, som et nationalt symbol. En problematik jeg vil vende
tilbage til senere.

Drømmerummet
Først vil jeg undersøge det rum, som personerne forskanser sig i: ”toska”-rummet. Det
rum, der repræsenterer det egentlige hjem, hvor drømmene kan få lov at leve uanfægtet af
omgivelsernes ”posjlost”. Dette rum er i filmen hovedsageligt lagt på to locations, som
rent fysisk næsten er en og samme, nemlig: baren og haven.

Hvis man i filmen kan tale om et hjem, så er det i forbindelse med filmens absolut
dominerende location: Irinas bar på Spurvebakkerne. Ikke mindre end ni af filmens
scener foregår her. Og det er her personerne omgås på den mest intime, og ofte også mest
imødekommende måde. Alle personerne færdes her, som om de havde hjemme her. Her
sover Lev, Olga børster tænder her og to af filmens tre sex-scener foregår her (sc.7 og
sc.13). Det virker som om, det er her, de lever. Det er også her nogle af filmens mest
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følsomme og dybe scener foregår. Her kan Majk udtrykke sin ulykke over at være blevet
svigtet, og Lev kan føle sig berørt af sin tidligere elskede, Masja. Der er dog særligt to
scener, som jeg gerne vil fremhæve her p.g.a. deres følsomhed: Terapiscenen (sc.10) og
nostalgiscenen (sc.26). Disse to scener udmærker sig ved eksplicit at udtrykke nogle
positive værdier, hvor resten af filmen generelt kun udtrykker negativitet direkte.

Terapiscenen er vigtig af flere grunde.
For det første viser den tydeligt Olgas tilstand som syg. Den viser også, hvorledes
forholdet er mellem Mark og familien. Og det er også først og fremmest denne scene, der
får os til at forstå Marks sære og umulige kærlighed til den mystiske pige, der lever i sin
egen verden, som kun han føler, at han har nøglen til. Her er endelig tale om en slags
forståelsesforhold; her hvor man mindst skulle vente det. Men scenen er også vigtig, fordi
Mark her i sin terapi-tekst fremfører nogle af de værdier, som for ham fremstår som
positive. I filmen hører man kun svagt de ting han siger til Olga, det meste overdøves af
musikken. Kun nogle få ord fremstår klart: ”цветы”, ”солнце”, ”книга”, ”любит”. Disse
ord forbindes i en lang og meget poetisk passus i screenplayet, hvor Olga sammenlignes
først med en blomst, derefter med en bog. I sammenligningen med blomsten lægges der
stor vægt på dens renhed, og i sammenligningen med bogen på dens uforståelighed for
alle andre end ham. Der er megen fokus på fordybelse og kærlighed i denne tekst. I
filmen er dette desværre gået tabt; i hvert fald rent eksplicit, men til gengæld er den blide,
muntre musik, det bløde blå-orange lys og Marks kærlige mimik med til at give den
samme stemning, om end mere implicit.

Nostalgiscenen fremstår derimod fuldstændig som i screenplayet. Den er filmens mest
litterære scene overhovedet: her er vægten for alvor lagt på replikkerne. Her er
kommunikationen løbende; de to personer svarer på hinandens replikker og der er derved
tale om en egentlig samtale. En af de eneste i filmen. Men det er ikke det hele; Mark og
Irina forenes i mere end det: de forenes i nostalgien og i deres længsel efter
ungdomstiden i 70erne. Netop på det tidspunkt, hvor temaet om deres liv i 70erne
indledes rejser Mark sig, og sætter sig over ved siden af Irina. Denne fysiske form for
nærvær er næsten lige så sjælden, som den psykiske i filmen, og den må direkte
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symbolisere den åndelige tilnærmelse han føler her. Scenen er meget nostalgisk, smuk og
stille. Det blå drømmeagtige lys, stearinlysskæret, det elegant opdækkede bord; det er alt
sammen så enkelt, og så smukt, som i en drøm. Samtidig udstråler det en ro, som mangler
i resten af filmen, til trods for det stillestående indtryk den giver. Her synes de to personer
endelig at hvile i sig selv, hinanden og deres minder. Men minderne står umiddelbart i
stærk kontrast til denne harmoni. De ting de mindes er netop deres uharmoniske, vilde
ungdomsliv: stort alkoholforbrug, vanvidskørsel, sortbørshandel og masser af sex. De
kalder det, at de var ”bohemer”, og nævner, at alle dengang var børn af forfattere. Og det
er det, der legaliserer, eller rettere: idealiserer, denne livsform. For hvorved adskiller den
sig ellers så meget fra de unges i filmen? De lever også vildt: drikker, er kriminelle og
horer. Men stemningen mangler; og også den kulturelle fernis, ”kulturnost´”, der i russisk
kultur er så vigtigt, mangler. Lige da scenen slutter, bliver de ting, som de har sagt om
deres ungdom netop sat i kontrast til to andre (ret slørede) udsagn, som Mark hører i
baren, på vej væk. En dame, der fortæller om hvor rent og kedeligt, der er i Tyskland. Og
en pige, der vulgært sidder og taler om en seksuel oplevelse hun har haft. Begge disse to
umiddelbare modsætninger: den kliniske kedsomhed og vulgariteten, står i kontrast til
det, som Mark og Irina netop har fremhævet som idealet: bohemelivets sammensætning
af løssluppenhed og åndelighed. Endelig er Olgas tomme ansigtsudtryk efter at Lev har
taget hendes mødom, netop en kombination af disse to udsagn: vulgaritetens kedsomhed.
Fortælleren har formået at fremstille de to ældres nostalgi med dens iboende paradokser.
På den ene side føler vi som publikum en stor sympati for dem. Vi føler, at vi her endelig
ser ærlighed og inderlighed. Og vi ser også skønheden. Vi accepterer kontrasten til
nutidens råhed. Men samtidig undrer vi os over deres dobbeltmoral i den længsel de selv
føler efter at være unge og vilde, samtidig med deres fordømmelse af ungdommens måde
at være vilde på. Lige som i scenen, hvor Irina mindes Camel-man, mærker vi
dobbeltheden. Den sære længsel efter igen at være naiv, ureflekteret og kunne drømme
om noget bedre. Dette er symboliseret i, at Irina her tager brillerne af Mark. Hun ønsker
at få ham til at glemme sine refleksioner og drukne sig i minderne. Dette symboliseres
ved, at hun renser brillerne i vodka. Men da Mark konfronteres med Olgas syndefald, kan
han ikke længere acceptere denne eskapisme. Han må forholde sig moralsk, intellektuelt
og ansvarligt til det skete, hvorfor han i første omgang tager brillerne på igen, og siden
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begår selvmord, da han har indset, at hans livsform ikke kan lade sig gøre i det
nuværende samfund.

