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Att översätta Proust till germanska och romanska språk – 

titel, incipit och excipit 

 

HANS KRONNING 

 

E però sappia ciascuno che nulla cosa per legame musaico armonizzata si può de la sua loquela in altra 

transmutare sanza rompere tutta sua dolcezza ed armonia 

Dante, Convivio, I, 7, 14 

 

 

1. Inledning 

 

Att översätta är en komplex verksamhet (Albrecht & Métrich 2016, Baker & Saldanha 

2011), särskilt om man söker att till andra språk och kulturer överföra magin i ett av 

världslitteraturens stora verk som Marcel Prousts roman À la recherche du temps perdu. 

Några aspekter av denna komplexitet – som käll- eller målspråksinriktad översättning 

(§2) i förhållande till språksystemskillnader, till ”nyöversättningshypotesen” (§3) och till 

universella översättningstendenser (§5) – ska här undersökas med exempel från olika 

översättningar till sju germanska och fem romanska språk av titeln (§3) på Prousts roman, 

av romanens incipit (första mening) (§4) och av dess excipit (sista mening) (§5) – för att 

använda en hos franska litteraturvetare vanlig nybildning.
1
  

                                                 
1
 För att hylla den polyglotte mottagaren av denna festskrift, som lämnat en rad bidrag till 

översättningsforskningen, senast om översättaren från germanska och romanska språk Karl August 

Hagberg (Söhrman 2015), bygger framställningen på översättningar av Prousts roman till tolv språk, i 

medvetande om att Ingmars språkliga repertoar är betydligt större än så. 



 2 

Romanens yttre, paratextuella (titel), och inre, intratextuella (incipit, excipit), 

”trösklar” har valts för att de bildar en enhetlig struktur hos Proust, nära knuten till 

verkets övergripande litterära betydelse som en roman om den förlorade och återfunna 

tiden.
2
 Hur de olika översättarna återskapat koherensen i detta integrerade system av 

”trösklar” kommer också att skärskådas. 

 

 

2. Källspråksinriktad och målspråksinriktad översättning 

 

I modern översättningsforskning åtskiljs källspråks- och målspråksinriktad översättning, 

på franska traduction sourcière och cibliste – termerna myntades av Jean-René Ladmiral 

(Albrecht & Métrich 2016: 61). Dessa franska termer har en i förstone till synes mer 

abstrakt betydelse än de svenska, som gör att de två översättningsinriktningarna kan gälla 

såväl de två språken som de två texterna och kulturerna. Här ses emellertid, i Bachtins 

anda, språkens ”konstitutiva interdiskursivitet” (cf. Kronning 2013: 105) som 

inbegripande språksystem, texter och kulturer.  

Det förtjänar att framhållas att distinktionen mellan käll- och målspråksinriktad 

översättning är kontinuerlig och inte dikotomisk som det traditionella motsatsförhållandet 

mellan ”ordagrann” och ”fri” översättning. ”Ordagrann” översättning är ofta praktiskt 

och teoretiskt omöjlig när de två språksystemen eller de två kulturerna saknar ekvivalenta 

strukturer: ”l’emprunt, le calque et le mot à mot ne sont pas encore de la traduction” 

(Ladmiral 1979: 20). 

De båda översättningsinriktningarna förenas av att syftet är att skapa översättningar 

som är ”trogna” originalet, något som inte behöver och i en viss mening inte kan vara 

fallet med parafraser och adaptationer: ”l’adaptation n’est déjà plus une traduction” 

(Ladmiral 1979: 20). En vanlig typ av modern parafras, som är ”interartiell” eller 

                                                 
2
 Hos Genette (1987) är ett verks ”trösklar” (seuils) endast paratextuella. Här föreslås en ny distinktion 

mellan yttre och inre trösklar. Vi bortser här från titlarna på de olika volymerna av Prousts roman. Detta 

kan rättfärdigas med att Proust ursprungligen ville publicera sin  roman i en volym, men att han av 

praktiska skäl tvingades dela upp den i flera delar. Dessutom varierade delarnas antal och titlar under 

romanens tillkomsttid (Genette 1987: 60). 
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”plurisemiotisk”, utgörs av seriealbumet (Proust 2013). I den globaliserade värld vi lever 

i finns det till och med en japansk mangaversion av Prousts roman, som översatts till 

brasiliansk portugisiska (Proust 2015). 

