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Abstrakt 
 

 

 

På svenska:  

 

Ordbildningskategorin diminutiv är ett utmärkande drag i det polska språket, men inte lika 

framträdande i svenskan. Uppsatsens syfte är att undersöka hur polska diminutiva former 

har översatts till svenska. Först presenteras en forskningsbakgrund och definition av 

begreppet diminutiv, sedan följer en teoretisk genomgång om översättning.  

Materialet för uppsatsen består av olika prosatexter: två noveller ur novellsamlingen Gra 

na wielu bębenkach (Spel på många små trummor) av Olga Tokarczuk (2001) och Le Petit 

Prince (Lille prinsen/ Mały Książę) av Antoine de Saint-Exupéry (1946/1987). 

Utgångspunkten har varit de polska novellerna och den polska översättningen av Mały 

Książę, där substantiv, adjektiv och adverb med diminutiva suffix har markerats. Därefter 

har motsvarande ställe i de svenska översättningarna markerats och analyserats. Det 

franska originalet agerar som referens i jämförelsen av en polsk och svensk översättning. 

Analysen av de utvalda texterna visar att polskan oftare använder diminutiva suffix än 

svenskan och att svenskan uttrycker diminutivitet på andra sätt än med ändelser. I en del 

fall har den svenske översättaren använt adjektiv eller lexikala alternativ för att återge de 

polska diminutiven. I andra fall har de polska diminutiva formerna inte översatts alls.  I 

jämförelse med den franskan texten, visade det sig att den polska översättaren lagt till 

diminutiva former trots att de inte finns i originalet eller i den svenska översättningen.   

 

Nyckelord: diminutiv, ordbildning, semantik, pragmatik, översättning, polska, svenska, 

Olga Tokarczuk, Antoine de Saint-Exupéry 
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Po polsku: 

 

Kategoria słowotwórcza deminutiwów stanowi charakterystyczną cechę języka polskiego, 

jednakże nie jest ona równie oczywista w języku szwedzkim. Celem tej pracy jest 

prześledzenie, w jaki sposób polskie formy deminutywne znajdują swoje odzwierciedlenie 

w tłumaczeniach na język szwedzki. Na wstępie zaprezentowano pochodzenie i definicję 

pojęcia deminutywu (zdrobnienia), jego rozwój w historycznej perspektywie, a następnie 

podstawy teoretyczne przekładu.  

 

Materiał, na którym opiera się praca składa się z kilku utworów prozy. Są to dwie nowele 

ze zbioru Gra na wielu bębenkach (Spel på många små trummor) Olgi Tokarczuk (2001) 

oraz Le Petit Prince (Lille prinsen/Mały Książę) Antoine de Saint-Exupéry’ego 

(1946/1987). 

 

Metoda pracy polegała na wybraniu z powyższych tekstów rzeczowników, przymiotników 

i przysłówków ze zdrobniającymi przyrostkami, a następnie przeanalizowanie ich 

odpowiedników w tłumaczeniach na język szwedzki. Francuski oryginał Małego Księcia 

spełniał tu rolę punktu odniesienia dla porównania polskiego i szwedzkiego przekładu. 

 

Analiza wykazała znacznie większą częstotliwość używania zdrobnień w języku polskim 

niż w szwedzkim oraz różnice w sposobie tworzenia form deminutywnych. W wielu 

przypadkach szwedzki tłumacz zastosował formy przymiotnikowe lub leksykalne 

alternatywy dla oddania polskich zdrobnień. W innych przypadkach odstąpił on całkowicie 

od tłumaczenia form deminutywnych. W porównaniu z tekstem francuskim okazało się, że 

w polskim tłumaczeniu wprowadzono formy zdrobniałe, nawet tam gdzie nie występują  

one w oryginale ani w szwedzkim przekładzie. 
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 Entliczek-pentliczek  
 
 

Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek, 
A na tym stoliczku pleciony koszyczek, 
 
W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, 
A na tym robaczku zielony kubraczek. 
 
Powiada robaczek: I dziadek, i babka, 
I ojciec, i matka jadali wciąż jabłka, 
 
A ja już nie mogę! Już dosyć! Już basta! 
Mam chęć na befsztyczek! I poszedł do miasta. 

  
 Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru, 
 Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. 
 
 Są w barach - wiadomo - zwyczaje utarte: 
 Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę, 
 
 A w karcie - okropność! - przyznacie to sami: 
 Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami, 
 
 Duszone są jabłka, pieczone są jabłka 
 I z jabłek szarlotka, i kompot, i babka! 
 
 No, widzisz, robaczku! I gdzie twój befsztyczek? 
 Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek. 
 

 
 

Jan Brzechwa 
 



5 

 

Innehåll 
 

1 Inledning .................................................................................................... 6 

2 Teoretisk bakgrund ................................................................................... 8 

2.1 Polska diminutiv ........................................................................................................... 8 

2.1.1 Språkhistorisk bakgrund .......................................................................................... 8 

2.1.2 Definition och ordbildning ...................................................................................... 11 

2.1.3 Semantik och pragmatik ........................................................................................ 14 

2.2 Svenska diminutiv ...................................................................................................... 16 

2.3 Om översättning ........................................................................................................ 18 

2.3.1 Allmänt om översättning ........................................................................................ 18 

2.3.2 Översättning och polska diminutiv......................................................................... 21 

3 Metod och material ................................................................................. 25 

3.1 Metod och material .................................................................................................... 25 

3.2 Resumé av berättelserna ........................................................................................... 26 

4 Diminutiv hos Olga Tokarczuk ............................................................... 28 

4.1 Szkocki miesiąc ......................................................................................................... 28 

4.2 Ariadna na Naksos .................................................................................................... 33 

5 Diminutiv i Mały Książę .......................................................................... 39 

6 Sammanfattning ...................................................................................... 45 

Textmaterial .................................................................................................... 47 

Litteraturförteckning ...................................................................................... 47 

 



6 

 

1 Inledning 

 

I samtal med polacker eller när man läser polska texter stöter man snabbt på diminutiva 

former av ord. De formerna ger en särsklid nyans till innehållet och uttrycket. Den polska 

termen för diminutiv är zdrobnienie. I Słownik języka polskiego (2017 [www]) står följande 

definition: 

zdrobnienie jęz. «wyraz pochodny oznaczający przedmiot mniejszy od przedmiotu, 

którego nazwa stała się podstawą tego wyrazu, np. domek, okienko, lub wyrażający 

pozytywne nastawienie uczuciowe mówiącego do przedmiotu wypowiedzi, np. synek» 

 

Diminutiv uttrycker enligt ordboken en förminskning eller en positiv emotionell inställning 

till det uttalade objektet.  

 

Polskan och andra slaviska språk har en systematisk användning av ändelser för att uttrycka 

diminutiv. I svenskan bildas diminutiven inte i samma utsträckning eller på samma 

systematiska sätt (Grünbaum 2010). Finns det över huvud taget diminutiv på svenska? 

 

Svensk ordbok (2009 [www]) definierar adjektivet diminutiv med ”mycket liten” och ”som 

uttrycker förminskning exempel: tyskans diminutiva former -chen och -lein”. Ordet 

kommer från latinets diminutivus med samma betydelse, till diminuere ’minska.’. 

Substantivet diminutiv definieras som ett ”avlett ord som betecknar en mindre variant av 

det som utgångsordet betecknar”. Som exempel på diminutivändelse får vi ”cigarett som 

egentligen är ett diminutiv som betyder liten cigarr”. 

 

Den polska ordboken ger polska ord som exempel på diminutiv, medan den svenska ger 

exempel på utländska ändelser eller det lexikaliserade ordet cigarett, som ju har en egen 

betydelse. Cigarr och cigarett är två olika föremål. Detta illustrerar hur vanlig polska 

diminutiv verkar vara. I svenskan tycks det inte finnas exempel på ett grundord med en 

diminutiv variant. Mer ingående om polska respektive svenska diminutiv beskriver jag i 

längre fram i uppsatsen.  
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Hur löser en översättare denna skillnad mellan språken? Hur ser en polsk text med 

diminutiv ut i en svensk översättning?   

 

I denna uppsats tänker jag undersöka vad som händer med de polska diminutiva formerna 

vid en översättning till svenskan. Finns det motsvarigheter i svenskan? Hur uttrycks (eller 

inte) de polska diminutiven?  

 

Materialet består av de två novellerna Szkocki miesiąc och Ariadna na Naksos ur 

samlingen Gra na wielu bębenkach (2001) av Olga Tokarczuk – det polska originalet och 

den svenska översättningen (Spel på många små trummor (2002) – Skotsk månad och 

Ariadne på Naxos). Sedan ska jag även undersöka en utländsk källa. Le Petit Prince 

(1946/1987) av Antoine de Saint-Exupéry är ursprungligen skriven på franska, men 

översatt till flertalet språk däribland både svenska (Lille prinsen (1980)) och polska (Mały 

Książę (1972)). Utifrån den polska översättningen ska jag se hur översättarna har valt att 

hantera diminutiva former.  

 

I uppsatsen ska jag studera översättningar med jämförande perspektiv och för det 

ändamålet lämpar sig prosatext bra. I polskan finns det många sånger, inte minst kolędy 

(julsånger) och dikter som är rika på diminutiv. Men poesi och sånger har flera 

utomspråkliga faktorer som t.ex. rytm, rim och melodi att ta hänsyn till och som t.o.m. kan 

prioriteras framför det semantiska innehållet vid en översättning. Det skulle göra det svårt 

att jämföra diminutiven mellan polskan och svenskan, därför har jag valt att fokusera på 

prosatexter.  

 

De diminutiva former som jag ska undersöka hör till ordklasserna substantiv, adjektiv och 

adverb. Orden ska ha ett neutralt grundord på polska och den diminutiva formen uttrycka 

en förminskning eller någon form av emotionell laddning eller ton. Jag utgår ifrån de 

polska texterna, dvs. novellerna i originalspråk och den polska översättningen av Le Petit 

Prince, när jag letar upp diminutiven. Sedan ska jag se hur de har uttrycks på svenska resp. 

franska.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Polska diminutiv  

2.1.1 Språkhistorisk bakgrund 

Diminutiva och smeksamma former är mycket utbrett i polskan och har funnits med sedan 

det polska språkets början (Gunnarsson 1946, Reczek 1968). Stefan Reczek skriver om hur 

urslaviskan, varifrån polskan härstammar, hade ett mindre ordförråd av diminutiva former. 

Polskan ärvde dessa former och vidareutvecklade dem redan tidigt, både kvalitativt och 

kvantitativt. Det går att hitta ett begränsat antal arkaiska diminutiv i de allra äldsta bevarade 

texterna med polska ord från 1200-talet (Reczek 1968: 376). Han går igenom de tidigaste 

och betydelsefulla verk genom den polska språkhistorien och visar på hur diminutiven 

funnits med från början och utvecklas vidare. 

 

I Kazania świętokrzyskie (predikningar från klostret Święty Krzyż), som räknas till den 

äldsta sammanhängande polska texten och som troligen tillkom omkring år 1300, finns 

flera diminutiv att hitta t.ex. pieluszka, chustka. De flesta av diminutiven finns i 

julpredikningar där det handlar om det lilla barnet som fötts i Betlehem. Diminutiven 

kunde förmedla känslomässiga uttryck och framkalla religiösa känslor (Reczek 1968). De 

bidrog till att väcka positiva känslor i samband med tron (Gibasiewicz 2013). 

 

Reczek (1968) skriver vidare att i Kazania gnieźnieńskie (predikningar från Gniezno), som 

antagligen tillkom i slutet av 1300- eller början av 1400-talet, har de emotionellt laddade 

diminutiven utvecklats ytterligare. Det finns former som t.ex. synek, ptaszek, matuchna, 

pieniążek.  

 

De medeltida munkarna sökte folkliga känslouttryck för att förmedla tron i sina 

predikningar och använde sig av diminutiva former för detta ändamål. Däremot texter som 

psaltaren, som var mer litterärt genomarbetade och undergick sträng kyrklig censur, gav 

inte utrymme för personliga känslomässiga uttryck. I de senare förekom det diminutiva 

former i begränsad utsträckning bl.a. översatta från latinet, men som då strikt betecknande 

små föremål utan emotionell laddning. De viktiga skrifterna från medeltiden Psałterz 
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floriański (Psaltaren från S:t Florians kloster) och Psałterz puławski (Psaltaren från 

Puławy) innehåller därför färre diminutiv. 