Irinas bar er altså stedet, hvor personerne bedst kommer til udtryk og dermed det, der
mest ligner et hjem. Men lige op ad baren ligger det rum, som i filmen stærkest
eksponerer ”posjlost´”: natklubben. I natklubben er der ikke plads, tid og lys til
fordybelse, iagttagelse, refleksion og begær; og der er ingen mulighed for seriøse
diskussioner, da musikken er for høj. Man møder mennesker i natklubber, men man
interesserer sig ikke for hvem de er, man vælger tilfældigt, netop fordi man ikke har tid til
iagttagelse og refleksion, og ikke har mulighed for diskussion. De eneste af filmens
scener, hvor Irinas bar fremstår som en direkte natklub er i slutningen af den netop
omtalte ”Nostalgi-scene” (sc.26) og i de scener, der lægger op til, at Lev og Masja har
sex der (sc.11-13). Natklubscenerne er nogle af de eneste scener, hvor der optræder
mange ukendte, og for filmens hovedpersoner, ligegyldige personer omkring dem. Deres
ord er ikke egentlige replikker, men danner sammen med musikken blot et lydtæppe, der i
stedet for at gøre det ud for kommunikation, kommer til at virke hæmmende på
kommunikationen. De fleste af de samtaler der finder sted i dette rum, er svære at høre
tydeligt, men en af dem går klart igennem. Denne samtale forekommer i sc.11, lige før
Irina melder at der har været lavet hærværk. I screenplayet kommer den lige efter Marks
tanker om, at landet kun består af uansvarlige børn. Det er også to unge mænd, der har
samtalen, og de taler om, at hvis et menneske er ”полнoe гoвно” (en fuldstændig lort), så
må man godt slå ham ihjel, uden at Gud vil straffe det. At netop denne samtale fremstår
tydeligere end de øvrige, er naturligvis fordi den fremhæver et tema, som er vigtigt i
filmen, og som ikke kunne have indgået i hovedpersonernes dialog, da det jo netop er
udtryk for den tankegang i samfundet, som disse ikke kan forliges med.

Lige udenfor baren og natklubben har vi derimod filmens mest poetiske og ”toska”-fyldte
rum. Det er haven. Scenen i haven er en meget stille, enkel scene, der i publikum straks
fremkalder erindringer om Tjekhovs skuespil. (sc.17) Bare dens farvesætning er helt
anderledes end de øvrige sceners, der hovedsageligt falder i to grupper: nat-scenerne, der
er i stærke mættede farver, og dagsscenerne, der er i triste, grå farver. Denne scene er
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også i meget slørede brun-grå-hvide farver, men den er ikke desto mindre smuk og lys.
Og der er også en vis varme i farverne. Settingen virker helt symbolistisk og meget
teatralsk her, om end det ikke er utænkeligt, at en russisk familie ville sidde og spise ved
et stort opdækket bord udendørs en efterårsdag. Men måden, hvorpå personerne én efter
én kommer og sætter sig ved bordet, som om de for første gang blev præsenteret er sært
teatralsk. Forbindelsen til Tjekhov forøges yderligere af, at Irina rent faktisk selv
sammenligner sig med Onkel Vanja.

Men det, der minder os allermest om Tjekhov her, er følelsen af, at alt det personerne
siger, er ligegyldigt; at alt det vigtige ligger mellem linierne. Dette understreges i filmen
med, at kameraet, når det følger personernes blikke, meget sjældent fokuseret på den
talende; enten ser de på en anden, eller også fremstår personen uskarpt. Som oftest følger
kameraet sin helt egen bevægelse rundt blandt de talende, ikke sjældent med et underligt
fokus, der modsiger replikkerne. Det bevæger sig rundt og rundt og danner sammen med
den faretruende musik en nærmest cirkusagtig følelse af at det er personerne, der bliver
drejet rundt i et menageri. Der er noget skæbnesvangert over det. Man får følelsen af, at
personerne er del af et højere spil, som de ikke selv styrer, fordi kameraet her er så
eksplicit til stede, idet man tydeligt her mærker, at det ikke følger personerne, men
stadigvæk bevæger sig. Mangelen på kontakt mellem personerne fremstår desuden visuelt
i, at de alle sammen på et eller andet tidspunkt i løbet af scenen forsvinder fra bordet, og
enten sætter sig for sig selv, eller går rundt. For såvel Majks, som Marks vedkommende,
er det netop, mens de taler til de andre, de vender dem ryggen og taler ud i luften, som til
et publikum, eller til dem selv. De ved, at ingen alligevel hører efter. Scenen, er så
afgjort, den scene i filmen, der er i tættest forbindelse ikke alene med russisk teater, men
også med russisk, eller rettere sovjetisk, film. Alt fra dens farvevalg, til dens mere
forfinede replikskifte og langsomme kameraføring, og tøvende musik. Det er denne
scene, der umiddelbart vil få publikum til at tvivle på filmens genre i første omgang, og
vil bringe opmærksomheden over på filmens nostalgiske "toska"-tema. Dette er for alvor
drømmenes ”toska”-rum, hvor personerne endelig kan finde fred i stille melankoli fjernt
fra verden, byen og den ”posjlost´”-fyldte virkelighed.
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Hvad er det virkelige rum?
Den konflikt mellem dette drømmenes ”toska”-rum og den ”posjlost´”-fyldte virkelighed
forekommer altså at være filmens store kontrast. For at forstå forholdet mellem disse
verdener, der kæmper i filmen, er det nødvendigt, at se på den forbindelse som disse har
til temaerne: moralsk opløsning og idealistisk klarhed, der udtrykkes såvel i handling,
som i ord og endvidere i symboler og endda visuelt.
Hjemløshed, optøning, det udflydende og det uklare.
Gennemgående i filmen er hjemløsheden forbundet med temaet om samfundets generelle
moralske opløsning. Dette med ikke at have et hjem, forbindes også med ikke at have et
ståsted, og det ses i filmen som et karakteristika for det ny samfund. I sidste ende bliver
resultatet en ny mennesketype. Mennesker, der som Olga siger om Lev: ikke har nogen
kerne (sc.24) – er grå og udefinerbare. I filmen dukker temaet med det udefinerbare, det
uklare, det udflydende op utallige gange. Særligt bemærkelsesværdigt er temaet med
vand og optøning.