 

 

3. Romanens titel 

 

Redan översättningarna av romanens titel aktualiserar flera grundläggande aspekter av 

översättandet som sammansatt fenomen:
3
 

 

(1) À la recherche du temps perdu 

 

(2) På spaning efter den tid som flytt (Gunnel Vallquist*) 

 

(3) På sporet af/av den tabte/tapte tid (da./no. alla översättningar) 

 

(4) Í leit að glötuðum tíma (isl. Pétur Gunnarsson*) 

 

(5) Remembrance of Things Past (eng. Scott Moncrieff*) 

 

(6) In Search of Lost Time (eng. olika översättare) 

 

(7) Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (ty. Eva Rechel-Mertens*) 

 

(8) Op zoek naar de verloren tijd (nederl. båda översättningarna) 

 

(9) Alla ricerca del tempo perduto (it. alla översättningar) 

 

(10) A la recerca del temps perdut (kat. alla översättare) 

 

(11) En busca del tiempo perdido (sp. Pedro Salinas et al.*; Carlos Manzano; spArg. Estela 

Canto) 

 

                                                 
3
 I det följande citeras Proust på franska (i kursiv) i den aktuella Pléiade-upplagan (Pl.) (Proust 1987-1989). 

Vad gäller översättningarna anges endast översättarens namn, eventuellt följt av en asterisk (*) när det är 

fråga om den första (fullständiga) översättningen till språket i fråga. För fullständiga bibliografiska 

uppgifter hänvisas till förteckningen över existerande översättningar av La recherche till världens språk i 

Henrot Sostero & Lautel-Ribstein (2015: 606-712). Denna ambitiösa bibliografi är inte i alla detaljer helt 

tillförlitlig. Sålunda upptas exempelvis inte Sonja Vougts översättning till svenska av romanens första del 

(Proust 1930). 



 4 

(12) A la busca del tiempo perdido (sp. Mauro Armiño) 

 

(13) Em busca do tempo perdido (port. alla översättningar) 

 

(14) În cǎutarea timpului pierdut (rum. båda översättningarna) 

 

Översättningarna av romanens titel till de romanska språken är alla, föga förvånande, 

källspråksnära (9-14). Tre av de spanska översättningarna använder den sammansatta 

prepositionen en busca de (11), medan den fjärde gör bruk av a la busca de (12), som är 

betydligt mindre frekvent och eventuellt kan uppfattas som interferens från källspråket.  

Bland de germanska språken intar svenska, danska och norska en särställning, eftersom 

dessa språks system saknar sammansatta prepositioner som betecknar ett abstrakt, 

ospecificerat sökande, till skillnad från isländskans í leit að (4), engelskans in search of 

(6), tyskans auf der Suche nach (7) och nederländskans op zoek naar (8). De tre 

skandinaviska språken måste ta till sammansatta prepositioner som oftast på olika sätt 

betecknar visuellt sökande som svenskans på spaning efter (2) och danskans och 

norskans på sporet af/av (3). 

Om Gunnel Vallquists översättning av romanens titel måste karaktäriseras som mindre 

källspråksnära och mer målspråksinriktad än de flesta av de ovan citerade 

översättningarna (3-4, 6-14), beror det således inte på att hon begagnar sig av den 

sammansatta prepositionen på spaning efter, utan på att hon inte använder den fullt 

möjliga källspråksnära nominalfrasen den förlorade tiden: den tid som flytt (2) är inte 

nödvändigtvis förlorad
4
, men den valda översättningen skänker, skulle nog många anse, 

en mer tilltalande rytm och en mer poetisk klang i målspråket. 