 

Under 1500-talet skedde en tydlig vändpunkt för de diminutiva formerna. Det började 

användas mer fritt och det tillkom nya ordbildningselement. De olika diminutiva formerna 

förekom främst i medeltida sånger, både religiösa och sekulära. I de litterära texterna 

undvek man diminutiven, eftersom de uttryckte en vardaglig stil som man inte ville ha i de 

stilistiskt mer upphöjda texterna. Under renässansen användes diminutiva former mer 

medvetet för stilistiska ändamål. Renässansen präglades av ett mer personligt förhållande 

till texten och därmed ökade användningen av diminutiven. 

 

De stora och stilmedvetna författarna som Jan Kochanowski (1530-1584) och Szymon 

Szymonowic (1558-1629) använde diminutiv sparsamt och endast vid särskilda tillfällen. 

Hos Kochanowski hittar man mest diminutiv i hans Klagosånger (Treny). Där förekommer 

de emotionellt laddade formerna på ett naturligt sätt när det rör hans känslor gentemot det 

avlidna barnet. Även i Fraszki av samma författare finns det mer diminutiv än i hans andra 

texter. Mikołaj Rej (1505-1569), som kallas den polska litteraturens fader, var däremot mer 

vardaglig och utvecklade denna ordbildningskategori på ett mer folkligt sätt. Det han kände 

sympati för fick lätt en diminutiv form.  

 

Ordlistor från 1500-talet, Mymer (1592) och Mączyński (1564), ger en uppfattning om 

epokens ordförråd. I dem kan man hitta många olika diminutiva ordbildningselement, även 

tyska och latinska – språk som polskan under denna tid influerades av.  

 

Under 1500-talet utformades en hel komplett av polska diminutiv, som sedan utgjorde ett 

ordförråd för och lade grund till senare litteratur. En stor samling av diminutiv finns i 

polska psalmböcker från denna tid. De innehöll julsånger, sånger kring Jesu födelse och har 

en hel uppsättning av diminutiva och smeksamma former. När man sedan ser på psalmer 

från 1700-talet kan man konstatera att strukturen och diminutiven inte skiljer sig särskilt åt 

sedan 1500-talet. Diminutiven fortsätter än i dag att användas och utvecklas i stor 

utsträckning.  

Podstawowy zasób formantów odziedziczonych z doby dawniejszej rozrósł się w języku 

polskim dość znacznie i wykazuje dalsze tendencje do wzrostu. Ten ilościowy wzrost 
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dokonał się albo drogą słowotwórczych kombinacji przez kumulację przyrostków, albo 

przez pojawienie się nowych formantów, często na zasadzie zabiegów fonetycznych na 

wybranych głoskach (Reczek 1968: 381).  

 

De polska julsångerna (kolędy) från medeltiden utgör en särskild källa för polska diminutiv 

och utvecklingen av dem. De vittnar om en mycket tidig och viktig utveckling av den 

ursprungliga och ärvda lilla grupp av diminutiv från urslaviskan (Gibasiewicz 2013: 123).  

  

Kyrkopsalmerna, och särskilt just julsångerna om Jesu födelse påminner om 

barnlitteraturen och speciellt vaggvisor. De religiösa känslorna flätas samman med 

allmänmänskliga känslor, som väcks hos människan när det handlar om det lilla barnet. I 

litteraturen när det handlar om barn får de viktigaste begreppen diminutiva och 

smeksamma former (Reczek 1968). 

 

Den känslosamma funktionen av diminutiv syns särskilt i vaggsången. I Polen började 

vaggsången uppstå som egen genre under 1800-talet, med rötter i romantikens folkliga och 

religiösa tradition. Denna poesi för barn, blev en poesi av diminutiv som inte tidigare 

skådats: [P]oezja dla dzieci w dużym stopniu stała się poezją deminutywów na 

niespotykaną dotąd skalę (Gibasiewicz 2013: 119).  

 

Under 1800-talet började man alltmer använda diminutiva och smeksamma former i 

litteratur för barn. Diminutiven blev ett effektivt verktyg i utbildande syfte. Man kunde nå 

barnen bättre genom att använda dessa former. Dessutom möjliggjorde det att man kunde 

förmedla sig till barnen i bredare utsträckning inom fler områden. Detta är tydligast under 

biedermeierepoken hos Teofil Nowosielski (1812-1888). Hans barnpoesi var ett uppbrott 

från upplysningstiden (Gibasiewicz 2013: 119-121). 

 

Tack vare populariseringen av barnlitteratur under 1800-talet och med den de diminutiva 

formerna kunde sedan barnlitteraturen utvecklas under kommande litterära epoker. 

Diminutiva former från 1800-talet används fortfarande, men en skillnad mellan 1800-talets 

och 1900-talets vaggsånger är bl.a. att det kristna innehållet senare inte var lika självklart. 

Det har också tillkommit nya ord och begrepp, som sen gett upphov till nya diminutiva 

varianter (Gibasiewicz 2013: 127). 
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2.1.2 Definition och ordbildning 

Det frekventa användandet av diminutiv är något som utmärker polskan och andra slaviska 

språk (Biały 2015: 5, Bielec 1998: 98, Sokołowska 2004: 215, Sussex 2006: 427). Även 

bland slaviska språk skiljer sig användandet av diminutiv åt. Michał Sarnowski (1991: 46) 

konstaterar att ordbildningsformen har olika status i polskan och ryskan, och har t.ex. inte 

lika stark diminutiv innebörd i det senare nämnda språket. 

 

Användningen av diminutiva former är mycket utbredd och produktiv i polskan. I både 

talspråk och i olika typer av litterära eller andra texter förekommer det regelbundet 

diminutiva varianter av främst substantiv, men också adjektiv, adverb och ett fåtal verb.  

Zdrobnienia i spieszczenia są powszechnie stosowane, a pokaźny zbiór różnorodnych 

morfemów jest do dyspozycji każdego użytownika, przy czym mogą być one dość 

dowolnie używane, pozwalając na znaczną inwencję słowotwórczą w sytuacjach, kiedy 

w ocenie mówiącego jest to pożądane (Sokołowska 2004: 215).  

 

Diminutiven är en typ av modifikation inom den polska ordbildningen och uttrycker en 

inställning till det betecknade föremålet. Det primära är att diminutiven uttrycker en mindre 

storlek av ursprungsordet, men oftast finns det även en känslomässig laddning involverad 

(Grzegorczykowa 1982:53). Olika språkvetare (bl.a. Szczepańska 2009, Reczek 1968, 

Grzegorczykowa 1998, 1982) gör försök att skilja de diminutiva formerna åt i olika 

grupper utifrån vad formen uttrycker och diskuterar dess funktion, användning, innebörd 

och olika områden där denna modifierande form förekommer mer eller mindre frekvent. 

 

Vad gäller grammatiken och närmare bestämt ordbilningen av polsk diminutiv så är den, 

som nämnts tidigare, oerhört produktiv och kan bildas på olika sätt. De diminutiva 

formerna kan bildas syntetiskt eller analytiskt i polskan och involvera olika ordklasser.  

 

Huvudsakligen bildas polsk diminutiv syntetiskt med hjälp av bestämda suffix t.ex. dom – 

domek. De kan också bildas analytiskt med lexikala element som adjektiv och adverb, t.ex. 

mały. Vid användning av den analytiska bildningen följs den ofta av en syntetisk t.ex. mały 

domek. Eller så kan både adjektivet och substantivet få ett diminutivt suffix t.ex. malutki 
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domek (Biały 2015: 19). Det förekommer ofta konsonant- och vokalalternation vid 

ordbildningen med diminutiva suffix (Bielec 1998: 98) t.ex. ręka – rączka, mucha – 

muszka.  

 

De flesta substantiv i polskan kan få en diminutiv form, men även andra ordklasser kan 

bilda diminutiv. Bielec (1998: 98-100) presenterar de vanligaste diminutiva ändelserna i 

polskan för i) substantiv, ii) adjektiv och adverb. Nedan följer en genomgång av dem 

utifrån hennes bok. Därefter kommer iii) verb. 

 

 

i) SUBSTANTIV 

 

Substantiv med hård stam får följande diminutivändelser: 

-ek (mask), -ka (fem) , -ko (neut) 

Ex. kot – kotek, herbata – herbatka, ciasto – ciastko  

 

Substantiv med k och ibland även c som stamkonsonant får en särskild ändelse där k/c blir 

till cz. Ofta är det ord som redan är en diminutiv form av ett neutralt grundord. Det finns 

således grader av diminutiv dvs. en diminutivisering av en diminutiv form. 

Ändelserna dessa ord får är: -czek (mask), -eczka (fem), -eczko (neut) 

Ex. sznur – sznurek – sznureczek, pies – piesek – pieseczek, ciasto – ciatsko – ciasteczko 

 

När de ovannämnda suffix inte går ihop ljudmässigt, används följande ändelser istället: 

-szek (mask), -uszka(fem), -uszko (neut) 

Ex. brat – braciszek, baba – babuszka, ucho – uszko 

 

Maskulina substantiv som slutar på -c, -cz, -rz, -sz får ändelsen -yk och andra graden 

diminutiv får -yczek. 

Ex. kosz – koszyk – koszyczek, talerz – talerzyk – talerzyczek 

 

Maskulina substantiv som slutar på -t, -d, -ł, -j eller med mjuk accent får ändelsen -ik och 

andra graden diminutiv får -iczek. 

Ex. pokój – pokoik – pokoiczek, stół – stolik – stoliczek 
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ii) ADJEKTIV och ADVERB 

 

Diminutiv av adjektiv och adverb intensifierar innehållet och kan jämföras med svenskans 

”mycket” och ”helt” ex. biały – bielutki (vit – mycket/helt vit), żółty – żółciutki (gul – 

mycket/helt gul ). (Reczek 374, Sokolowska 219) 

 

Adjektivens vanligaste diminutivsuffix är -utki/a/ie och adjektiv med nästa diminutivgrad 

får –usieńki/a/ie. 

Ex. (mask) mały –  malutki –  malusieńki, miły –  milutki – milusieńki 

 

Adverb med diminutiva ändelser 

Ex. trochę –  troszkę – troszeczkę, mało – malutko/maleńko – malusieńko 

 

 

iii) VERB 

De polska verben har i princip ingen diminutiv form. Men vid särskilt känsloladdade 

situationer som t.ex. mellan föräldrar och deras småbarn kan vissa verb få en diminutiv 

form, t.ex. śpiuniać, bawiuniać się, płakusiać, lulać, papusiać, siusiać. Många av de här 

verben har onomatopoetiskt ursprung från det lilla barnets språkförsök. Dessa verb har 

alltså ingen utbred grund inom ordbildningen. De förekommer främst i folkmun, som har 

större benägenhet till diminutivisering, än inom det litterära språket (Reczek 1968: 375, 

Sokołowska 2004: 219). 

 

 

Bland substantiven finns det de som har en ändelse som ett diminutivt ord, men har en helt 

egen betydelse dvs. inte en förminskad variant av ett grundord eller någon emotionell 

laddning knuten till sig, t.ex. biuro (kontor) – biurko (skrivbord), kanapa (soffa) – kanapka 

(macka), smok (drake) – smoczek (napp) (Bielec 1998: 100). 

 

Det finns många lexikaliserade diminutiv. Det är tidigare diminutiva former som utvecklats 

till egna ord med egen betydelse, dvs. de är inte längre en modifikation av ursprungsordet. 
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Det som tidigare uttryckte en liten variant, har blivit ett eget och neutralt ord, t.ex. stołek 

(pall), kwiatek (blomma) (Reczek 1968: 374, Sokołowska 2004: 218).  