I scenerne med Olga og Lev i stambaren (sc.10 og sc.22) bliver der lagt stor vægt på
dette. Lev er her, den der optør. Mark definerer i scenen med kirurgen (sc.20) forholdet
mellem det forfrosne og det optøede, da han sammenligner samfundets stadier før og nu
med forfrosne og halvtoptøede pelmeni. Denne sammenligning virker naturligvis ikke
videre smuk, men tværtimod vækker den en del afsky, som sammenligninger med
fødevarer ofte gør, idet det virker som en profanering. Samtidig virker det så meget
mindre tiltrækkende idet associationer til fødevarer, der behandles forkert og derfor ikke
fremstår som de skal, virker usunde og forbindes indirekte med opkast og kvalme.

At Lev ses som den, der opløser i scenen med isterningerne, er naturligvis et symbol for
den måde, hvorpå han generelt hele filmen igennem opløser moralen. Særligt er det
tydeligt, fordi scenen ligger lige før den følelsesløse sex-scene med Olga i metroen.
Olgas ”opløsning” i det omkringliggende, kolde samfund er naturligvis ganske
forudsigelig, og den er faktisk også blevet forudsagt i den lille parabel, som Masja
fortæller hende på badeværelset, som gør hende så angst og rasende (sc.14). Men bredere
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set, er det måske i virkeligheden, det der sker med alle personerne mere eller mindre.
Selvom de andre ikke lever i en helt så separat verden som Olga, så er de alligevel alle
beskyttet af den drømmeverden, der fjerner dem fra hverdagens ulidelige ”posjlost´”.

Rent visuelt er filmen også fuld af symboler forbundet med vand og opløsning. Lev
optræder flere gange i forbindelse med vand, f.eks. hvor vi følger hans blik gennem et
vandglas. Det er tilfældet i scenen med de to unge mænd, der diskuterer om menneskelig
”говно” (sc.11). I den foregående scene optræder Lev overvejende i afspejlinger. Først
ses han som en afspejling i en sølvbakke, og til slut ses han gennem spejlet. Det virker
naturligvis meget dæmonisk, idet spejlbilleder altid giver en fornemmelse af, at det ikke
er det rigtige menneske man ser. Endvidere kan det også symbolisere en form for
splittelse og mangel på harmoni. Endelig optræder Lev også flere gange i filmen
fotografisk uklart. Det er tilfældet f.eks. i sc.7, hvor han først bringes ind i baren, og igen
i den smukke scene ved Kreml lige før han forfører Olga (denne er ellers er fotograferet i
meget klare farver).(sc.24) Kameraet er her fokuseret på baggrunden i stedet for på Lev,
hvilket endnu engang understreger følelsen af, at man ikke ved, hvor man har ham. Men
ikke kun Lev er uklar i filmningen. Generelt er filmningen altid uklar, når personerne
passerer gennem diskoteket på stambaren. Scenen, hvor Lev henter pengene på
motorvejen er også i starten meget uklar (sc.32) og det er sex-scenen med landkortet
(sc.13) også. Der er en tendens til, at de scener i filmen, der med en uhyggelig undertone
symboliserer den magt ”posjlost´” har i samfundet, er fotograferet uklart.
Klarhed og idealisme
Til gengæld er der i filmen også nogle scener, der er fotograferet usædvanligt skarpt.
Hvor særligt de skarpe farvekontraster i settingen får det til at virke unaturligt, næsten
abstrakt, men meget smukt. Det er først og fremmest scenerne, hvor Olga synger (i sc.3
og i sc.13) og terapi-scenen (sc.10), tennis-scenen (sc.8) og badeværelsescenen (sc.14).
Mindre abstrakte, men stadigvæk unaturligt smukke og klare fremstår følgende scener:
fyrværkeriscenen (sc.12), scenen ved Kreml (sc.24) og store dele af Majks bryllup
(sc.31). Stort set alle de skarpe scener i klare kontrastfarver er de scener, der virker
smukkest og mest harmoniske. Det er de scener, hvor drømmene får lov at folde sig mest
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ud. Der er en sær ironi i, at netop i de scener, der er karakteriserede af personernes indre
drømme-univers fremstår klare, mens de, der er karakteriserede af den ydre ”posjlost´”,
fremstår som uklare. Dette er forbundet med personernes virkelighedsopfattelse, idet den
verden, der for dem, rent faktisk er den, der giver mening, er den, der er skabt af deres
drømme. Den anden verden kan de ikke skelne klart i, og ikke forstå. Klarhed er i filmen
en positiv værdi. Dette bekræfter også symbolikken omkring Marks briller. Det, at de ved
Marks død ødelægges, opfatter jeg som et symbol for, at der nu ikke længere er nogen,
der kan se klart. Det skarpe intellekt er nu sønderbrudt. Men som ovenfor nævnt, er det
en sær form for klarhed, der her er tale om. Der er nemlig ikke tale om en klarhed til at
gennemskue samfundet, men derimod en klarhed til at se, det der ligger bagved, eller
rettere: over, samfundet. Den virkelige uvirkelige verden.

Der er en scene i filmen, der kombinerer de skarpe farver med uklarheden og det vandige
optøningstema, så det resulterer i noget der minder meget om et abstrakt maleri. Det er
den meget smukke og iøjnefaldende måde, hvorpå, under indledningsteksterne,
billygternes lys flyder ud i regnen på bilruderne (sc.3). Her forbindes opløsningstemaet
såvel med byen, som med motorvejen, og dermed med fart og hjemløshed – endelig
forbindes det også med Lev. Det er jo ham, der ankommer her, kan vi regne ud, da han
senere vender tilbage og henter pengene samme sted (sc.32). Og sært nok, så er det lige
præcis her ikke en grim eller uhyggelig scene, men tværtimod det allersmukkeste i hele
filmen. Hvorfor jeg mener, at man har valgt at fremstille denne scene som smuk og
positiv, vil jeg vende tilbage til senere.