Om Vallquists översättning av romanens titel således inte är entydigt 

källspråksinriktad, råder det inget tvivel om att Scott Moncrieffs (1889-1930) första 

engelska översättning, Remembrance of Things Past (5) (1922-1931) – romanens sista del 

översattes av Stephen Hudson (pseudonym för Sydney Schiff) – är starkt 

målspråksinriktad, även om det inte är omedelbart uppenbart på vilket sätt. Moncrieffs 

titel står starkt i motsats till den mycket källspråksnära nyöversättningen, In Search of 

Lost Time (6). I själva verket återutgavs Moncrieffs översättning efter dennes död i 

                                                 
4
 Samma invändning kan göras mot den titel, På spaning efter det svunna, som Sonja Vougt ger hela verket 

i sin översättning av dess första del (Proust 1930). 
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många, med tiden alltmer reviderade, utgåvor under Moncrieffs titel, men ändrades i 

många utgåvor (från 1992) till den källspråksnära titeln (6), som alltså är en ”editoriell 

peritext” (Genette 1987)
5
, långt innan nyöversättningen (flera översättare) utkom 2002 

(utgiven av Christopher Pendergast). Detta är ett exempel på det inflytande som externa 

aktörer (förlag, redaktörer, kritiker, den litterära offentligheten) kan ha på en översättning 

(Alvstad & Assis Rosa 2015). 

Som den kulturellt viktiga text Prousts roman är har den blivit föremål för fullständiga 

översättningar som dessutom åtföljts av en eller flera nyöversättningar till en rad språk: 

engelska, tyska, danska, italienska, spanska, portugisiska, rumänska, polska, ryska, 

tjeckiska och japanska.
6
 

Enligt den s.k. ”nyöversättningshypotesen” (Bensimon 1990) finns det en tendens att 

den första översättningen är målspråksinriktad och att nyöversättningar är 

källspråksinriktade, vilket de engelska översättningarna (5-6) av titeln på Prousts roman 

erbjuder ett vältaligt exempel på. Scott Moncrieffs titel (5) är målspråksinriktad på så sätt 

att den använder sig av målspråksintertextualitet. Den alluderar nämligen på 

Shakespeares trettionde sonett: 

 

(15) When to the sessions of sweet silent thought 

I summon up remembrance of things past, 

I sigh the lack of many a thing I sought,… 

(Shakespeare, Sonnet XXX) 

 

Att den första översättningen tenderar att vara mer målspråksinriktad förklaras av en vilja 

att mildra det kulturellt främmande i verket och integrera det i målspråkskulturen, att göra 

det till föremål för en domestic inscription (cf. Jullien 2015: 193). I Moncrieffs fall 

tillkommer att titeln förlänade något av Shakespeares prestige åt Prousts då okända verk. 

Att nyöversättningar oftast är mer källspråksinriktade förklaras däremot av en vilja att 

                                                 
5
 Genette åtskiljer två typer av paratexter: peritexter, som boktitlar och förord, och epitexter, som 

recensioner och författarens dagböcker och brev. Prousts franska originaltitel är en ”actoriell peritext”. 

6
 Fullständiga översättningar finns också till norska, svenska, katalanska, finska, bulgariska, kroatiska, 

makedonska, slovenska, arabiska, turkiska, persiska, kinesiska och koreanska. Dessutom är romanen delvis 

(enskilda delar eller i urval) översatt till isländska, galiciska, baskiska, estniska, litauiska, ungerska, 

serbiska, slovakiska, arameiska, persiska och vietnamesiska. 
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framhäva de språkliga och kulturella skillnaderna hos det nu i målkulturen kända och 

hemtama verket. 

Nyöversättningar – och reviderade översättningar – kan också motiveras bl.a. av 

målspråkets utveckling och förändringar i den textkritiska situationen. När det gäller 

Proust har nya kritiska utgåvor tillhandahållit förändrade och utökade textversioner 

främst av de postumt utgivna sista delarna av romanen. Gunnel Vallquists ursprungliga 

svenska översättning (1964-1982) bygger på den första Pléiade-utgåvan (Proust 1954). I 

den reviderade versionen (1993), som citeras här, har Vallquist tagit hänsyn till den andra 

Pléiade-utgåvan (Pl. = Proust 1987-1989), som hon dock inte alltid valt att följa. 