 

Det finns diminutiva former där det är svårt att fastställa om de härstammar från tidigare 

diminutiv, t.ex. rączka kan betyda både liten hand och ett föremåls handtag. I båda fallen 

signalerar ändå ordet att det handlar om en liten storlek (Kreja i Sokołowska 2004: 218). 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att definitionen av diminutiv gäller en 

modifikation av ett grundord och innebär i huvudsak två olika förändringar: en 

storleksmässig variant av grundordet och en känslomässigt laddad. Många gånger är det en 

kombination av de två varianterna. Rent morfologiskt har polskan ett utvecklat system av 

diminutiva suffix för att bilda diminutiv. De diminutiva formerna bildas främst syntetiskt 

dvs. med diminutiva suffix och i stort sett alla polska substantiv kan få en diminutiv form. 

Andra ordklasser som vissa adjektiv och adverb kan också få en egen diminutiv form, 

medan diminutiva verb förekommer endast i särskilda familjära sammanhang. Polsk 

diminutiv kan även bildas analytiskt med adverb och adjektiv, som då även kan ha 

diminutiva ändelser.  

 

2.1.3 Semantik och pragmatik 

 

Diminutiven kan delas in i två funktionella grupper. Den ena är ett uttryck för en objektivt 

mindre storlek av ursprungsordet. Den andra har en subjektiv känsloladdning kopplat till 

ursprungsordet. Reczek, Sokołowska och Gunnarsson skiljer mellan diminutiv och 

hypokoristika. Diminutiv sensu stricto används för att uttrycka en mindre storlek av något. 

Hypokoristika är en smekform av ordet.  En tydlig gräns mellan de två olika grupperna är 

emellertid ofta svår att dra (Reczek 1968: 382, Gibasiewicz 2013: 118, Sokołowska 2004: 

217). Det är många gånger en kombination av de två funktionerna som förmedlas genom 

att bilda en diminutiv form. Krassowska-Starak (2007: 90) menar att diminutiven inte är en 

homogengrupp och diskuterar i sin artikel om quasi-diminutiv ur ett pragmatiskt 

perspektiv.  
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En och samma diminutiva form av ord kan vidare, beroende på kontext, ge olika 

känsloladdning. Det kan handla om en positiv relation, förmedla ömhet, vänskap, närhet 

och förmildra omständigheter. Genom att använda diminutiva former kan en person visa 

artighet och ödmjukhet inför andra. En diminutiv form kan också vara nedsättande på olika 

sätt, skapa distans eller misstänksamhet, signalera en negativ eller kritisk inställning t.ex. 

inżynierek, panusia, interesik, firemka (Sokołowska 2004: 215-217).  

 

Michał Sarnowski skriver om diminutivens funktion att förmedla ironi i vissa sammanhang 

och som något särskilt i slaviska språk. Języki słowiańskie legitymują się możliwością 

sygnalizowania ironii nie tylko za pomocą intonacji, kontekstu czy konsytuacji, ale również 

za pomocą środków słowotwórczych (Sarnowski 1991: 41). Diminutivens ironiska potential 

verkar också vara något särskilt för polskan. Sarnowski (1991: 46) jämför med ryskan där 

diminutiven inte alls har samma status eller lika stark diminutiv innebörd.   

 

I vissa sammanhang kan användandet av diminutiv göra en situation, önskad eller oönskad, 

informell och nära, t.ex. inom handel och kommunikation. I talspråket, i 

försäljningssammanhang, bland unga människor, i olika kommunikativa situationer som på 

kafé eller restaurang kan de diminutiva formerna vara mycket frekventa.  

 

I ungdomsspråk och slang, som har en tendens att vara diminutivrikt, läggs de diminutiva 

ändelserna ofta på en förkortad form av grundordet t.ex. uniwesytet > uniwerek, normalnie 

>normalka (Szczepańska 2009: 255). Det finns de (Miodek 1998) som menar att diminutiv 

i olika talspråkliga situationer, ofta i försäljningssammanhang, har en tendens att 

överanvändas, och infantiliserar det polska språket.  

 

Det finns andra områden då diminutiva former används mer frekvent. I barnlitteratur, i 

samtal om och med barn är ett sådant. Då handlar det ofta om att uttrycka ömhet för det 

lilla, understryka barnets värld där mycket är en storlek mindre, men också för att göra 

välden för barnet mer tillgängligt och vänligare (Gibasiewicz 2013). Det hör till den 

litterära konventionen att i Polen använda diminutiva former inom den polska 

barnlitteraturen och över huvud taget när man vänder sig till barn i olika sammanhang 

(Liseling-Nilsson 2007: 136). I denna kontext används de diminutiva formerna främst i 

positiva ordalag. På liknande sätt har diminutiv används i religiösa sammanhang inte minst 
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i kolędy och pastorałki – polska julsånger. Många av dem handlar om det lilla Jesusbarnet 

och om Marias moderliga känslor för honom. De påminner om vaggsånger och kan sjungas 

för små barn. Diminutiven förstärker denna ömhet och gör berättelsen mer mänsklig och 

nära dem som sjunger och lyssnar. 

 

Diminutiva former är också ett typiskt drag för det folkliga språket. De inger en viss stil 

och skapar poetiska uttryck.  De används också gärna för att skapa rim och rytm. Vissa ord 

som t.ex. veckodagar (piąteczek, soboteńka, niedziołka) kan även få en diminutiv form, 

vilket annars är ovanligt i polskan (Bartimiński 2001: 229). Denna benägenhet till att bilda 

diminutiva former kan fylla en poetisk och förgyllande funktion. Det förmedlar en litenhet 

och positiv inställning i uttrycket (Szczepańska 2009, Bartiminski 2001).  

 

Den kontextuella användningen av polska diminutiv är följaktligen komplex. Innebörden 

av de diminutiva orden kan variera. Det finns sammanhang som i princip kräver diminutiva 

former. Beroende på kontexten kan diminutiva former uttrycka både positiva och negativa 

nyanser. Diminutiva ord kan också användas i stilistiskt syfte. 

 

2.2 Svenska diminutiv 

 

Diminutiv i svenskan – existerar det? Sandy Åkerblom (2011) har skrivit en 

kandidatuppsats i det ämnet och går igenom hur svenskan kan uttrycka diminutiv. Hon 

konstaterar att det inte har gjorts undersökningar i större utsträckning om svensk diminutiv, 

troligen eftersom det är så förknippat med talspråk, vilket är svårare att studera och urskilja 

än det skrivna ordet. Åkerbloms material baseras framför allt på unga tjejers bloggtexter, 

vilket många gånger är en skriven form av talspråk och slang. Hon har fokuserat på 

betydelsekategorin diminutiv, snarare än formen. Studien undersöker fyra aspekter av 

diminutiv ur betydelseperspektiv: förminskning, smeksamhet, nedsättande och social 

diminutiv. I uppsatsen jämförs också svenska diminutiva uttryck med hur andra språk 

uttrycker diminutiv. Åkerblom jämför främst med italienskan och spanskan, men nämner 

också de slaviska språken.   
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Åkerblom visar att svenskan på en mängd olika sätt kan uttrycka diminutiv, men inte i 

första hand med hjälp av diminutiva suffix som är fallet i de slaviska och även i de 

romanska språken. Svenskan kan bl.a. uttrycka diminutivitet med hjälp av adjektivet liten 

t.ex. ne, kan jag få en liten påse också? – här som s.k. social diminutiv, snarare än att 

beteckna själva storleken på den efterfrågade påsen (Åkerblom 2011: 22). Det finns också 

adjektiviska förled: mini-, pytte-, lill- och små-. De uttrycker främst en strikt fysisk 

förminskning (2011: 28). De är mycket produktiva och kan determinera substantivrötter: 

lillfinger, småkakor, pyttetäcke, minidator; adjektivrötter: lillgammal, småhungrig, 

pytteliten; verbrötter: småäta (2011: 15). 

 

Genom att kombinera de olika diminutiva konstruktionerna kan den svenske språkbrukaren 

uttrycka ytterligare grader av förminskning: en liten småtjuv, små pyttebarn, pytteliten 

mini-semester (2011: 15).  

 

Svenskan har också betydelsemodifierande suffix. Dels finns -(l)ing som kan användas i 

vissa sammanhang t.ex. fossing, vovsing (2011: 15). Sen finns det produktiva suffixet -is 

som används för att bilda en diminutiv form av olika karaktär bl.a. i smeksamma former: 

sötis, gladis, stråkis (fiolstråken) (2011: 17). 

 

Mer om suffixet -is skriver Gunlög Josefsson (2002) i sin uppsats. Hon beskrivet suffixet 

som oerhört produktivt i svenskan (2002: 1) och med ”talspråklig/slangbetonad stil” (2002: 

12). Vidare kan -is-avledningar skapa ord ur olika ordklasser. Josefsson går igenom 

suffixets ordbildning i modern svenska, och dess olika funktioner och betydelser bl.a. den 

diminutiva. Med diminutiva avser jag inte främst ’fysiskt liten’ utan ser betydelsen som ett 

uttryck för en ’mjuk och familjär talarattityd’ (2002: 14).  

 

Göran Inghult (1968) går också igenom ord med suffixet -is i en artikel i Språkvård, där 

han inledningsvis ger en kortare språkhistorisk bakgrund. Det finns belägg från 1700-talet 

då ändelsen användes som en del av västgötaknallarnas hemliga språk – svårbegripligt för 

utomstående. 

 

Det tyder på, menar Inghult (1968), att -is är en latinsk ändelse som i vissa – särskilt 

skämtsamma – sammanhang och för att ge expressiva effekter, kommit till användning 
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inom den svenska ordbildningen. Latinska inslag i språket var vanligt förekommande i 

rotvälska. Det finns även belägg för att -is användes i studentjargong och familjärt talspråk 

redan före mitten av 1800-talet. Inom studentvärlden är det en spridd företeelse att lägga till 

suffix från de klassiska språken. Om -is-suffixet uppstått inom studentlivet eller influerats 

från västgötaknallarnas språk är svårt att säga. Det finns i alla fall belägg för svenska ords 

bildning med suffixet från 1700-talet.  

 

Sedan går Inghult vidare och beskriver ändelsens olika ordbildningstyper och funktion 

under 1900-talet. Han visar hur -is-ord kan avledas från olika ordklasser. Det sker oftast en 

förkortning av ordet eller frasen innan is-suffixet sätts till: buskis (buskteater), kondis 

(konditori); fegis (feg person), kändis (känd person); fuskis (person som fuskar), skolkis 

(person som skolkar). 

 

Avkortningar och tillägget av -is innebär inte någon förändring av grundordens 

betydelseomfång, utan skillnaden är helt av stilistisk art. Genom is-orden tillförs språket 

parallelformer med mer vardagligt, familjärt och skämtsamt stilvärde till grundorden 

(Inghult 1968: 11). 

 

Den svenska diminutiven existerar följaktligen och kan konstrueras på fler sätt än med 

suffix. Den är produktiv och kan bildas av olika ordklasser. Förekomsten av de svenska 

diminutiven rör främst, enligt de ovan nämnda studier, det (skrivna) talspråket och 

slanguttryck. De substantiviska is-orden hör huvudsakligen hemma i familjärt talspråk och 

slang. Orden har emotionellt färgad betydelse, som varierar mellan diminutiv och pejorativ 

(Inghult 1968: 13). 

 

 

2.3 Om översättning 

2.3.1 Allmänt om översättning 

Översättning är en komplex process och involverar flera olika aspekter. 

Översättningsprocessen kan liknas vid en bro (Ingo 1991: 89). Vid ena sidan av bron finns 

en text på källspråket, som behöver genomgå noggrann analys, överföring och bearbetning, 

för att slutligen nå andra brofästet där texten på ett målspråk finns.  
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Då man talar om en översättning är det nödvändigt att påpeka att det aldrig handlar om 

att översätta isolerade ord utan hela situationer, sammanhang och kontexter som beskrivs 

i texten och som inbegriper tid, plats och kultur (Liseling-Nilsson 2007: 129). 

 

Originaltexten som är skriven på ett källspråk ska översättas till ett målspråk. Varje text är 

skriven i en given kultur, situation och tidsepok. Denna text kan genom en översättning nå 

personer i ett annat språkligt sammanhang.  Ingo Rune definierar översättning på följande 

sätt: 

Översättning är att på målspråket uttrycka det som uttryckts på källspråket på ett 

pragmatiskt, stilistiskt, semantiskt och strukturellt välfungerande och även med hänsyn 

till situationella faktorer så lång som möjligt (2007: 15). 