Det nationale rum
Imellem de to kontrasterende rum: drømmerummet og den ”posjlost´-fyldte” virkelighed
eksisterer der nemlig et rum, hvor man forsøger at danne en bro mellem disse. Det er: det
nationale rum. Det er tydeligt i mange af de rum, der er forbundet med drømmen, at der
er en sammenhæng med nationale symboler. Dette ses f.eks. i forbindelse med de scener,
hvor balletten spiller en væsentlig rolle, i forbindelse med metroen og med turistbådturen.
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Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange af filmens udendørs-locations, der indeholder
tungtladede Moskva-symboler. Herved understreges det, at det netop er som symbol, ikke
som realistisk rum, at Moskva indgår i handlingen. Derfor vil jeg nu undersøge de tre
mest markante Moskva-symboler, der optræder i filmen: Spurvebakkerne, Frelserkirken
og Kreml.

Spurvebakkerne og skiløjpen
Spurvebakkerne er altså det sted hvorfra en meget stor del af handlingen foregår, idet det
er her Irinas natklub med tilhørende have befinder sig.
Stedet er et godt udgangspunkt for netop at beskrive byen distanceret, idet man herfra kan
se ud over det meste af byen, og samtidig er hævet lidt over den.72 Men det er ikke kun en
velvalgt location p.g.a. perspektivet. Men også fordi Spurvebakkerne er det sted, hvorfra
Napoleon planlagde sit angreb på byen i 1812, hvilket er af største vigtighed for byens
historie og mytologi, da dette til dels udløste byens udslettelse, og samtidig blev starten
til Napoleons tilbagetog fra Rusland. Og det er netop dette, der først og fremmest danner
grundlaget for den Phønix-myte, som Svetlana Boym omtaler i forbindelse med Moskva:
byen der atter og atter rejser sig fra de døde. 73 Kulturhistorisk har Spurvebakkerne også
betydning, idet det er herfra Bulgakovs djævel, Voland, i Stalintiden, forsvinder fra det
Moskva han har opgivet at redde fra smålighed, ”posjlost´” og hykleri. Med disse
konnotationer i baghovedet, ville det være nærliggende at drage den konklusion, at
Moskva ikke kan reddes; kun ved dens udryddelse kan Rusland reddes. Men samtidig er
der en kontrast i netop valget af Spurvebakkerne, som filmens mest gennemgående
location, for netop herfra tager byen sig allerkønnest ud.

Set i denne sammenhæng er stedet helt perfekt valgt som kulisse for det liv personerne
fører i ”Москва”. De lever netop på afstand af det hele, i deres egen drømmeverden, med
det fulde overblik over byen, og dog så fjernt fra den, med en vag bevidsthed om den
højere verden, som de bogstaveligt talt er nærmere end resten af byen, og samtidig
opgivende sunket dybt ned i ”posjlost´” og ligegyldighed. De to scener, hvor man i
72

Det er en effekt, der minder meget om starten på Wim Wenders ”Der Himmel über Berlin ”, der starter
på toppen af Sejrssøjlen i Tiergarten.
73
Se s. 56, hvor temaet med Moskva og Phønix-myten omtales nærmere
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filmen mest bemærker skiløjpen og Spurvebakkerne er fyrværkeriscenen (sc.12) og
selvfølgelig: Marks selvmord (sc.28). Stedet har en meget forskellig stemning de to
steder.

Fyrværkeriscenen foregår om natten. Det er en af filmens mest æstetiske scener med sit
vue over hele byen og fyrværkeriet. Det virker som en fjern festlighed, der ikke har noget
med hovedpersonerne at gøre, og alligevel indvirker det positivt på dem. Forholdet
mellem Lev og Masja nærmer sig her en uudtalt forståelse, en indirekte flirten, måske
endda en mulighed for kærlighed. Men det helt centrale i scenen er naturligvis Irinas
monolog om hendes tidligere mand, der forlod hende og tog til USA.. Længselen tilbage
til den tidligere mand, er , som tidligere nævnt, altså både en længsel efter en mand og en
tid, hvor alting var mere russisk og mere åndeligt, og samtidig også efter den tabte drøm
om Vesten. Netop denne drøm, som Svetlana Boym beskriver i sit afsnit om Europas
Eros (se s.34). Irinas monolog afslører den ellers hårde kvinde som akkurat lige så
nostalgisk som hendes elsker, Mark, selvom hun det meste af tiden forsøger at skjule det
under en hård og munter overflade. Men selvom scenen er smuk, er den også vemodig.
Ikke kun p.g.a., at Irina aldrig vil kunne genvinde den tabte tid, men også ved, at hun ikke
på nogen måde finder forståelse hos de to andre, som hun lader som om hun taler til. Lev
stiller fra tid til anden spørgsmål, for at få hendes fortælling videre, men der er ingen
reaktion fra Levs og Masjas side, på hendes fortælling. De er opslugt i deres egen affære.
Scenen slutter brat med Masjas spørgsmål til Lev, der direkte tematiserer Moskva: - ”И
как тебе Москва?” Og samtidig slutter den blide, klassiske musik, der har fulgt Irinas
fortælling.
Samtalen fortsætter:
Lev: Дорогой город.
Masja: За то, что, всё есть.
Lev: Не всё.

Her skifter scenen til sc.13, inde i baren. Lev sidder og iagttager Masja opmærksomt og
sødt, måske næsten kærligt.
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Masja: Практически всё.
Lev: Ну, не всё.
Masja: А чего здесь нет?
Lev: Нет дешёвого кокаина.
Herefter begynder den disharmoniske musik med Olgas sang igen.

Levs svar i starten er dobbelt, idet ”дорогой” både har betydningerne: dyr og kær. I
samtalens videre forløb spilles også på denne dobbelte betydning, idet Masjas svar kan gå
på begge dele. Men i Levs sidste bemærkning brydes den dobbelte betydning, idet det her
bliver klart, at Lev mente: dyr – ikke kær, da han nævner, at der ikke er billig kokain i
byen. Men Levs mimik har udtrykt det modsatte. I denne scene er han blid, og ligesom
søgende Masjas opmærksomhed. Han venter længe med at sige det sidste, mens han
iagttager hende, hvilket giver en følelsen af, at billig kokain ikke er det eneste han savner
i Moskva, men at han ligesom de andre personer også har en længsel efter medforståelse
og kærlighed.