 

 

4. Romanens incipit 

 

Vid översättning av ett litterärt verk är det viktigt att söka återskapa verkets 

intratextualitet (isotopier, utbyggda metaforer etc.). Proust upprepade i sina brev att han 

skrivit början och slutet av sin roman samtidigt (Brun 2011: 17). I ett brev från 1920 

uppger han dock att romanens sista sida är färdigställd ”sedan flera år” (Pl. IV, 1320), 

alltså sannolikt senare än den första delen skrevs, vilken kom av trycket 1913. Det är i 

alla händelser uppenbart att romanens sista sidor starkt anknyter till dess första del. Det 

framgår till yttermera visso av de bevarade manuskriptversionerna att Proust av allt att 

döma haft för avsikt att romanens första och sista ord skulle vara ordet Temps (’tid’). Av 

de femton versioner av romanens incipit som Henrot Sostero & Lautel Ribstein (2015: 

267-268) återger är ordet temps det första i den trettonde och femtonde versionen – i form 

av det andra accentuellt framhävda ledet i adverbet longtemps (lång + tid, ’länge’). De 

flesta översättare har vinnlagt sig om att återge detta inledande adverb med prepositions- 

eller nominalfraser som innehåller ord som tid (18), time (19), Zeit (20-21), tiempo (22-

23), tempo (24-25, 29) eller temps (27): 

 

(16) Longtemps, je me suis couché de bonne heure. 

 

(17) Länge hade jag för vana att gå tidigt till sängs. (Gunnel Vallquist*) 

 

(18) I lang tid gik jeg tidligt i seng. (da. Else Henneberg Pedersen) 
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(19) For a long time, I used to go to bed early. (eng. Scott Moncrieff*) 

 

(20) Lange Zeit ging ich früh zu Bett. (ty. Rudolf Schottlaender*) 

 

(21) Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. (ty. Eva Rechel-Mertens; Bernd-Jörgen Fischer) 

 

(22) Mucho tiempo he estado acostándome temprano. (spa. Pedro Salinas*) 

 

(23) Durante mucho tiempo me acosté temprano. (spaArg. Estela Canto) 

 

(24) Per molto tempo, mi son coricato presto la sera. (it. Natalia Ginzburg*) 

 

(25) Per molto tempo sono andato a dormire presto. (it. Maria Teresa Nessi Somaini) 

 

(26) A lungo, mi sono coricato di buonora. (it. Giovanni Raboni) 

 

(27) Durant molt temps me’n vaig anar a dormir d’hora (kat. Josep Maria Pinto) 

 

(28) Durant anys he anat a dormir d’hora. (kat. Valèria Gaillard Francesch) 

 

(29) Durante muito tempo, deitava-me cedo. (portBras. Fernando Py) 

 

Gunnel Vallquist, som översätter det första ordet med adverbet länge (17), hör till de få 

översättare som inte använder en sådan fras, antagligen för att prepositionsfrasen under 

lång tid och adverbet tidigt, vilket svårligen kan ersättas med något annat ord, skulle ha 

kunnat uppfattas som en stilistiskt olämplig upprepning. Icke desto mindre använder Else 

Henneberg Pedersen samtidigt i lang tid och tidligt (18) i den danska nyöversättningen.
7
 

Romanens incipit är en påtagligt kort och enkel mening, vars register är närmast 

neutralt. Det är förmodligen för att undvika en sådan tyngre och mer eller mindre 

registerhöjande fras, exempelvis per molto tempo (24-25), som Giovanni Raboni har valt 

den kortare och mer frekventa motsvarigheten i italienska till det franska adverbet 

longtemps – a lungo (26) –, medan Valèria Gaillards översättning till katalanska, durant 

anys (’i åratal’) (28), däremot följer av en mycket speciell, källspråksinriktad 

översättningsstrategi. Hon vill nämligen bevara originalets stavelseantal, som vid 

översättning av poesi (”com se fos poesia”), för att återskapa den proustianska prosans 

musikalitet och rytm – durant anys är trestavigt, medan durant molt temps är fyrstavigt, 

                                                 
7
 Så också i Christian Rimestads första danska översättning: ”I lange Tider gik jeg tidligt til Ro.” 
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vilket gör det möjligt för henne att i översättningen behålla de tio stavelserna i originalets 

första mening (Gaillard 2016: 357). 