 

Att uppnå en idealisk översättning är egentligen omöjligt. Det går inte att få exakt samma 

nyans, innebörd av orden och uttryck mellan två språk. De olika språkliga och kulturella 

skillnaderna som respektive språk innebär, gör översättningsprocessen till en utmaning. En 

bra översättning måste vara trogen både originalet och målspråket. Översättningen behöver 

följa originalet noggrant, men samtidigt ha tillräckligt med frihet att anpassa sig till 

målspråket. Översättningen behöver följa målspråkets struktur och karaktär (Biały 2015: 

85).  

 

Det finns några grundläggande aspekter som behöver fungera i den färdiga översättningen. 

Ingo (2007: 65) går igenom fyra grundaspekter som ska stämma i målspråket. Det handlar 

om grammatisk struktur, språklig varietet, semantik och pragmatik.  

 

Översättningen behöver följa målspråkets särskilda grammatiska struktur. Ett formrikt 

flexionsspråk som t.ex. polskan är rikt på böjningsformer medan ett formfattigt analytiskt 

språk, t.ex. svenskan har andra språkliga särdrag, främst på det lexikala planet (Ingo 2007: 

254). Den språkliga varieteten med olika stilarter behöver också förmedlas i målspråket. 

Stilnivån i originalet behöver få en motsvarighet i översättningen. Betydelsen från 

källspråket ska även den överföras till målspråket på ett sätt som fungerar utifrån sina unika 

språkspecifika semantiska fält med de ord som översättaren väljer att använda.  
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Sedan behöver även den pragmatiska aspekten tas hänsyn till. Varje översättning behöver 

mer eller mindre situationsanpassas för att fungera i målspråket. Översättarens text ska 

fungera i den nya språkliga och kulturella miljön. Läsaren behöver förstå och uppfatta 

texten utifrån målspråket, så som författaren av originalet förmedlade det på källspråket. 

Detta kräver olika lösningar för att tjäna sitt syfte.  

 

Inom översättning finns det två centrala begrepp som bör nämnas: ekvivalens och adaption. 

Ekvivalens är ett vagt begrepp och en svårdefinierad term som i stort handlar om att hitta en 

översättningsmotsvarighet. Översättaren behöver hitta olika lösningar för att uppnå en 

tillräcklig motsvarighet av originalet i målspråket. Det kan handla om innehållet, men 

också om själva formen (Ingo 1991: 81-82), t.ex. rim och rytm i en dikt kan i vissa fall 

prioriteras framför innehållet.  

 

Adaption handlar om och hur en text ska anpassas till målspråket och -kulturen. 

Foreignization är en term som innebär att översättningen inte anpassas till målspråket och 

därmed får en främmande karaktär. Motsatsen är domestication där översättaren anpassar 

texten på olika sätt till målspråket och -kulturen. Det kan handla om specifika kulturbundna 

ord som bara förstås i en viss kultur (Biały 2015: 91, Rahunen 2007: 17-18). De olika 

översättningsstrategierna måste däremot inte motsätta varandra, utan kan förekomma i 

samma text (Rahunen 2007: 17). 

 

Textens syfte och funktion är viktig vid all översättning. Översättaren behöver tydligt 

klargöra vilken funktion eller vilka funktioner varje enskilt textavsnitt har i ursprungstexten 

och utifrån det välja en lämplig översättningsmotsvarighet i enlighet med funktionen (Ingo 

1991: 159). 

 

En texts informativa funktion handlar om att förmedla kunskap och information. En 

expressiv funktion förmedlar känslor. En och samma mening kan ha olika funktion 

beroende på situation, t.ex. Det är vackert väder idag. Den meningen kan i ett sammanhang 

då någon ska bege sig ut på resa fylla en informativ funktion. I ett annat sammanhang, t.ex. 

på bussen kan samma mening fylla en fatisk funktion för att inleda ett samtal, där 

upplysningen om vädret egentligen bara är sekundär. Vid en översättning är det således 
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viktigt att identifiera funktionen och översätta utifrån den, vilket ibland kan resultera i olika 

uttryck (Ingo 2007: 127-129).  

 

2.3.2 Översättning och polska diminutiv 

Vad händer när texter med diminutiv ska översättas till andra språk som inte uttrycker sig 

på samma sätt eller lika frekvent med diminutiva former? 

 

Det finns flera studier om översättning av polska diminutiv varav några jag vill nämna i 

detta avsnitt. De slaviska språken utmärks, som tidigare påpekats, bl.a. av just det frekventa 

användandet av diminutiva former. Men även mellan slaviska språk skiljer sig de 

diminutiva formerna åt där dess användning och frekvens kan variera. De slaviska språkens 

likhet kan ge upphov till felaktig uppfattning om en diminutiv form som i själva verket inte 

är det i det andra språket. 

 

Elżbieta Szczepańska (2009) skriver i sin artikel om diminutiv i polskan och tjeckiskan. I 

båda språken är diminutiven den mest produktiva ordbildningskategorin av substantiv. 

Däremot kan ändelserna i de båda språken leda till missförstånd då de på ett förvillande sätt 

kan likna varandra. Ett neutralt ord på polska kan låta som en diminutiv form på tjeckiska 

och vice versa. Denna problematik har även andra forskare studerat bl.a. som språklig fälla 

vid inlärning av de två besläktade språken (Rosen, Kaczmarska, Skodová 2014). Sarnowski 

(1991: 46) har som tidigare nämnts, uppmärksammat diminutivens olika status och 

innebörd i ryskan och polskan. Han nämner också hur diminutiva former kan låta ironiskt 

på tjeckiska, men inte på ryska, t.ex. ordet ingenjör.  

 

Det finns studier om översättning av polska diminutiv till språk som inte uttrycker eller 

bildar diminutiva former på motsvarande sätt som inom de slaviska språken. Iwona 

Krassowska-Starak (2007) skriver i sin artikel om quasi-diminutiv ur en pragmatisk aspekt 

i polskan och tyskan. Tyskan, som är ett germanskt språk precis som svenskan och 

engelskan, kan bilda diminutiv med bl.a. suffixet -chen. Artikelförfattaren konstaterar 

emellertid att tyskan bildar diminutiv betydligt mer sällan än polskan. Det gör att en 

översättning från polska till tyska inte alltid kan återge textens ursprungliga karaktär och 

atmosfär.  
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Przemysław Dębowiak (2014) har gjort en analys och jämförelse mellan polskan och 

franskan – ett romanskt språk. I sin artikel studerar han två polska litterära texter och deras 

franska översättning med fokus på diminutiv. Han undersöker frekvensen av olika 

diminutiva former och hur de bildats. Franskan kan bilda diminutiv analytiskt men också 

med suffix. Det mest produktiva diminutivsuffixet i franskan är -et, t.ex. jardin > jardinet, 

chambre > chambrette. Han konstaterar utifrån sin studie att diminutiva former 

förekommer mycket oftare i polskan. Vad gäller diminutiv, har polskan oftast syntetisk 

ordbildning, medan franskan domineras av analytisk bildning. Det är främst substantiven 

som bli diminutiva i båda språken. Slutligen noterar han att en fransk diminutiv inte alltid 

motsvarar en polsk och vice versa, men att den bristen ibland har kunnat kompenseras på 

andra ställen i texten.  

 

I en avhandling har Paulina Biały (2015) studerat översättning av diminutiv mellan polskan 

och engelskan där hon har lagt fokus på den pragmatiska och kulturella aspekten. Hon går 

igenom varje språks kulturella sammanhang, och diminutiv som ordbildningskategori. 

Biały har jämfört ett flertal olika sorters originaltexter på både polska och engelska, och 

deras respektive översättning. Polskan och engelskan skiljer sig åt när det handlar om 

användandet av diminutiv. Även om engelskan inte direkt ses som ett språk med 

diminutiva former så kan språket bilda diminutiv både analytiskt och syntetiskt. Engelskan 

som språk och kultur ligger till viss del närmare svenskan än vad polskan gör, vilket gör 

Białys avhandling intressant i studiet av en svensk översättning från polskan.  

 

Biały går vidare igenom det komplexa med översättning av diminutiv i polska texter, både 

vad gäller översättningar till och från polskan. Lockyer (i Biały 2015: 87) konstaterar att 

översättning av diminutiv är komplicerad eftersom det innebär lager på lager av nyanser 

och vridningar av meningen som beror på kontexten och andra språkliga och kulturella 

faktorer.  

 

När det kommer till barnlitteratur hör det, som tidigare nämnts (se 2.1.3), till polsk 

konvention att texten och uttrycken ska vara rika på diminutiv. Detta leder till att polska 

översättare kan lägga till diminutiva ändelser även om originalet inte uttrycker detta. Biały 

(2015) tar upp översättningen av Nalle Puh som ett sådant exempel. Författaren A. A. 
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Milne behandlar sin läsare, i detta fall barnet, med seriositet och respekt. Stilen är varken 

sentimental eller infantil. Den gällande polska versionen, Kubuś Puchatek, översatt av 

Irena Tuwim (1938) innehåller rikligt med diminutiv och hypokorism. Detta gör att texten 

liknar andra polska barnböcker med en gullig ton.  

 

Det har gjorts försök av Monika Adamczyk-Garbowska att översätta Kubuś Puchatek med 

titeln Fredzia Phi-Phi (1986), som innehåller avsevärt färre diminutiv och är därmed mer 

trogen originalet. Det har enligt Rajewska (i Biały 2015: 88) gett en artificiell karaktär till 

texten som inte fungerar särskilt väl på polska och för polska barn. Det kan låta märkligt 

kallt och kärlekslöst att vända sig till barn på polska utan att använda sig av emotionellt 

laddade diminutiva former (Wierzbicka i Biały 2015: 88).  

 

Barnlitteraturen riktar sig primärt till barn även om det ofta är en vuxen som läser för 

barnet, men vissa barnböcker har dock en särskilt markerad dualitet dvs. dubbel målgrupp. 

Det gäller exempelvis Alice i underlandet, Nalle Puh, Det susar i säven och Lille prinsen. 

Författaren vänder sig till både barnet och den vuxne, men på olika nivåer. Det kan ge en 

extra utmaning åt översättaren med denna dubbla målgrupp (Dumas 2011: 15). 

 

Biały diskuterar olika fall med diminutiva former. Ibland krävs det ett diminutiv på polska 

som t.ex. i barnlitteratur, men i andra fall kan det vara valfritt och handla om stilistiska 

preferenser. Att lägga till diminutiv i polska översättningar när det saknas i originalet, är 

exempel på domestication dvs. anpassning till den polska målkulturen.  

 

Biały går igenom översättningsstrategier för att återge den diminutiva innebörden i polska 

texter. Det kan vara lösningar med analytiska diminutiv i form av adjektiviska tillägg med 

ordet little. Lexikala alternativ är också möjliga som t.ex. path istället för little road. 

Komparation av adjektiv och adverb kan också ge en motsvarighet till diminutiva former 

t.ex. szybciutko – very quickly.  

 

I engelskan är det diminutiva ofta mer underförstått, t.ex. The boy was building a castle 

with his bucket and his spade.  De flesta får troligen en bild av en pojke som leker med en 

liten hink och en liten spade, även om det diminutiva uttryckligen inte står utskrivet. På 
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polska skulle däremot bucket och spade kräva diminutiva former av grundordet: wiaderko 

och łopatka.   

 

Det svåraste att hitta översättningsmotsvarighet till är de emotionella diminutiven. Det 

leder ofta till lexikala omformationer eller att inte översätta det alls (Sokołowska 2004: 

220-221). 

 

Olika sorters diminutiva former och översättning av dem har Olgierd Wojtasiewicz (1957: 

43) beskrivit. Han går igenom tre polska substantiv med respektive diminutiv form. De har 

alla samma diminutiva ändelse -ka, men ger grundordet olika innebörd. 

 

Det första exemplet är en ren storleksmässig diminutiv form av grundordet studnia (brunn) 

– studzienka, vilket inte orsakar större problem vid en översättning.  