Den anden scene, Marks selvmordsscene, giver et helt andet indtryk af Spurvebakkerne.
(sc.28) Ganske vist panoreres der også her ud over byen; det er som om vi følges Marks
blik over byen i hans sidste refleksion over den og det liv han kan føre i den. Som
Napoleon og Voland står han og iagttager den by, som også han ender med at fordømme.
Det er ikke et umiddelbart smukt Moskva Mark tager afsked med. Det er et vemodigt og
gråt Moskva i efterårsfarver. Alligevel er der noget smukt over scenen, særligt på grund
af den blide baggrundsmusik, der følger den. Også på grund af selve Marks handling, der
er en meget voldsom handling, og samtidig meget gennemtænkt. Det er ikke et
almindeligt selvmord: det er et selvmord, der er æstetisk og symbolladet. Skiløjpen, der
her altså bliver hjemstedet for såvel Irinas smukke nostalgi, som for Marks endelige
opgiven, er med sin distancerede beliggenhed højt over byen, det perfekte udgangspunkt
for det, som Svetlana Boym kalder refleksiv nostalgi.
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Frelserkirken
Byens anden mest gennemgående Moskva-symbol er Frelserkirken, hvis genopførelse
derimod i høj grad må siges at repræsentere den restorative nostalgi, idet den for Boym er
det ypperste eksempel på det ny Moskva (se s.56).

Frelserkirken optræder tre gange i filmen som baggrundsmotiv. Første gang, da Mark og
Majk kører forbi den (sc.9) udløser den, den føromtalte diskussion mellem de to mænd
(se s.75). Her er Frelserkirken tydeligvis et spørgsmål om tro, og det er langt fra religiøs
tro, der her er i fokus. Det er troen på, om det generelt hjælper at gøre noget. De to
mænds standpunkter i denne sammenhæng er netop udtryk for de to former for nostalgi,
som Boym behandler. Mark udtrykker den opgivende refleksive nostalgi; Majk en
sammenbidt viljestyret restorativ nostalgi med en villet tro på, at han kan gøre en forskel.

De to andre gange Frelserkirken optræder i filmen omtales den ikke meget. Anden gang
er i forbindelse med bådturen (sc.23), hvor det eneste Lev siger om den, er, at her beder
folk, men kirkens kristne budskab står i skarp kontrast til det dæmoniske blik, som Lev
iagttager Olga med, mens han taler om den. Sidste gang den optræder, er på den sidste
køretur ind til Den ukendte soldats grav i slutningen af filmen (sc.35). Her kommenteres
den ikke, men billedet står stille omkring den, selvom det ikke er logisk, da bilen med
personerne bevæger sig forbi. Frelserkirken står her i baggrunden, som modspil til
Novodevitjij-klostret, der står i forgrunden. Denne sammenstilling af de to udtryk for den
ortodokse tro er næppe tilfældig. Novodevitjij-klostret, der er noget af det ældste, der er
tilbage i Moskva, er som en påmindelse om det kloster, der oprindelig blev fjernet for at
give plads til Frelserkirken, da den opførtes første gang. Det er symbolet på det
oprindeligt russiske, i kontrast til Frelserkirken, der netop er det ny Moskvas mislykkede
forsøg på at vende tilbage til det oprindelige. Novodevitjij-klostret har ikke nær samme
fokus i filmen som Frelserkirken, men i slutningen er det alligevel det vi ser i forgrunden,
hvilket skal tages som et udsagn for, at trods alt det vi har set gennem hele filmen, som
Frelserkirken i høj grad er symbol for, så er det stadigvæk ”den russisk ånd” der præger
det hele.
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Det levende rum: I Moskva!
Det tredje Moskva-symbol i filmen er naturligvis Kreml. Det forekommer uundgåeligt at
beskrive Moskva uden Kreml, der ikke alene står som Moskvas midtpunkt, men også
med tiden nærmest er blevet et synonym for byen. Kreml er også Ruslands centrale
magtpunkt, og under den kolde krig, ligefrem synonymt med Warszawa-pagtens centrale
styring. Kreml er et symbol på Moskvas og Ruslands styrke, til en vis grad også et
symbol på totalitært styre og endelig næsten en kliché for Rusland som helhed. I de
scener, hvor filmen viser Kreml, fremstår det generelt meget smukt; endda en anelse
overæstetiseret. Dette gælder særligt for den første af scenerne (sc.5), hvor man ser
udsigten over Kreml og Den Røde Plads fra et vindue på Hotel Rossija. Det er en
postkortagtig æstetik, der er i dette billede af Kreml. Det virker næsten ironisk.
Kreml nævnes også kort på bådturen blandt de øvrige seværdigheder. I den følgende
scene (sc.24) går Lev og Olga rundt ved Moskva-floden, og ender på en bro med Kreml i
baggrunden. I følge screenplayet skulle denne scene foregå om dagen, men i filmen
foregår den om natten. Det er meget logisk, da metro-scenen, der ligger lige i forlængelse
af den næppe kunne foregå om dagen. Men ikke desto mindre er det også en vigtig
detalje, idet det generelt i filmen er de natlige scener, der virker som de mest positive i
kraft af deres skønhed. Denne scene er måske filmens mest romantiske på billedsiden.
Zel´dovitj har selv udtalt at de i denne scene bevidst har forsøgt at efterligne stilen i
gamle Hollywood-film74. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at det her er Kreml, der
er i baggrunden, idet det i starten ligger udenfor kameraets øje, derefter kommer frem i
baggrunden, men stadigvæk sløret. Først til sidst fokuseres der klart på Kreml. Dialogen
mellem Olga og Lev er på dette tidspunkt afsluttet, og kameraet forsvinder fra dem. Det
er som om de som personer udslettes, og bliver degraderet til kun at være udtryk for
Moskva, symboliseret i det magtfulde Kreml. Det udstråler såvel skønheden ved byen,
som også det farlige og totalitære, hvilket sammen med den dystre musik understreger
den fare, som Levs sidste replik antyder, da han siger, at Olga skal se metroen. Scenen er
æstetisk, men dette står i skarp kontrast til dialogen. Dette er nok det sted i filmen, hvor
de stærkeste kontraster mødes i ”toska” og ”posjlost´”, realisme og symbolisme,
74