Somliga anser det också önskvärt att översättningen om möjligt respekterar det 

lexikala fält som denna menings andra tidsadverbial – de bonne heure (PREP. + god + 

timme, ‘tidigt’) – hör till, inte minst därför att det, liksom det första tidsadverbialet, 

uppbär accent. På tyska (och svenska) vore detta möjligt med hjälp av prepositionsfrasen 

zu früher Stunde (och vid en tidig timma),
8
 som dock har ansetts vara otillbörligt 

registerhöjande (Wuilmart 2015: 302).  

I de romanska språken är det däremot inte sällan möjligt att använda etymologiska 

motsvarigheter till franskans de bonne heure utan nämnvärd registerhöjning, som fallet är 

med italienskans di buonora (26) eller katalanskans d’hora. (27-28).
9
 

Eftersom La recherche är en roman om den förlorade och återfunna tiden finns det starka 

skäl att försöka återge den här behandlade intratextuella strukturen, även om den ibland 

kan komma i konflikt med stilnivå eller språkspecifika systemskillnader. 

 

 

5. Romanens excipit 

 

Om romanens incipit utgörs av en kort och syntaktiskt enkel mening, hör dess excipit 

däremot till de långa, hypotaktiskt konstruerade meningar som brukar anses typiska för 

Prousts stil. I själva verket hör den sista meningen med sina tio rader (i Pl.) till de 18 % 

längsta meningarna i romanen som definieras just som de meningar som är minst tio 

rader långa (i Pl.) (Bouillaguet & Rodgers 2004: 769).
10

 Den är konstruerad så, att den 

syntaktiskt uppskjutna prepositionsfrasen dans le Temps (’i Tiden’) inte bara bestämmer 

flera olika konstituenter in extremis, utan också fullbordar hela verket: 

 

                                                 
8
 Cf. ”Nästa dag gick trötta små flickor självmant i säng vid en tidig timma.” (Sven Fagerberg) 

9
 Av utrymmesskäl kommenteras här inte tempusbruket i översättningarna av romanens incipit. 

10
 Romanens längsta mening (Enthoven & Enthoven 2013: 523) är 43 rader och breder ut sig över två sidor 

(Pl. III, 789-790). 
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(30) Aussi, si elle [la force] m’était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne 

manquerais-je pas d’abord d’y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des 

êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui 

leur est réservée dans l’espace, une place au contraire prolongée sans mesure puisqu’ils 

touchent simultanément comme des géants plongés dans les années à des époques, vécues 

par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer – dans le Temps. (Pl. 

IV, 625)
11

 

 

(31) Du moins Aussi, si elle m’était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne 

manquerais-je pas d’abord d’y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres 

monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qui leur 

est réservée dans l’espace, une place dans le Temps au contraire prolongée sans mesure dans 

le Temps puisqu’ils touchent simultanément comme des géants plongés dans les années à 

des époques, vécues par eux si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer – 

dans le Temps. (Manuskript) 

 

(32) Men om kraften bleve mig beskärd så länge att jag kunde fullborda mitt verk, skulle jag först 

och främst visa hur människorna även om de därvid måste te sig groteska, förutom den ringa 

plats som står dem till buds i rummet, upptar en som är betydligt större, en plats som är 

omätligt utsträckt, eftersom de likt jättar nedsänkta i årens djup samtidigt har beröring med 

epoker skilda åt genom en ändlös räcka dagar – en plats i Tiden. (Gunnel Vallquist*) 

 