 

Det andra exemplet är piesń (sång) – piosenka och här förändrar diminutivändelsen 

innebörden av grundordet. Piesń är en mer högtidlig form av sång medan piosenka är en 

lättare variant till både form och innehåll. Både på engelska och svenska finns ordet 

song/sång. Det är ett övergripande ord och kan täcka båda de polska betydelserna, men 

skulle mista att förmedla den exakta innebörden av det polska ordet.  

 

Det tredje exemplet är wojna (krig) – wojenka och som Wojtasiewicz (1957) menar är det 

svåraste att översätta. Det handlar varken om en storleksmässig förminskning eller olika 

typer av krig. Det handlar snarare om inställningen till kriget. Wojenka inger en viss distans 

och lättsammare förhållande till kriget. Det är svårt att hitta en motsvarighet till detta ord 

och översättaren får ta till olika lösningar för att åtminstone försöka närma sig innebörden, 

eller helt enkelt avstå och låta denna nyans gå förlorad i översättningen.   
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3 Metod och material 

3.1 Metod och material 

För att undersöka hur polska diminutiv kan översättas till svenska har jag valt ut två 

noveller ur novellsamlingen Gra na wielu bębenkach (Spel på många små trummor) av 

Olga Tokarczku (2001). I den polska originalversionen av varje novell har jag markerat 

substantiv, adjektiv och adverb med diminutiva ändelser. De diminutiva formerna uttrycker 

antingen en förminskning och/eller emotionell laddning eller ton. De lexikaliserade 

diminutiven har jag inte tagit med. Därefter har jag gått igenom den svenska översättningen 

och markerat motsvarande ställe. Orden har jag sedan sammanställt i tabeller för att få en 

bättre överblick och för att lättare kunna jämföra de olika språken. Utifrån de markerade 

polska diminutiven ska jag vidare se hur de har översatts till svenska.  

 

Sedan ska jag också analysera och jämföra översättning av en utländsk källa, och 

undersöka de polska diminutiven utifrån detta perspektiv, och även här jämföra med en 

svensk version. Den utländska källan som jag ska analysera är Le Petit Prince av Antoine 

de Saint-Exupéry (1946/1987). Det är en filosofisk barnbok som har blivit översatt till 

många språk däribland både svenska och polska. Metoden är den samma för den texten, 

dvs. jag har utgått från den polska versionen och markerat diminutiven, sedan har jag 

markerat motsvarande ställe i den svenska versionen respektive det franska originalet. 

Detta resultat presenteras också i en tabell som underlag för analysen. 

 

Texterna som jag har gått igenom är av olika slag och från olika tider. Tokarczuks noveller 

riktar sig till en vuxen läsare under 2000-talet. Saint-Exupérys franska original är utgivet 

1946 och riktar sig till barn, men boken kan mycket väl läsas av vuxna. I Sverige 

kategoriserats Lille prinsen som Hcf på biblioteket dvs. förskola och lågstadium. Detta 

urval har jag gjort för att kunna undersöka diminutiva former i olika sorters texter och visa 

på att polska diminutiv förkommer i så väl vuxen- som barnlitteratur. Sedan vill jag också 

undersöka vad som händer i en översättning till polska vad gäller de diminutiva formerna.  
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3.2 Resumé av berättelserna 

 

Två noveller ur Gra na wielu bębenkach (Spel på många små trummor) av Olga Tokarczuk 

(2001):  

 

 

Szkocki miesiąc / Skotsk månad 

 

En polsk kvinnlig författare har blivit erbjuden att vara inneboende hos en brittisk kvinna 

under en sommarmånad. Författaren bli väl omhändertagen, men också lämnad i fred att 

skriva. De båda kvinnorna möts främst vid måltiderna. De kommer från två helt olika 

kulturer och författaren observerar de skilda sätt att bete sig på. Det visar sig också att de 

båda kvinnorna har en del gemensamt. Författaren får så småningom en förklaring till 

varför den brittiska kvinnan har tagit så väl hand om henne.  

 

 

Ariadna na Naksos / Ariadne på Naxos 

 

I en lägenhet i ett höghus i en stad bor en småbarnsmamma. Under henne bor en 

operasångerska. I mammans annars inrutade vardag med barnpassning och hushållssysslor, 

blir hennes granne undertill ett spännande och fascinerande inslag i tillvaron. När hon bara 

får en stund över så lyfter mamman på mattan för att kunna lyssna på när operasångerskan 

övar i lägenheten under. Mamman lär sig sin grannes dagliga rutiner, ser henne komma och 

gå, observerar och tycks helt tagen av sin granne, som har ett sådant olikt liv hennes eget. 

Efter att ha tagit mod till sig, vågade mamman ringa på nere hos sin granne. Detta leder 

senare vidare till fler möten och en närmare bekantskap.  

 

 

Le Petit Prince  av Antoine de Saint-Exupéry (1946/1987) 

 

En ensam pilot tvingas nödlanda någonstans i Saharas öken flera hundra mil från bebodda 

trakter. Flygmotorn hade gått sönder och piloten hade vatten bara för en vecka. Plötsligt 

dyker en liten pojke upp från ingenstans och ber piloten att rita ett lamm åt honom. Detta 
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blir inledningen på en särskild vänskap mellan piloten och Lille prinsen. Det visar sig att 

Lille prinsen kommer från en egen liten planet och nu besöker jorden. Han berättar för 

piloten om olika planeter som han besökt och de olika besynnerliga personer som han mött 

där. Den lille prinsen förundras över hur konstigt vuxna människor beter sig och vilka 

prioriteringar de har. Det som verkar betyda mest för Lille prinsen är omsorgen om hans 

egen röda ros på den lilla planet han kommer ifrån. På jorden lär pojken även känna en räv 

som han blir vän med, innan det blir tid för honom att ge sig av. Avskedet gör piloten 

ledsen, eftersom han fattade tycke för den specielle lille pojken som dök upp i hans liv med 

sina annorlunda frågor och berättelser. 
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4 Diminutiv hos Olga Tokarczuk  

 

I avsnitten 4.1 och 4.2 presenterar och analyserar jag polska ord med diminutiva ändelser 

som förekommer i Olga Tokarczuks noveller Szkocki miesiąc (4.1) och Ariadna na Naksos 

(4.2) och jämför med de svenska översättningarna Skotsk månad och Ariadne på Naxos. De 

polska diminutiven presenteras först i tabeller i kronologisk ordning allt eftersom de 

förekommit i texten och orden står i den kontext som finns i novellen. Till vänster i 

tabellerna finns det polska originalet och till höger står den motsvarande svenska 

översättningen. Det polska diminutiva ordet och orden som är knutna till dem står i fet stil. 

Motsvarande ord i svenska har också markerats med fet stil, även om det inte i alla fall 

uttrycker diminutivitet. Hänvisning till sidnummer står i parantes efter varje utvalt stycke. 

För tydligenhetens skull är originalets sidhänvisning kompletterat med förkortningen OTpl 

och översättningen med OTsv. 

 

Efter respektive tabell kommenterar och analyserar jag olika diminutiv från novellerna med 

utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden (2.1-2.3). Jag utgår ifrån den polska 

originalversionen och jämför motsvarande ställe med den svenska översättning för att se 

vad som har blivit översatt och på vilket sätt. 

 

4.1 Szkocki miesiąc  

 

Tabell 1 nedan visar fraser med polska diminutiv från novellen Szkocki miesiąc (vänster 

kolumn) och den svenska översättningen Skotsk månad (höger kolumn).  

 

Polskt original Svensk översättning 

(...) moja ręka z przyzwyczajenia poszukiwała 

znajomej rączki parasola (OTpl 47) 

(...) trevade min hand av gammal vana efter 

paraplyhandtaget (...). (OTsv 8)  

(...) chmury czaiły się za czubkami drzew (...). 

(OTpl 47) 

(...) molnen lurade bakom trädtopparna (...). 

(OTsv 8) 

Ile czasu potrzebuje chińska nefrytowa figurka 

smoka, żeby znaleźć się tam, gdzie powinna 

Hur mycket tid behöver en kinesisk drake av 

jade för att nå dit den hör hemma? (OTsv 8) 
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być. (OTpl 47) 

Dostawałam dokładnie to, co zamówiłam 

poprzedniego dnia na malutkim bileciku. 

(OTpl 48) 

De önskemål jag skrivit ner på en liten 

papperslapp föregående dag uppfylldes till 

punkt och pricka. (OTsv 9) 

(...) tylko z podręczną torebką (...). (OTpl 50) (...) utan annat än vad som funnits nerpackat i 

handväskan (...). (OTsv 10) 

(...) przyniosła mi płaszcz kąpielowy, 

szczoteczkę do zębów (...). (OTpl 50) 

 Margeret (...) försåg mig med badhandduk, 

tandborste (...). (OTsv 10) 

Dostałam też jeden z kaszmirowych czarnych 

sweterków gospodyni (...). (OTpl 50) 

Jag fick också låna en av värdinnans svarta 

kashmirtröjor (...). (OTsv 10) 

(...) komputer, który świecił ochoczo na biurku 

jak przenośny ołtarzyk (...). (OTpl 50) 

(...) min dator, som lyste inbjudande som ett 

litet bärbart altare (...). (OTsv 11) 

Margaret przynosiła mi ją na tacy i stawiała na 

stoliku (...). (OTpl 51) 

Margaret kom med det på en bricka som hon 

ställde på det lilla bordet (...). (OTsv 11) 

Nigdy nie zabrakło cukru w cukierniczce (...). 

(OTpl 52) 

Det fanns alltid socker i sockerskålen (...). 

(OTsv 12) 

(...) siedziałam w tej bibliotece na drabince (...). 

(OTpl 54) 

(...) satte jag mig här [i biblioteket] på stegen 

(...). (OTpl 14) 

Wieczorem dwoniłam do domu z budki w 

miasteczku (...). (OTpl 54) 

Samma kväll ringde jag hem från en 

telefonkiosk (...). (OTpl 14) 

(...) sklonował owieczkę Dolly.  (OTpl 55) (...) fåret Dolly blev klonat. (OTsv 14) 

Owca, Baranek, Chrystus, Krew Chrystusowi, 

Ciało Boże, Geny, Chromosomy, 

Nieśmiertelność. (OTpl 55) 

Får, Lamm, Kristus, Kristi Blod, Guds 

Lekamen, Gener, Kromosomer, Odödlighet. 

(OTsv 14) 

Kaplica była rzeczywiście piękna, doczepiłam się do 

grupki turystów, którzy wodzili olśnionym wzrokiem 

po sklepieniach kierowani słowami przewodnika w 

szkockiej spódniczce. (OTpl 55) 

Kapellet var verkligen vackert, jag anslöt mig 

till en mindre grupp turister som storögt besåg 

valven, medan de lyssnade på vad guiden i 

skotskrutig kjol hade att säga. (OTsv 15) 

Owieczka Dolly jest kolejnym naukowym 

eksperymentem. (OTpl 55) 
Fåret Dolly har följaktligen bara utsatts för ett 

vetenskapligt experiment. (OTsv 15) 

Infantylne ślady ku zmartwienu wszelkich przyszłych 

archeologów: bębenki, połamane ołowiane 

żołnierzyki (...). (OTpl 56) 

(...) de mest infantila spår, till förtvivlan för 

framtidens arkeologer: små trummor, små 

tennsoldater (...). (OTsv 15) 

Wróciła z oprawioną w ramki fotografią. (OTpl 56 ) [hon] återvände sedan med ett inramat 

fotografi i handen. (OTsv 15) 
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Roześmiany, jasnowłosy, z rzadkim zawadiackim 

wąsikiem. (OTpl 56 ) 
Brett leende, ljushårig med gles, iögonfallande 

mustasch. (OTsv 16) 

Postawiła fotografię na stoliku (...). (OTpl 56) Hon ställde ifrån sig fotot på ett litet bord (...). 