I ”Zjizn´ avangardnee kul´tury” (in: Iskusstvo Kino, 11/2000)
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grusomhed og æstetik. Olga taler her om, at det er som om, der er noget i alle mennesker,
der står i gåsetegn; noget der skal fortolkes. Man skal lede efter det. Denne filosofiske
kommentar, der ville kunne give det overfladiske univers de alle lever i, mere dybde
besvares af Lev med en umiddelbart meget jordbunden og grov historie. Han siger, at han
også engang har ledt efter noget i et menneske: at en mand slugte otte brillanter, og
desværre derefter døde, så for at finde brillanterne måtte Lev rode rundt i mandens
allerede halvrådne krop. Men selvom historien er grov, og understreger det ubønhørlige
og materialistiske i Levs (og i mindre grad også de andres) levevis, så er den naturligvis
også en fabel over disse mennesker samtidig: der er gemt brillanter i de rådne kroppe!
Midt i forsumpelsen i ”posjlost´” er der små glitrende stykker af sublim skønhed - og
netop som et sådan stykke skønhed virker scenen faktisk, trods dens indhold.

Det sidste sted vi ser Kreml i filmen, er i slutscenen (sc.36), da familien på traditionel vis
besøger Den ukendte soldats grav, efter det noget utraditionelle bryllup. Denne scene
foregår i tusmørket på baggrund af en regntung himmel, hvilket giver et meget blåt
drømmeagtigt lys, men samtidig er der et øjeblik, lige før de når til Den Ukendte Soldats
Grav, hvor man ser lyset trænge gennem skyerne. Her vil jeg nøjes med at antage, at
Kreml, som location for slutscenen, blot skal ses som det klassiske hovedsymbol for
Moskva. Samtidig er det første gang personerne rent faktisk interagerer med byen. Den er
ikke længere blot baggrund for dem, de er i dens midte. Dette bekræftes også af, at
filmens allersidste replik er Levs svar på Masjas spørgsmål om, hvor han gemte pengene:
- ”V Moskve!”, siger han. Det allersidste man hører er altså, at de nu er der: I Moskva!
Dette er selvfølgelig et svar til den reference, der i filmen er til Tjekhovs ”Tre søstre” og
deres længsel efter Moskva. Men det er også en understregning af, at nu endelig, er de
der faktisk. For selvom de i hele filmen har været i Moskva, så er det først her de
bevæger sig ned i selve byens centrum og bliver en del af dens liv.

Det er heller ikke tilfældigt, at personerne her netop ender med at stå ved Den ukendte
soldats grav. Foruden de her altså tydeligt binder an til traditionerne, får den evige ild
også her en helt afgørende symbolsk rolle. Som nævnt i forbindelse med Sorokin, så er
det altså dette sted han i ”Эрос Москвы” lader være den højeste potens af byens eros;
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dens inderste skønhed. Men hvorfor er dette sted så vigtigt? Her er det oplagt at se på den
samtale, der præsenterer stedet:
Olga: А что такое Неизвестней солдат?
Lev: Это солдат, которого не было. Это памятник.
Olga: А как может быть памятник тому, кого не было?
Lev: Те, кого не было, тоже имеют право на памятник. Может быть,
больше, чем те, кто были.
Olga: Я поняла.

Når Lev siger dette til minde for ”dem, der ikke har været” – er det så ikke også et forsvar
for filmen selv? Den er vel netop et monument for dem. Jeg mener, at der er belæg for at
se Levs udtalelse som gældende for såvel ham selv, som for de to andre mandlige
hovedpersoner og kvinderne. Det er ganske vist indtil videre kun Mark og Majk, der er
døde. Men vi er ikke i tvivl om, at også Lev og kvinderne på den ene eller anden vis vil
bukke under en dag. Og livet vil gå videre uden dem. Ser vi indtil videre på Mark og
Majk kan det synes at de levede forgæves: ikke alene døde de, men de tog også deres
projekter og idealer med sig i døden. Lev har vundet det hele, og således er det også
samfundets amoral og ”posjlost´”´, der har sejret. Eller er det?, spørger jeg mig selv. Er
ikke netop filmen et udtryk for, at vi ikke glemmer den ånd, der drev de to mænd. Al
deres lidelse, deres liv i ”toska”, deres drømme var ikke forgæves – for det vil for altid
have bidraget til den ånd, der evigt vil være i den russiske sjæl. De er ligesom Moskva,
martyrer, der brænder op, for at frelse Rusland og give liv til den evige flamme.

Har det da ikke blot været en desillusion personerne har lidt af, når de har følt, at ånden
ikke kunne leve videre her i byens og livets midte? Og er der ikke netop et håb i denne
slutning, for at personerne forstår, at den ild altid vil være der, hvor truet den end ser ud;
og at de netop kan finde den, der midt i livets foranderlige strøm? Jeg fornemmer i hvert
fald en håbefuld stemning i filmens slutscene. Dette synes jeg bekræftes af den sang, der
lyder over byen, mens kameraet panorerer ud over dens forstæder. Personerne er blevet ét
med byen, og den drømmetrance, som hele filmen har været i, er dermed blevet brudt.
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Det er dette, der gør at man ikke kommer til at opfatte slutsangens kærlighedserklæring
til det brusende, uovervindelige Moskva, som en hård, satirisk kommentar, som det ellers
ville være logisk efter det ensomme og stillestående billede, som filmen har vist os af
byen. Drømmen om den store, bagvedliggende virkelighed og den nostalgiske ide om den
russiske sjæl er endelig forenet med virkeligheden.