(33) Therefore, if enough time was left to me to complete my work, my first concern would be to 

describe the people in it, even at the risk of making them seem colossal and unnatural 

creatures, as occupying a place far larger than the very limited one reserved for them in 

space, a place almost infinitely extended, since they are in almost simultaneous contact, like 

giants immersed in the years, with such distant periods of their lives, between which so 

many days have taken up their place – in Time. (eng. Ian Patterson) 

 

Det framgår om man studerar excipit i Prousts manuskript (tillgängligt i facsimil och i 

diplomatarisk transkription i Pl. IV, 1317-1320), att han successivt skjutit fram 

prepositionsfrasen dans le Temps för att ge den sista meningen dess slutgiltiga form, dess 

stilistiska och rytmiska plénitude (Tadié, Pl. I, LXX). I den transkription av manuskriptet 

som ges här (31) anges inte alla de ord, fraser, satser och meningar som Proust strukit, 

utan – på ett undantag när (Du moins) – endast de olika positioner prepositionsfrasen 

dans le Temps haft i de sekvenser som blivit kvar i den slutgiltiga versionen (i Pl.). 

                                                 
11

 Den första Pléiade-utgåvan (Proust 1954), som flera av nedan citerade översättningar grundar sig på, 

skiljer sig från den andra (Pl.) på följande punkter: första ordet är Du moins (som Proust strukit och ersatt 

med Aussi, cf. [31]); den konditionalt koncessiva satsen (cela dût-il… ) står inom parentes; ett tankstreck (–

) utan motsvarighet i manuskriptet föregår puisque. Stephen Hudsons översättning av romanens sista del 

(1931), som inte citeras här, bygger på originalutgåvan av denna del (Proust 1927), som skiljer sig på flera 

punkter från de båda Pléiade-utgåvorna. Den innehåller flera sekvenser som Proust ändrat i sitt manuskript. 



 10 

Manuskriptet (31) och en syntaktisk analys av meningens slutgiltiga form (30) ger vid 

handen att prepositionsfrasen dans le Temps bestämmer, direkt eller indirekt, 

nominalfraserna une place… une place (’en plats’), men också – vilket är 

uppseendeväckande och veterligt inte har uppmärksammats av Proustforskningen – det 

till nominalfrasen une place lexikalt relaterade verbet se placer (ung. ’/in/ta sin plats’). 

Detta verb avslutar den inskjutna med puisque (’eftersom’) inledda kausalbisatsens sista 

underordnade led, relativsatsen entre lesquelles tant de jours sont venus se placer. Den 

avslutande prepositionsfrasen dans le Temps är med andra ord både attribut och 

adverbial, som samtidigt utövar sina bestämningsfunktioner på olika nivåer av 

underordning. Denna syntaktiska mångtydighet – en utmaning för varje syntaktisk teori – 

bidrar på ett subtilt sätt till att skänka romanen dess slutfall. 

Gunnel Vallquists översättning av romanens excipit framstår ur flera synvinklar som 

mer målspråks- än källspråksinriktad. En av de universella tendenser vid översättning (på 

engelska universals of translation) som är ”independent of the influence of the specific 

language pairs involved in the translation process” (Baker & Saldanha 2011: 306) är 

explicitering. Denna tendens är dessutom särskilt typisk för målspråksinriktade 

översättningar. Vallquist expliciterar vilket det led är som den avslutande 

prepositionsfrasen dans le Temps bestämmer genom att upprepa det bestämda ledet (en 

plats) före prepositionsfrasen: – en plats i Tiden (32). Därmed anges entydigt att i Tiden 

är prepositionsattribut till en plats, och, vilket är det viktiga, utesluts varje syntaktisk och 

semantisk anknytning till den kausala bisatsens (eftersom…) sista led (genom en ändlös 

räcka dagar), som i motsats till vad som är fallet i originaltexten inte är vare sig en 

relativsats eller innehåller något verb.  

I Ian Pattersons källpråksinriktade engelska nyöversättning (33) bestämmer däremot 

den avslutande prepositionsfrasen både nominalfraserna a place… a place och 

kausalbisatsens sista underordnade led, vilket liksom i originalet är en relativsats: 

between which so many days have taken up their place. Dessutom anknyter relativsatsens 

verbalfras (have taken up their place) lexikalt till de överordnande nominalfraserna (a 

place… a place). 