(OTsv 16) 

Mała dziewczynka, która jest ledwie narządami 

zmysłów (...). (OTpl 57) 

En liten flicka utan tankeverktyg (...). (OTsv 

17) 

W koszyku na lunch była kremowa koperta 

(...). (OTpl 58) 

I den lilla lunchkorgen låg ett gräddgult kuvert 

(...). (OTsv 17) 

(...) siedziały lalki z zdziwionymi ceramicznymi 

twarzyczkami. (OTpl 58) 
(...) satt dockor med häpna små 

porslinsansiken. (OTsv 17) 

Miotła zastygła w zamiataniu na szufelkę 

niewidocznych śmieci. (OTpl 58) 
I de osynliga soporna på skyffeln stod en kvast. 

(OTsv 18)  

Przy niej siedziały dwie maleńkie myszy (...). (OTpl 

58) 
Alldeles intill satt två små möss (...). (OTsv 18) 

– Figurki zrobione są z wosku – powiedziała.  (OTpl 

59) 
– Figurerna är gjorda av vax, sade hon. (OTsv 

18) 

Wyżej był salon. Ściany miał wybite jedwabną 

łososiową tapetą w delikatny wzorek. (OTpl 59) 
Nästa våning var salongen. Väggarna var 

beklädda med laxfärgade, utsökt mönstrade 

sidentapeter. (OTsv 18) 

Na drugim stoliku, mniejszym, ustawionym bliżej 

kominka leżały gazety (...). (OTpl 59) 
På det mindre bordet som stod placerat 

närmare den öppna spisen låg några tidningar 

(...). (OTsv 18) 

(...) szafa na ubrania i toaletkę (...). (OTpl 59) (...) ett klädskåp och en liten toalett (...). (OTsv 

18) 

niewielka woskowa laleczka (OTpl 59) en liten vaxdocka (OTsv 18) 

Na toaletce przed cynfoliowym lustrem stały 

buteleczki i słoiczki. (OTpl 60) 
Vid toalettbordet framför stanniolspegeln stod 

små flaskor och burkar. (OTsv 19) 

(...) pod spadzistym dachem tego domu ze sklejki był 

dziecinny pokój i stryszek (...). (OTpl 60) 
(...) nedanför det brant sluttande plywoodtaket 

fanns en barnkammare och ett vindsutrymme 

(...). (OTsv 19) 

(...) obok drewnianego konia na biegunach stał 

miniaturowy domek dla lalek (...). (OTpl 60) 
(...) bredvid gunghästen stod ett litet 

miniatyrdockskåp (...). (OTsv 19) 

Tabell 1. Polska diminutiva former i O. Tokarczuks novell Szkocki miesiąc och dess 

svenska översättning i Skotsk månad. 
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I novellen Szkocki miesiąc finns det många exempel på substantiv, men även på adjektiv 

med diminutiva ändelser. Den polska diminutiven har fått olika lösningar i den svenska 

översättningen. 

 

Det finns flera exempel på att när det polska ordet i originalversionen har en diminutiv 

ändelse, har den svenska översättningen ett neutralt ord t.ex. drabinka (OTpl 54) – stegen 

(OTsv 14), owieczka (OTpl 55) – fåret (OTsv 14), wąsik (OTpl 56) – mustasch (OTsv 16). 

Tokarczuk har uttryckt en diminutiv form på polska, men översättaren har valt ett neutralt 

svenskt ord.  

 

I andra exempel har den svenske översättaren använt sig av lexikala alternativ t.ex. 

budka[telefoniczna] – telefonkiosk (OTsv 14), kiosk är per definition en mindre byggnad; 

bilecik (OTpl 48) – papperslapp (OTsv 9), lapp är en mindre bit papper.  

 

Det finns sammanhang när ett föremåls mindre storlek uttrycks med diminutiv ändelse på 

polska, men är underförstådd i svenskan. På polska står det: Wróciła z oprawioną w ramki 

fotografią. (OTpl 56). Den svenska motsvarigheten lyder: [hon] återvände sedan med ett 

inramat fotografi i handen. (OTsv 15). Det faktum att personen håller fotografiet i handen 

tyder på att det är tillräckligt litet för att kunna bäras med en hand.  

 

Vidare har översättaren valt att vid vissa tillfällen inte upprepa ett föremåls tidigare 

uttryckta litenhet: en liten toalett (OTsv 18) och på nästa sida toalettbordet (OTsv 19). På 

polska står detta föremål i diminutiv form på båda ställen: toaletkę (OTpl 59) och toaletce 

(OTpl 60). 

 

I många fall när polskan har en diminutiv ändelse som uttrycker mindre storlek, har den 

svenska versionen använt sig av adjektivet liten t.ex. ołtarzyk (OTpl 50) – ett litet altare 

(OTsv 11), stoliku (OTpl 51) – det lilla bordet (OTsv 11),  twarzyczkami (OTpl 58) – små 

[porslins]ansiken (OTsv 17). 

 

Det finns i den polska novellen exempel på adjektiv som i sig uttrycker litenhet men som 

ytterligare förstärkts med en diminutiv ändelse. Till svenska har det översatts med 
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motsvarande adjektiv, men utan den extra diminutiva innebörden som finns i polskan. I 

exemplet malutkim bileciku (OTpl 48) har både adjektivet och substantivet diminutiv 

ändelse, dessutom uttrycker adjektivet i sig liten storlek. På svenska översätts adjektivet 

med en liten och substantivet med en lexikal variant för en liten bit papper: papperslapp 

(OTsv 9). I detta fall kan man säga att polskan har tre faktorer som uttrycker den lilla 

storleken, medan svenskan har två. Även om det finns en variation i uttrycket mellan de 

båda språken motsvarar ändå effekten varandra – i båda fallen förstår läsaren att det 

handlar om en liten bit papper.  

 

I ett annat exempel har polskan använt ett adjektiv som beskriver något litet men utan 

diminutiv ändelse, däremot har substantivet som följer det: miniaturowy domek dla lalek 

(OTpl 60). På svenskan får motsvarade mening adjektivet litet följt av substantivet med det 

adjektiviska förledet miniatyr- som uttrycker ytterligare litenhet: ett litet miniatyrdockskåp 

(OTsv 19). Både den polska och den svenska läsaren får troligen liknade 

storleksuppfattning av dockskåpet.  

 

I den polska texten finns det även exempel på diminutiva former som uttrycker mer än 

föremålets storlek. I början av novellen beskriver berättarjaget, som är en inneboende 

författare, sin värdinnas utseende och kläder Nosiła długie spodnice i kaszmirowe swetry 

(OTpl 49). Eftersom författarens bagage hade kommit bort får hon låna det hon behöver 

bl.a. en av värdinnans tidigare nämnda kashmirtröjor Dostałam też jeden z kaszmirowych 

czarnych sweterków gospodyni (OTpl 50). I den första beskrivning i det polska originalet 

står tröjor i neutral grundform, men sedan när hon får låna en av tröjorna får den en 

diminutiv ändelse. Det är samma föremål, men i olika situationer där den senare får en 

diminutiv form. Den lånade tröjan kommer närmare och sticker ut ur mängden, och 

författaren får ett närmare förhållande till föremålet. I den svenska översättningen finns 

inget spår av denna skiftning. Översättaren har valt ordet kashmirtröjor (OTsv 9, 10) i 

båda situationer.   

 

Lite senare i novellen reser den inneboende författaren iväg på en dagsutflykt för att bl.a. se 

ett särskilt kapell som omnämnts i hennes resehandbok. Där ansluter hon sig tillfälligt till 

en mindre grupp turister som följer en guide i skotskrutig kjol (OTsv 15). På polska har 

Tokarczuk använt diminutiv ändelse på grupki men även på guidens kjol w szkockiej 
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spodniczce (OTpl 55). Här finns åter igen exempel på att svenskan har använt adjektivet 

liten när polskan har en diminutiv ändelse, men även svenskans avsaknad av diminutivitet 

där polskan har uttryckt de med ett suffix. I denna situation på polska går det förutom den 

mindre storleken på det som åsyftas, dessutom att ana en viss ironisk underton.  

 

I novellen finns det även exempel på uttryck som innehåller diminutiva former av ett 

specifikt ord som i sig är en diminutiv form, men i själva uttrycket blir de neutrala. Det 

beskriver ett mindre föremål, men står alltid i den formen t.ex. rączka parasola (OTpl 47) 

– paraplyhandtag (OTsv 8), szczoteczka do zębów (OTpl 47) – tandborste (OTsv 10). 

Rączka betyder annars liten hand och szczoteczka är en liten borste. De svenska orden är 

också neutrala och man vet att det handlar om mindre föremål i sig – tandborsten är liten 

nog till tänderna och paraplyhandtaget kan man hålla i handen.  

 

4.2 Ariadna na Naksos 

 

Tabell 2 nedan visar fraser med polska diminutiv från novellen Ariadna na Naksos (vänster 

kolumn) och den svenska översättningen Ariadne på Naxos (höger kolumn).  

 

 

Polskt original Svensk översättning 

Stali obydwaj w drzwiach, zaspani, z oczami 

zapuchniętymi od snu, z kłaczkiem śliny przy 

ustach (...). (OTpl 230) 

Där stod de båda i dörren, sömndruckna, med 

svullna ögon, små flagor saliv i mungiporna 

(...) (OTsv 57) 

Zakupy robiła dopiero w sklepiku wypchanym 

towarami pod sufit. (OTpl 231) 

Själv handlade hon bara i kvartersbutiken, 

fullstoppad med varor från golv till tak. (OTsv 

58) 

Reklamówki z zakupami wisiały przy rączce 

wózka (...). (OTpl 231) 

Plastpåsarna med varor hängde hon på 

barnvagnen (...). (OTsv 58) 

Wyobrażała ich sobie (…) ściśnięci w małych 

kuchenkach. (OTpl 232) 

Hon försökte se dem framför sig (...) inkapslade 

i sina trånga kök. (OTsv 59) 

(...) rozszczepiały ich myśli na małe kawałki 

(...). (OTpl 232) 

(...) splittrade deras tankar i småbitar (...) 

(OTsv 59) 



34 

 

Były także puste mieszkania – trudno je sobie 

wyobrazić – opuszczone wczesnym rankiem (...) 

mieszkania, w których jednym ruchem mogły 

być tylko wędrujące leniwie w powietrzu  

cząsteczki kurzu (OTpl 232) 

Det fanns också tomma lägenheter – svårt att 

föreställa sig – övergivna i gryningen (...) 

lägenheter där det enda som rörde sig var 

luftens lojt kringsvävande dammkorn. (OTsv 

59) 

Przejścia między dźwiękami były łagodne i 

zaokrąglone, jak metalowe łańcuszki. (OTpl 

232) 

Övergången mellan tonerna var mjuk och 

avrundad, som länkarna i en liten metallkedja. 

(OTsv 59) 

Można było sądzić, że gdzieś tam pod podłogą 

materializują się w miękkie kule, żelowe 

piłeczki. (OTpl 232-233) 

Hon kunde nästan se det framför sig hur dessa 

materialiserade sig under golvet i mjuka bollar, 

gelékulor. (OTsv 59) 

(...) ucho było tylko maleńką częścią jej ciała 

(...) (OTpl 233) 

(...) örat var bara en liten del av kroppen (...) 

(OTsv 59) 

Kobieta o anielskim głosie nakręcana korbką 

ukrytą pod sukienką. (OTpl 233) 

En kvinna med änglaröst som vreds upp med en 

nyckel gömd under klänningen. (OTsv 60) 

Bliźnięta budziły się po raz kolejny, teraz na 

biszkopt z tartym jabłkiem albo na słodką 

marchewkę, na przecier z brzoskwiń, na omlet. 

(OTpl 233) 

Tvillingarna vaknade upp i tur och ordning, nu 

till biskvier och äppelkaka, riven morot med 

socker, persikokompott, omelett. (OTsv 60) 

(...) kończyli na jakimś tureckim barze nad 

kebabem podawanym w plastikowych 

miseczkach (...) (OTpl 234) 

(...) hade de fått hålla tillgodo med någon sorts 

turkiskt ställe, med kebab som serverades i små 

plastskålar. (OTsv 61) 

Ranek milczał. (OTpl 234) Morgonen teg. (OTsv 61) ) 

Wkrótce udało jej się przestawić cały rytm dnia, 

żeby akurat być na skwerku pod blokiem, gdy 

tamta będzie wychodzić. (OTpl 235) 

På kort tid lyckades hon förskjuta dagsrytmen 

så pass att hon befann sig på det lilla torget 

framför höghusen just när den andra gick ut. 