Den evige ild er blevet symbolet for, hvorledes det netop er kombinationen af den evige
bagvedliggende ånd og samtidig den evindelige foranderlighed, der skaber det, der er
virkeligheden: kombinationen af drømmenes stillestående ”toska” og den hektiske
virkeligheds ”posjlost´”. Den samme symbolik, som også ligger i, at Lev netop har giftet
sig med såvel Olga, der er symbolet for ”toska”, som med Masja, der symboliserer
”posjlost´”. Og heri finder jeg også forklaringen på, hvorfor scenen med
indledningsteksterne har denne helt specielle skønhed. Her skabes jo hele intrigen, der i
sidste ende gør det muligt, at få filmen og dens personer ned i det virkelige Moskvas
centrum. Den uklarhed og udflydenhed, som vi ser her, kombineret med en skærende,
glitrende klarhed, er lige præcis den samme som man ser i ilden til slut, der skaber den
evige foranderlighed og åndelighed.

Delkonklusion efter rumanalyse: Den Evige Flamme
De rum vi ser i ”Москва” modsvarer altså i høj grad de tendenser vi finder hos
personerne. Den ”toska” der skabes af personernes umulige længsel, er det, der kommer
til at være det helt grundlæggende for filmens stemning. Men også den følelse af
hjemløshed, som skabes af personernes manglende evne til at kommunikere med
hinanden og føle med hinanden, bliver et vigtigt element i beskrivelsen af rummet
omkring dem.

Men også de forskellige måder, hvorpå personerne hver i sær tager kampen op mod
følelsen af ”toska” og hjemløshed afspejles i rummene. Ikke bare som noget, der er skabt
af personerne, men som forskellige løsninger, der simpelthen ligger i omgivelserne.
Således modsvarer det, som jeg kalder ”drømmerum”, i høj grad Marks refleksive
nostalgi og det, som jeg kalder ”nationale rum”, Majks restorative nostalgi. Endelig vil
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jeg så her hævde, at det rum, der modsvarer Levs fortolkning, ikke kun er det hjemløse
rum uden nogen form for moralsk eller åndelig rodfæstning, men derimod også det
håbefulde rum, hvor en rest af den åndelige længsel forenes med samfundets rivende
udvikling og liv. Det er først til sidst i filmen, da magten endelig er overgivet Lev, at vi
klart ser dette rum, men i glimt har vi set det før, som f.eks. i den glitrende farvemosaik
af vand på bilruder under indledningsteksterne og i den smukke Hollywood-agtige scene
ved Kreml, hvor Lev fortæller historien om diamanterne i den rådne krop.

De rum, hvor Marks ånd regerer, er altså hovedsageligt baren, haven og til dels
Spurvebakkerne – altså et øde rum på afstand af Moskva og af samfundet og livet. Et
konstant, smukt, eftertænksomt rum, hvor den russiske kultur bevares, men ikke udvikles
og ikke afprøves i forhold til den ny tid. Majks rum er langt mere aktivt og udadvendt.
Det er balletteatret og Frelserkirken – store, tunge monumentale forsøg på at genoplive
den russiske kultur som den var en gang og tvinge den ned over den ny tid. Det er
smukke rum, men ikke levende rum. Samtidig er Majk også forbundet med de hjemløse
rum: gangstermiljøets uhyggelige locations, som byggepladser og fabrikshaller. Majk og
den kultur han repræsenterer, har altså to sider: en smuk, pompøs og despotisk kærlighed
til den russiske ånd og kultur og på den anden side en voldelig, rå og vulgær vildskab.
Endelig er der de rum, hvor Levs ånd regerer. Det er på den ene side det trafikale rum:
motorvejen fra lufthavnen, bådturen og metroen og på den anden side Kreml med Den
Evige Flamme. Kan disse rum symbolsk være mere modsatte? På den ene side de rum,
der mere end noget andet symboliserer foranderligheden, rodløsheden og
internationaliseringen og på den anden side det, der mere end noget andet symboliserer
det evige Rusland. Dets magt og ånd. Dets grusomhed og skønhed. Man finder side om
side Den Evige Flamme, der for Sorokin er potensen af Moskvas eros og Den Røde
Plads, som han ser som indbegrebet af vulgaritet. Og den perfekte sammensmeltning af
evighed og fornyelse symboliseret i flammen.
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5. Konklusion
I forordet var jeg inde på de problemstillinger, der ved første øjekast synes
grundlæggende i filmen ”Москва”: dens beskrivelse af det moderne Moskva i 90erne,
behandlingen af det nationale spørgsmål og internationaliseringen og filmens sære
modstilling mellem at være en actionfyldt gangsterfilm og samtidig at være præget af en
klassisk, stillestående Tjekhov-stemning.

At disse emner faktisk er vigtige i forbindelse med ”Москва” vil jeg absolut ikke
bestride. Men for at forstå den fulde betydning har det været nødvendigt at undersøge
den forbindelse, der er mellem disse problemstillinger og nogle af de begreber, som jeg
generelt mener, er yderst vigtige i forståelsen af den russiske kultur, og ikke mindst i
forbindelse med perioden efter Sovjetunionens sammenbrud og derfor også i denne film.
Det er naturligvis først og fremmest begrebet ”toska”, som jeg anser for det begreb, der
bedst kan beskrive, den særlige stemning, der hersker i filmen ”Москва”. ”Toska”, set
som et typisk russisk fænomen, mener jeg, med baggrund i Nikolaj Berdjaevs definition
og de traditionelle fremstillinger af ”toska” i Tjekhovs skuespil, at kunne definere som en
reaktion på sammenstødet mellem en romantisk længsel efter en udefinerbar åndelighed,
der konfronteres med virkelighedens ”posjlost´”. Blandingen af denne håbløse idealisme
og en fornemmelse af manglende forståelse fra omgivelserne, skaber en følelse af
hjemløshed, der også afføder en stærk trang til netop at finde et hjem: et sted, hvor man
kan få bekræftet sine drømme, enten ved at de kan lade sig gøre, eller ved at finde
medforståelse. Kan dette ikke lade sig gøre, så i det mindste et sted, hvor man kan
drømme i fred, uden hele tiden at skulle se sine drømme konfronteret med virkeligheden.
Således er det naturligt, at dette vil afføde en særlig tendens til nostalgi, der jo netop er
længselen efter et hjem. At dette ”et hjem” ofte bliver fortolket som noget nationalt er vel
ganske naturligt; og at det nationale i det postsovjetiske samfund samtidig ofte vil
forbindes med fortiden, hvor Rusland var langt mere isoleret og langt mere magtfuldt i
forhold til omgivelserne, er vel ikke så underligt. Men følger man denne tankegang vil
der altså være en sammenhæng mellem den ny tid og internationalisering, mens fortiden
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kommer til at fremstå som mere russisk. Endvidere vil fortolkningen af den åndelige
længsel og antipatien for ”posjlost´” som særligt russiske værdier, og ideer, også afføde
en ide om, at ”posjlost´” netop er en udefrakommende, international, urussisk tilkomst,
der hører den ny tid til. Således bliver spørgsmålet om den russiske kulturs overlevelse i
det moderne Rusland altså også et spørgsmål om åndelighedens overlevelse overfor en
international, materialistisk, ”posjlost´”-fyldt virkelighed. Det er i kampen for den
russiske åndeligheds overlevelse, at de typer nostalgi, som Svetlana Boym her inddeler i:
den refleksive og den restorative, bliver relevante, fordi det netop er to forskellige måder
at forsøge at bevare fortiden, og altså dermed også det, der synes oprindeligt russisk på.
Dette kan gøres ved enten at bevare de få sørgelige rester man har af fortiden og dyrke
selve minderne om den og vemodet ved at den for altid er gået tabt; eller ved at genskabe
fortiden i al dens vælde. Men Svetlana Boym foreslår også en tredje mulighed: at bruge
fortiden, og altså den nationale stolthed og ånd, kombineret med det ny; altså en
konstruktiv nostalgi.