I översättningarna till de romanska språken har oftast denna lexikala anknytning i 

originalet återskapats: 



 11 

 

(34) Si em restava almenys prou temps per acomplir la meva obra, per començar no deixaria de 

descriure-hi els homes, encara que això els fes semblar éssers monstruosos, ocupant en el 

temps un lloc molt més considerable que aquell que els ha estat reservat a l’espai, un lloc, al 

contrari, allargat sense mesura, ja que, com a gegants, toquen simultàniament, submergits 

dins els anys, èpoques viscudes per a ells molt distants –entre les quals s’han col·locat tants 

de dies– en el Temps. (kat. Carles Llorac)
12

 

 

(35) Pelo menos, se me fosse concedido tempo suficiente para terminar a minha obra, não 

deixaria eu, primeiro, de nela descrever os homens, o que os faria se assemelharem a 

criaturas monstruosas, como se ocupassem um lugar tão considerável, ao lado daquele tão 

restrito que lhes é reservado no espaço, um lugar, ao contrário, prolongado sem medida visto 

que atingem simultaneamente, como gigantes mergulhados nos anos, épocas tão distantes 

vividas por eles, entre as quais tantos dias vieram se colocar no Tempo. (portBras. Fernando 

Py) 

 

(36) Pertanto, se quella forza mi fosse stata lasciata abbastanza a lungo da poter compiere la mia 

opera, non avrei mancato anzitutto di descrivervi gli uomini, quand’anche ciò avesse dovuto 

farli somigliare ad esseri mostruosi, come occupanti un posto tanto considerevole, accanto a 

quello, così angusto, riservato loro nello spazio, un posto, al contrario, prolungato a 

dismisura, poiché essi toccano simultaneamente, come giganti immersi negli anni, epoche da 

loro vissute così distanti l’una dall’altra, tra le quali tanti giorni sono venuti a interporsi – nel 

Tempo. (it. Giuseppe Grasso) 

 

(37) Si me diese siquiera el tiempo suficiente para realizar mi obra, lo primero que haría sería 

describir en ella a los hombres ocupando un lugar sumamente grande (aunque para ello 

hubieron de parecer seres monstruosos), comparado con el muy restringido que se les asigna 

en el espacio, un lugar, por el contrario, prolongado sin límite en el Tiempo, puesto que, 

como gigantes sumergidos en los años, lindan simultáneamente con épocas tan distantes, 

entre las cuales vinieron a situarse tantos días. (spa. Consuelo Berges) 

 

Så återfinns den lexikala anknytningen i Carles Lloracs katalanska översättning (un 

lloc… un lloc… s’han col·locats) (34), i Fernando Pys översättning till brasiliansk 

portugisiska (um lugar… um lugar… vieram se colocar) (35), och i Giuseppe Grassos 

italienska översättning (un posto… un posto … sono venuti a interporsi ≈ si sono 

interposti) (36), men inte i Consuelo Berges översättning till spanska (un lugar… un 

lugar… vinieron a situarse) (37). 

Consuelo Berges är också den enda översättare av dem som undersökts här som valt 

att inte avsluta romanen med motsvarigheten till originalets prepositionsfras dans le 

Temps på målspråket: en el Tiempo (37). Detta kan antagligen tolkas som ett exempel på 

en annan universell tendens vid översättning: normalisering. Det kan anses mer normalt 
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 Ej i Henrot Sostero & Lautel-Ribstein (2015). Se litteraturlistan nedan (Proust 2012). 
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(frekvent, omarkerat) att bestämningar står nära det led de bestämmer än att de 

exempelvis genom inskjutna bisatser avlägsnas från det. Genom att sätta den långa och 

syntaktiskt komplicerade orsaksbisatsen (puesto que…) direkt efter prepositionsfrasen en 

el Tiempo uppnås denna normalisering. Därmed offras å andra sidan både återgivandet av 

den intratextuella strukturen Longtemps…[incipit] – dans le Temps [excipit] och 

uppskjutandet in extremis av det syntaktiska bestämningsledet dans le Temps. 