(OTsv 61) 

Widziała, jak nucąc coś pod nosem, wyciągała z 

torebki kluczyki (...) (OTpl 235) 

Hon såg hur den andra gnolande fiskade upp 

nyckelknippan ur väskan (...). (OTsv 61) 

(...) jest tylu obcych ludzi, których się mija w 

ciągu dnia, tyle twarzy, płaszczy, butów, teczek i 

torebek. (OTpl 235) 

(...) man ser så många främmande människor 

på en dag, så många ansikten, kappor, skor, 

axelremsväskor och handväskor. (OTsv 61) 

Po tamtej zamaszystej zostawała smużka 

zapachu, lekkiego, kwiatowego. (OTpl 235) 

Kvinnan lämnade efter sig ett stråk av väldoft, 

lätt, blomlikt. (OTsv 62) 

Czuła, że jest stałym miejscem – mostkiem nad Hon blev till en fast punkt – den lilla bron över 
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wezbraną wodą (...). (OTpl 236) forsen (...). (OTsv 62) 

Brała ze soba torbę na kółkach (…). (OTpl 

236) 

Hon hade en inköpsväska med hjul (...).(OTsv 

62) 

Więc torba na kółkach jest igłą gramofonu (...) 

(OTpl 236) 

Hennes väska var som en pick-upnål (...) (OTsv 

62) 

Były jeszcze betonowe podjazdy jak delikatne 

pociągnięcia smyczków, były nerwowe bębenki 

kocich łbów na starej ulicy tuż przy 

warzywniaku, były miękkie dudnienia trąbek w 

sklepowych pasażach (...). (OTpl 236) 

Där ingick också betongviadukternas graciöst 

spända bågar, kullerstenarnas små nerviga 

trummor på den gamla gatan vid 

grönsakstorget, de mjuka trumpetstötarna i 

affärspassagerna (...). (OTsv 62) 

Srebrzyste, porośnięte puszkiem liście kwiatów. 

(OTpl 237) 

Blommor med duniga, silvriga blad. (OTsv 63) 

Usiadła na wysokim stołku przy barku. (OTpl 

238) 

Hon klev upp på barstolen vid den lilla 

bardisken. (OTsv 64) 

Tamta nastawiła wodę i wsypywała do 

czajniczka długe skręcone listki z czarnej 

lśniącej torebki. (OTpl 238) 

Kvinnan satte på tevatten, fyllde tekannan med 

långa, hoprullade små blad från en 

svartglänsande påse. (OTsv 64) 

Szelest celofanu i delikatny, apetyczny szmer 

wysypywanych na talerzyk ciastek. (OTpl 238) 

Plastfoliens prassel och kakbitarnas utsökta 

frasande när de stjälptes upp på fatet. (OTsv 

64) 

(…) duże i mocne, równe różowe paznokcie z 

białym, mlecznym brzeżkiem. (OTpl 238) 

(...) stora och kraftfulla, jämna, skära naglar 

med mjölkvita kanter. (OTsv 64) 

Bliźniaki patrzyły na nią zaspane spoza szczebli 

łóżeczek. (OTpl 239) 

Tvillingarna såg yrvaket på henne genom 

sängspjälorna. (OTsv 65) 

Biszkopcik, którego wilgotne okruchy zbierała 

potem z dywanu. (OTpl 239) 

Kex vars våta smulor hon efteråt plockade upp 

från mattan. (OTsv 65) 

(…) chodziło tylko o kieliszek wina (…). (OTpl 

239) 

Så det handlade bara om ett glas vin (...). 

(OTsv 65)  

Winda, skrzypnięcie drzwi od windy, leciutki 

dźwięk  wyciąganych z torebki kluczy (...). 

(OTpl 239) 

Hissen, hissdörrens gnissel, nycklarnas lätta 

skrammel när hon tog upp dem ur väskan (...). 

(OTsv 65) 

Szczęknięcie, pstryknięcie zasuwki, ciche 

otwarcie drzwi, kilka sekund ciszy. (OTpl 240) 

Rasslet, säkerhetslåsets klickljud, dörrarna som 

tyst gled upp, sekunder av tystnad. (OTsv 65) 

(...) cieniutka papierowa granica, pod którą 

trwa jakieś inne rozwibrowane życie dźwięków  

(...) den papperstunna gräns under vilken det 

pågick ett annat vibrerande liv av toner (...). 



36 

 

(...). (OTpl 240) (OTsv 66) 

Następnego dnia zawijała rożek dywanu, żeby 

słuchać. (OTpl 242) 

Nästa dag vek hon undan ett hörn av mattan för 

att lyssna. (OTsv 67) 

Że włosy z grecka upięte wysoko, całe w 

drobnych loczkach, jak u kamiennych bogiń. 

(OTpl 242) 

Att hennes hår skulle vara uppsatt på grekiskt 

vis, högt och med massor av små lockar, som 

på karyatiderna. (OTsv 68) 

(...) jej głos zawibrował, przekłuwając wszystko 

wokół drobnymi szpileczkami. (OTpl 242) 

(...) hennes vibrato genomborrade allt i rummet 

med små vassa nålar. (OTsv 68) 

Tabell 2. Polska diminutiva former i O. Tokarczuks novell Ariadna na Naksos och dess 

svenska översättning i Ariadna på Naxos. 

 

 

I novellen Ariadna na Naksos finns även här flest substantiv i diminutiv form, men också 

en del adjektiv. 

 

I många fall översätts, som i den första novellen, de polska diminutiva substantiven med 

adjektivet liten, t.ex. kłaczkiem (OTpl 230) – små flagor (OTsv 57), metalowe łańcuszki 

(OTpl 232) – en liten metallkedja (OTsv 57), mostkiem (OTpl 230) – den lilla bron (OTsv 

57). Adjektivförled i svenskan kan också motsvara en polsk diminutivform, t.ex. małe 

kawałki (OTpl 232) – småbitar (OTsv 59). 

 

Några av de polska diminutiva substantiv som inte explicit uttrycks i svenskan är ändå 

underförstått litet. Det framkommer ur kontexten: En inköpväska med hjul (OTsv 36) har 

uppenbarligen anpassade små hjul. När samma väska kommer på tal lite senare nämns bara 

hennes väska (OTsv 36) och läsaren förutses att komma ihåg vilken typ det var.  På polska 

understryks det med diminutiv ändelse att hjulen är små i båda meningarna: torba na 

kółkach (OTpl 236, 236). På svenskan är det väskan som signalerar vilken storlek det 

troligast är på hjulen, medan på polska så är det hjulen som ger uppfattning om väskans 

storlek. Väska står inte i diminutiv på polska, men med de små hjulen i kontexten där 

väskägaren ska handla, får man en bild av en medelstor väska. Den svenska och polska 

läsaren får troligen en likartad uppfattning av en väska på hjul lämpad för inköp.  
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Ett annat exempel i texten är när det stjälps upp kakbitar på talerzyk (OTpl 238) / fatet 

(OTsv 64). På polska är föremålet i diminutiv form och uttryckligen en mindre variant. På 

svenska förstår man ur sammanhanget att fatet troligen inte är jättestort, utan mer lagom för 

kakbitar och de två närvarande personerna. På liknande sätt är det med nagelns mjölkvita 

kanter (OTsv 64) och polskans uttryckta diminutiv mlecznym brzeżkiem.   

 

Vidare finns det flera exempel på när svenskan använder sig av ett varierat ordval som 

beskriver det lilla, medan polskan har diminutiv ändelse på ett grundord: sklepiku (OTpl 

231) – kvartersbutiken (OTsv 64), cząsteczki kurzu (OTpl 232) – dammkorn (OTsv 59), 

żelowe piłeczki (OTpl 233) – gelékulor (OTsv 59), torebek (OTpl 235) – handväska (OTsv 

61). Både den svenska och polska läsaren får troligen en bild av liknande storlek av de 

omtalade föremålen, även om det uttrycks på olika sätt i de båda språken.   

 

Adjektiv som uttrycker andra graden diminutiv, alltså en diminutiv form av ett redan 

diminutivt ord finns på några ställen även i denna text. På svenska har översättaren använt 

sig av olika adjektiv för att förmedla dessa intensifierade diminutiv: maleńką częścią 

(OTpl 233) – en liten del (OTsv 59), leciutki dźwięk (OTpl 239) – lätta skrammel (OTsv 

65), cieniutka papierowa granica (OTpl 240) – den papperstunna gräns (OTsv 66). 

 

Det diminutiva ordet torebka förekommer flera gånger i berättelsen (OTpl 235, 235, 238, 

239). På svenska har ordet olika benämning beroende på vad som åsyftas: väska (OTsv 61, 

65), handväska (OTsv 61), påse (OTsv 64). Ur kontexten framkommer det vad det handlar 

om för föremål, t.ex. ligger teet i en påse på svenska men i en torebka på polska.  

 

Tokarczuk har vid ett tillfälle skiftat mellan torba och den diminutiva formen torebka, när 

det uppenbart handlar om exakt samma väska: 

Widziała, jak nucąc coś pod nosem, wyciągała z torebki kluczyki, bawiła się nimi chwilę, 

naciskała pilota. Samochód odpowiadał jej łagodnym piskiem i mrugnięciem. Rzucała na 

tylne siedzenie torbę i ruszała (OTpl 235).  

Hon såg hur den andra gnolande fiskade upp nyckelknippan ur väskan, lekte med den en 

stund innan hon tryckte på fjärrkontrollen. Bilen svarade med ett mjukt gnällande läte 

och en blinkning. Hon slängde väskan i baksätet och körde iväg (OTsv 61). 
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Först letar novellkaraktären efter sina nycklar i väskan, torebka, och stunden senare slänger 

hon väskan, torba, i baksätet på bilen. Samma väska, som inte har ändrat storlek, har både 

en mer neutral form och en diminutiv form beroende på sammanhang. När hon har 

användning för väskan står ordet i diminutiv, men när hon slänger iväg den blir det torba. 

Denna skiftning av orden återges inte i svenskan. Det benämns som väska i båda fallen. 

 

Mot slutet av novellen förekommer den diminutiva varianten rożek av det mer neutrala róg. 

Det är tvillingsmamman i berättelsen som återigen ska tjuvlyssna genom golvet på sin 

operasjungande granne undertill. På polska står det Następniego dnia zawijała rożek 

dywanu, żeby słuchać (OTpl 242). Den diminutiva formen inte bara tyder på att hörnet är 

litet, men ger även intrycket av att hon utför sin handling nätt och försiktigt. På svenska 

saknas den diminutiva formen av hörn och hur handlingen utförs är mer outtalat eller 

underförstått Nästa dag vek hon undan ett hörn av mattan för att lyssna (OTsv 67). 
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5 Diminutiv i Mały Książę 

 

Tabell 3 nedan visar fraser med diminutiv i den polska översättningen av Mały Książę 

(vänster kolumn), den svenska översättningen Lille prinsen (mittersta kolumnen) och det 

franska originalet Le Petit Prince (höger kolumn). De polska orden som har en diminutiv 

form står i fet stil och motsvarande ställe i de två andra versionerna har sedan markerats på 

samma sätt. Sidhänvisningen i parantes är kompletterad med förkortningen ASE pl 

(polska), sv (svenska), fr (franska) för respektive språk. Efter tabellen går jag igenom hur 

olika diminutiva former ser ut i respektive översättning, med det franska originalet som 

gemensam referens.  