I filmen ”Москва” er de tre forskellige typer for nostalgi - de tre forskellige måder at
bruge fortiden og den nationale ånd på - repræsenteret delvis af de tre mandlige
hovedpersoner, delvis af de rum, som filmen vælger at vise os. Mark repræsenterer
sammen med de ensomme rum, baren og haven, den refleksive nostalgi. Majk
repræsenterer sammen med de monumentale og udadvendte rum, som balletteatret og
Frelserkirken, den restorative nostalgi, der desværre synes uundgåeligt forbundet med
den rå, despotiske gangsterverden. Endelig repræsenterer Lev den konstruktive nostalgi,
symboliseret i netop forbindelsen mellem de mest ustadige, bevægelige rum: nemlig
transportmidlerne; og det allermest evigt russiske symbol: Kreml.

Alle tre mænd er en del af den samme evige russiske drøm, de længes alle efter en større
åndelig virkelighed, væmmes ved følelsesløsheden og vulgariteten, som er indbegrebet af
”posjlost´” og synker alle hen i desillusioneret ”toska”. Men de bruger også alle tre
længselen, drømmen og desillusionen til at skabe. Det synes ikke umiddelbart sådan, men
det Moskva, som filmen viser os, er jo netop en sammensmeltning af de tre former for
russiskhed, som de tre mænd repræsenterer. De to af mændene går under, den tredje går
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på kompromis. Men de har alle bidraget til den evige flamme, som giver filmen sin
håbefulde slutning. Det er ikke internationaliseringen og rodløsheden, der vinder til sidst.
Det er netop en konstruktiv brug af den evige russiske åndelighed, der får lov at blande
sig med det pulserende liv. Og her spørger jeg mig selv: er det ikke det, den altid tidligere
har gjort? Har den russiske kultur ikke altid netop været kendetegnet ved en særlig evne
til at optage elementer fra andre kulturer, f.eks. den europæiske, men omformet dem og
intensiveret dem ved at blande dem med den særlige russiske åndelighed? Og hvis det
forholder sig således, er der så egentlig nogen grund til at betvivle, at ”den russiske ånd”
vil overleve også i denne omgang?
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Abstract in English
Is it possible for “the Russian spirit” to survive in modern Russia?
This is, as I see it, the main theme of the film “Москва” (1999), as it draws an acrid, yet
poetic portrait of post-communist Russia and the Russian ”novye russkie” (the new postSoviet Union economic upper class). At first glance, the film is about internationalisation
and its consequences for national Russian virtues. The film shows us a country in decay,
or maybe just in a period of transition, where all the old customs are neglected, and where
everyone who tries to preserve them eventually has to give up. But at the same time, the
film is permeated by a highly classical, Russian atmosphere, almost like the atmosphere
from the plays of Chechov.
To understand this duplicity, I investigated the meaning of some specific Russian
concepts, which are important in the interpretation of the film. The most important of
these concepts is ”toska”, which in ”Москва” is seen as a the result of a conflict between
on the one hand a romantic yearning for spirituality, and for a transcendental, universal,
eternal reality, and on the other hand the ”posjlost´” of society. ”Posjlost´” is another
specifically Russian concept, which covers all things boring, vulgar, superficial and
insincere. Of importance is also the way this conflict is reflected in a feeling of
homelessness and nostalgia, and the way the characters use different forms of nostalgia to
overcome this conflict, and the importance this has for the view of what is considered
national. In the film I discovered three different forms of nostalgia: the reflective, the
restorative and the constructive. And each of these forms is represented by one of the
three male characters. Finally, I return to the opening question of what this means for the
survival for ”the Russian spirit” in modern, internationalized Russia.
In this thesis I have chosen to start with an introduction about the background of the
movie: about the main objects of Russian film critics in the time just before the film was
made; about Vladimir Sorokin, who is the screenplay writer and about the making and
the reception of the film. Subsequently I have investigated the conceptions ”toska”,
”posjlost´” and nostalgia, leaning on the interpretations of Nikolaj Berdjaev, Chechov
research and Svetlana Boym. Finally I have analysed the film ”Москва” focusing on
these concepts and using the characters and spaces of the film, which I see as exponents
of these concepts.
This thesis concludes that the film ends up by expressing a hope that ”the Russian spirit”
will survive although all its exponents seem to be perishing. It will survive because its
exponents have created a space through their (fictional) lives that preserves the virtues
that are so essential for this spirit. And these virtues will for ever leave their mark on
whatever changes Russia will have to go through.
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Bilag
Bilag 1: Tekster fra den nu nedlagte internetside: www.msk.ru/film
a)
b)
c)
d)

Jurij Kharikovs kommentarer til filmen
Aleksandr Zel´dovitjs kommentarer til filmen
Vladimir Sorokins kommentarer til filmen
Interview med Vladimir Sorokin af Sergej Teterin og Tat´jana
Voskovskaja

Bilag 2: Oversigt over scenerne i filmen ”Москва”
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