Den katalanske översättaren Carles Llorac (34) har visserligen placerat 

prepositionsfrasen en el Temps sist, men eftersom han redan vid den första förekomsten 

av nominalfrasen un lloc (’en plats’) preciserar att det är fråga om en plats i tiden 

(närmast som ett adverbial: ocupant en el Temps un lloc,’upptagande i Tiden en plats’) 

försvagas den spända – syntaktiska och semantiska – förväntan som uppskjutandet till 

slutet av prepositionsfrasen en el Temps skapar hos läsaren. 

Den brasilianske översättaren Fernando Py (35) utesluter tankstrecket före den 

avslutande prepositionsfrasen no Tempo. Detta får till följd att prepositionsfrasen i fråga 

visserligen bestämmer orsaksbisatsens (visto que…) sista led (vieram se colocar), men 

inte de överordnade nominalfraserna (um lugar… um lugar), vilket gör meningen 

syntaktiskt ofullbordad, såvida inte läsaren i de överordnade leden supplerar 

prepositionsfrasen no Tempo med hjälp av den i kontexten givna och paradigmatiskt 

relaterade prepositionsfrasen no espaço (‘i rummet’). 

 

 

6. Slutord 

 

Den här föreslagna distinktionen (§1) mellan yttre (paratextuella) och inre (intratextuella) 

”trösklar” gör det möjligt att behandla titel, incipit och excipit som ett integrerat system 

av ”trösklar”, något som inte är möjligt om man följer Genette (1987), för vilken 

”trösklar” är definitionsmässigt paratextuella. Det är uppenbart att de yttre (titel) och inre 

(incipit, excipit) ”trösklarna” bildar en enhetlig struktur i Prousts roman, som är en roman 

om den förlorade och återfunna tiden. De tre ”trösklarna” i romanen innehåller alla ordet 

temps i accentuerad ställning. Långt ifrån alla översättningar återskapar denna tidens 

treklang. I Scott Moncrieffs engelska titel saknas ordet ”tid” helt (§3). I Gunnel 



 13 

Vallquists svenska incipit (§4) och i Consuelo Berges spanska excipit (§5) är detta ord 

inte det första respektive det sista ordet. 

Både Moncrieffs och Vallquists översättningar är de första som utgivits på respektive 

målspråk. Översättningen av titel, incipit och excipit framstår ur flera synvinklar som mer 

målspråks- än källspråksinriktad (§2) och förefaller således bekräfta 

”nyöversättningshypotesen” (§3), trots att – när det gäller Vallquist (1978: 97) – hon själv 

hävdat att hon ”ville hålla sig så nära originalets stil som möjligt”. Man bör dock lägga 

märke till att hon talar om stil snarare än språk: ”viktigare än troheten mot formen har 

dock” – enligt Vallquist (1978: 98) – ”varit att få fram de exakta nyanserna i tanke och 

känsla.”
13

 

Det är nu nästan sjuttio år sedan Gunnel Vallquist (1918-2016) påbörjade sin svenska 

översättning av Prousts roman, efter att Gunnar Ekelöf, som först åtagit sig uppdraget, 

dragit sig tillbaka (Vallquist 1978: 95). Härtill kommer att Vallquist (1978: 97) i sin 

översättning strävat efter att ”i stort sett” hålla sig till trettiotalets svenska med undantag 

för bruket av verbens pluralformer. Det vore därför önskvärt att en mer källspråksinriktad 

nyöversättning av La recherche till svenska kunde komma till stånd. Detta betyder inte 

att Vallquists översättning inte för lång tid framöver kommer att vara en av den svenska 

översättningslitteraturens klassiker och inte att många läsare inte under lång tid kommer 

att föredra denna översättning framför en eventuell nyöversättning, såsom Scott 

Moncrieffs klassiska översättning (1922-1931) fortfarande föredras av många läsare i den 

engelskspråkiga världen.
14
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