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KULTUR
I den russiske by Nisjnij Novgorod
har arkitekturen rødder i antikkens
skønhedsidealer. Stilen, der blev udbredt under sovjettiden, skulle være
med til at give kommunistisk ideologi og herredømme fast form. Foto:
Jens Malling

litiske forhold. Med inspiration fra
antikken kom den til at pege ud mod
evigheden, mod det universelle. Byggeriet udtrykker, at her er en magt,
der er kommet for at blive. Stilen
formidler illusionen om stabilitet.

ﬂere allerede havde blandet sig i den
Russiske Borgerkrig for at forhindre
bolsjevikkernes sejr. Borgerkrigen i
Spanien fra 1936 til 1939 ﬁk mange
til at frygte, at den blot var et varsel
om en krig i langt større skala, der
også ville inddrage Sovjetunionen.
Den frygt blev virkelighed i juni 1941,

da nazisterne angreb landet. Indenrigspolitisk var situationen uoverskuelig og truede med at ende i en
ny revolution. Opstande, strejker,
bondeoprør, lokale borgerkrige og
hungersnød hærgede. Så sent som
i 1932 var der åbne oprør mod sovjetmagten. På den baggrund kunne

søjlerne, balustraderne, kapitælerne
– alle arkitekturens ﬁne detaljer –
og den sværmen for grækernes og
romernes opfattelse af det smukke
samt den følelse af uforanderlighed
som den formidler, bruges som et
ﬁgenblad. Der blev i arkitekturen
kompenseret for de højst usikre po-

Stilen stadig aktuel
Socialistisk klassicisme var populær over hele imperiet fra starten af
1930’erne og frem til 1955, hvor den
nye generalsekretær Nikita Khrusjtjov efter Stalins død kritiserede bygherrerne for excesser og frås med
materialer. Khrusjtjov genintroducerede modernistiske tendenser i sovjetisk arkitektur. Sådanne tendenser
havde allerede vundet udbredelse i
1920’erne i en periode, hvor avantgardearkitekter inspireret af konstruktivismen havde haft frit spil.
I nutidens Rusland spiller Stalinstilen stadig en vis rolle.
»Den yngre generation af arkitekter prøver at undgå enhver form for
klassicistisk dekoration og komposition af facader, hvis de kan slippe
af sted med det over for deres klienter,« siger 35-årige Aleksandr Grebennikov, der er selvstændig arkitekt
og underviser på Nisjnij Novgorods
Statslige Universitet for Arkitektur.
»Men den dag i dag laver visse
byudviklere udkast, der efterligner
Stalin-stilen, fordi mange boligkøbere holder af æstetikken, da den
minder om ’de gode gamle dage’. De
presser arkitekterne til at arbejde
efter de retningslinjer. Der er ﬂere
eksempler på denne retro-Stalin-stil
både i Nisjnij Novgorod og Moskva.
For mig virker det lidt skørt, men som
udtryk for enkelte klienters ønsker
er stilen stadig aktuel.«
Det oprindelige helhedssyn og
medtænkningen af samfundet går
dog tabt i nutidens efterligninger.
»Kvarteret med de høje buer, vi
gik igennem, og som er tegnet af arkitekten Ilja Golosov, symboliserer
ikke kun stræben efter en bedre tilværelse og et bedre samfund. Denne drøm forsøges rent faktisk virkeliggjort, idet alt, hvad beboerne har
brug for af faciliterer – forretninger,
børnehaver, fællesområder – er indtænkt. I modsætning hertil står det,
som de store entreprenører opførte,
da de ankom til Nisjnij Novgorod i
1990’erne og 00’erne. De bruger af og
til dekorative elementer inspireret
af socialistisk klassicisme. Men det,

de bygger, har meget mere med fast
ejendom end med arkitektur at gøre.
Lige ved siden af Golosov-husene
står et glimrende eksempel. Der er
ingen gård, ingen fællesarealer. Ideen
med bygningen er blot at stoppe så
mange mennesker som muligt ind
i den for at skabe størst mulig proﬁt. Det er forskellen,« siger Marina
Ignatusjko.
kultur@information.dk

RUSLAND
Nisjnij Novgorod
Moskva

FAKTA
Nisjnij Novgorod
• Ruslands femtestørste by
efter Moskva, Sankt Petersborg,
Jekaterinburg og Novosibirsk.
• Byen har ca. 1,25 mio.
indbyggere og ligger 400 km øst
for Moskva.
• Fra 1932 til 1990 hed byen
Gorkij efter forfatteren Maksim
Gorkij, der er født der.
• Byen var i lange perioder
i sovjettiden lukket for
udlændinge af hensyn til
den militære forskning- og
produktion, som byen var
centrum for.
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