 

 

Polsk översättning Svensk översättning Franskt original 

Gdy miałem sześć lat, 

zobaczyłem pewnego razu 

wspaniały obrazek w książce 

(…). (ASEpl 7) 

När jag var sex år, såg jag en 

gång en underbar bild i en bok 

(…). (ASEsv 9) 

Lorsque j’avais six ans j’ai vu, 

une fois, une magnifique image 

dans un livre (…). (ASEfr 9) 

(…) o świcie obudził mnie 

czyjś głosik. Posłyszałem:  

– Proszę cię, narysuj mi 

baranka. (ASEpl 9) 

(…) när jag i gryningen 

väcktes av en lustig liten 

stämma:  

– Rita ett lamm åt mig, är du 

snäll! (ASEsv 11) 

(…) au lever du jour, quand 

une drôle de petite voix m’a 

réveillé. Elle disait :  

– S’il vous plaît... dessine-moi 

un mouton ! (ASEfr 11) 

I zobaczyłem małego 

człowieczka (…). (ASEpl 10) 

Då fick jag syn på en sällsam 

liten gosse (…). (ASEsv 12) 

Et j’ai vu un petit bonhomme 

(…). (ASEfr 12) 

Tymczasem człowieczek nie 

wyglądał ani na zbłąkanego, 

ani na ginącego ze zmęcznia 

(…). (ASEpl 10) 

Men den lille pojken tycktes 

varken ha gått vilse eller vara 

halvdöd av trötthet (…). 

(ASEsv 12) 

Or mon petit bonhomme ne 

me semblait ni égaré, ni mort 

de fatigue (…). (ASEfr 12) 

Ku memu zdumieniu chłopczyk 

odpowiedział: – Nie, nie. 

(ASEpl 12) 

Jag blev mycket häpen, när jag 

hörde pojken säga: – Nej! Nej! 

(ASEsv 14) 

Et je fus stupéfait d’entendre le 

petit bonhomme me répondre : 

– Non ! Non ! (ASEfr 14) 

Pochylił główkę nad 

rysunkiem. (ASEpl 13) 

Han böjde huvudet över 

teckningen. (ASEsv 15) 

Il pencha la tête vers le 

dessin : (ASEfr 15) 
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Był pewnego razu Mały 

Książę, który mieszkał na 

planecie troszeczkę większej 

od niego (…). (ASEpl 17) 

Det var en gång en liten prins, 

som bodde på en planet, som 

inte var mycket större än han 

själv (…). (ASEsv 20) 

Il était une fois un petit prince 

qui habitait une planète à 

peine plus grande que lui (…) 

(ASEfr 20) 

– Ale nim baobaby staną się 

drzewami, są malutkie. 

(ASEpl 19) 

– Innan baobabträden vuxit 

upp, så är de också små! 

(ASEsv 22) 

– Les baobabs, avant de 

grandir, ça commence par être 

petit. (ASEfr 22) 

Ale na twojej planecie mogłeś 

przesunąć krzesełko o parę 

kroków i oglądać zachód 

słońca (…). (ASEpl 23) 

Men på din lilla planet var det 

nog om du flyttade din stol en 

smula. (ASEsv 27) 

Mais, sur ta si petite planète, il 

te suffisait de tirer ta chaise de 

quelques pas. (ASEfr 27) 

– Jakaż pani jest piękna! 

– Prawda? – odpowiedziała 

róża cichutko. (ASEpl 27) 

– Så vacker ni är! 

– Ja, inte sant, sade blomman 

mjukt. (ASEsv 31) 

– Que vous êtes belle ! 

– N’est-ce pas, répondit 

doucement la fleur. (ASEfr 

31) 

Powinienem odnaleźć w niej 

czułość pod pokrywką małych 

przebiegłostek. (ASEpl 29) 

Jag borde ha anat den ömhet 

hon dolde bakom sina stackars 

knep. (ASEsv 34) 

J’aurais dû deviner sa 

tendresse derrière ses pauvres 

ruses. (ASEfr 33) 

Planeta była maleńka. (ASEpl 

34)  

Planeten var så liten. (ASEsv 

38) 

La planète était minuscule. 

(ASEfr 38) 

– Jeśli rozkażę generałowi, aby 

jak motyl przeleciał z jednego 

kwiatka  na drugi (…). (ASEpl 

35) 

– Om jag befallde en general 

att flyga som en fjäril från 

blomma till blomma (…) 

(ASEsv 40) 

– Si j’ordonnais à un général 

de voler d’une fleur à l’autre 

à la façon d’un papillon (…). 

(ASEfr 39) 

Małych złotych błyskotek, o 

których marzą leniuchy. 

(ASEpl 40) 

Små gyllene ting, som får 

latmaskarna att gå och 

drömma. (ASEsv 47) 

Des petites choses dorées qui 

font rêvasser les fainéants. 

(ASEfr 47) 

To znaczy, że ilość mych 

gwiazd zapisuję na kawałku 

papieru. (ASEpl 42) 

– Jo, jag skriver upp på en 

papperslapp hur många 

stjärnor jag äger. (ASEsv 48) 

Ça veut dire que j’écris sur un 

petit papier le nombre de mes 

étoiles. (ASEfr 48) 

Przypomniał sobie zachody 

słońca na własnej planecie, 

kiedy podziwiał je wciąż na 

nowo, przesuwając tylko 

krzesełko. (ASEpl 46) 

Han kom ihåg 

solnedgångarna, som han förr 

i världen försökte få uppleva 

genom att flytta sin stol. 

(ASEsv 52) 

Il se souvint des couchers de 

soleil que lui-même allait 

autrefois chercher, en tirant sa 

chaise. (ASEfr 52) 
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Można by więc całą ludzkość 

stłoczyć na maleńkiej wysepce 

Oceanu Spokojnego. (ASEpl 

52) 

Man skulle kunna packa ihop 

hela mänskligheten på den 

allra minsta holmen i Stilla 

oceanen. (ASEsv 59) 

On pourrait entasser 

l’humanité sur le moindre petit 

îlot du Pacifique. (ASEfr 59) 

Oświetlony pociąg pospieszny, 

hucząc jak grzmot, zatrząsł 

domkiem Zwrotniczego. 

(ASEpl 66) 

Ett snälltåg med upplysta 

fönster, som mullrade förbi 

som ett åskväder, kom 

ställverket att skaka. (ASEsv 

74) 

Et un rapide illuminé, 

grondant comme le tonnerre, 

fit trembler la cabine 

d’aiguillage. (ASEfr 74) 

Jedynie dzieci przyciskają 

noski  do okien. (ASEpl 66) 

Det är bara barnen, som 

trycker näsorna mot rutorna. 

(ASEsv 75) 

Les enfants seuls écrasent leur 

nez contre les vitres. (ASEfr 

75) 

(…) poszedłbym powolutku w 

kierunku studni... (ASEpl 67) 

(…) så skulle jag gå raka 

vägen till en brunn…(ASEsv 

76) 

(…) je marcherais tout 

doucement vers une fontaine 

... (ASEfr 76) 

– Mój maleńki, nie chodzi już 

o lisa... (ASEpl 68)  

– Min lille man, det är inte 

längre fråga om rävar! 

(ASEsv 76)  

– Mon petit bonhomme , il ne 

s’agit plus du renard ! (ASEfr 

76) 

(...) półotwarte wargi 

uśmiechały się leciutko (...) 

(ASEpl 69) 

(...) han tycktes vilja le med 

halvöppna läppar (...) (ASEsv 

78) 

(...) ses lèvres entr’ouvertes 

ébauchaient un demi-sourire 

(...) (ASEfr 78) 

– Powinieneś dotrzymać 

obietnicy - powiedział 

cichutko Mały Książę. (ASEpl 

72) 

– Du måste hålla ditt löfte, 

sade Lille prinsen stillsamt. 

(ASEsv 81) 

– Il faut que tu tiennes ta 

promesse, me dit doucement le 

petit prince (…). (ASEfr 81) 

– Twoje baobaby 

przypominają trochę główki 

kapusty… (ASEpl 72) 

Dina baobabträd ser nästan ut 

som kålhuvuden… (ASEsv 81) 

Tes baobabs, ils ressemblent 

un peu à des choux... (ASEfr 

81) 

Bał się, na pewno. Zaśmiał się 

cichutko. (ASEpl 76) 

Visst hade han varit rädd! Men 

han log mjukt: (ASEsv 86) 

Il avait eu peur, bien sûr ! 

Mais il rit doucement :(ASEfr 

86) 

Dla innych są tylko małymi 

światełkami. (ASEpl 78) 

För andra människor är 

stjärnorna ingeting annat än 

små ljus. (ASEsv 87) 

Pour d’autres elles ne sont 

rien que de petites lumières. 

(ASEfr 87) 

– To tak, jakbym ci dał zamiast – Det blir som om jag i stället – Ce sera comme si je t’avais 
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gwiazd mnóstwo małych 

dzwoneczków, które potrafią 

się śmiać. (ASEpl 78) 

för stjärnor hade get dig en 

massa bjällror som kan 

skratta… (ASEsv 88) 

donné, au lieu d’étoiles, des 

tas de petits grelots qui savent 

rire… (ASEfr 88) 

Ty będziesz miał pięćset 

milionów dzwoneczków (...). 

(ASEpl 80) 

Du får femhundra miljoner 

bjällror (…). (ASEsv 90) 

Tu aurais cinq cents millions 

de grelots (…). (ASEfr 90) 

Lecz wiem na pewno, że wrócił 

na swoją planetę, ponieważ o 

wschodzie słońca nie 

znalazłem jego ciałka. Nie  

było ciężkie to ciało... (ASEpl 

81) 

Men jag vet bestämt att han 

har återvänt till sin planet, ty i 

gryningen kunde jag inte finna 

hans kropp. Det var inte någon 

vidare tung kropp… (ASEsv 

91) 

Mais je sais bien qu’il est 

revenu à sa planète, car, au 

lever du jour, je n’ai pas 

retrouvé son corps. Ce n’était 

pas un corps tellement lourd... 

(ASEfr 91) 

Tabell 3. Polska diminutiva former i den polska översättningen Mały Książę, och 

motsvarigheten i den svenska översättningen Lille prinsen och originalet Le Petit Prince 

av A. de Saint-Exupéry 

 

 

I Mały Książę är det, som i de två tidigare texterna (4.1 och 4.2), främst substantiven som 

har diminutiva ändelser, men det finns här även ett antal adjektiv och adverb som har den 

diminutiva formen.  

 

I Lille prinsen uttrycker svenskan ofta det lilla med ordval och/eller adjektivet liten, vilket 

även gäller i det franska originalet: en lustig liten stämma (ASEsv 11) – une drôle de 

petite voix (ASEfr 11), en liten gosse (ASEsv 11) – un petit bonhomme (ASEfr 11). 

Polskan däremot har ofta en diminutiv ändelse på ordet, ibland även i kombination med 

adjektivet mały: głosik (ASEpl 9), małego człowieczka (ASEpl 10), chłopczyk (ASEpl 10). 

 

På polska kan adjektivet mały ha diminutiv ändelse för att intensifiera litenheten i 

kombination med ett efterföljande substantiv i diminutiv form: maleńka wysepka (ASEpl 

52). Svenskan och franskan kan då komparera adjektivet istället och använda lexikala 

alternativ som betecknar något litet: den allra minsta holmen (ASEsv 59) – le moindre 

petit îlot (ASEfr 59). I vissa fall har också polskan intensifierat adjektivet med diminutiv 

ändelse, utan att det står med i originalet. 
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Adverben med diminutiv ändelse på polska har på svenska och franska, förutom 

komparation även andra lexikala motsvarigheter. Franskans doucement (ASEfr 81, 86) har 

översatts med mjukt (ASEsv 86) eller stillsamt (ASEsv 81) till svenska och blir ciuchutko 

på polska (ASEpl 72, 76). A peine plus (ASEfr 20) översätts till svenska med inte mycket 

(ASEsv 20) och till polska med troszeczkę (ASEpl 17). 

 

I den polska översättningen dyker det upp diminutiva former trots att det inte finns med i 

originalet eller i den svenska versionen. Ibland när det handlar om Lille prinsens 

kroppsdelar eller andra barn och små föremål, används en diminutiv form på polska, vilket 

inte explicit står på de andra språken: główka (ASEpl 13) – huvudet (ASEsv 15) – la tête 

(ASEfr 15), krzesełko (ASEpl 23) – din stol (ASEsv 27) – ta chaise (ASEfr 27), noski 

(ASEpl 66) – näsorna (ASEsv 75) – leur nez (ASE 75). 

 

I den svenska översättningen har adjektivet liten utelämnats vid några tillfällen där 

franskan har med adjektivet och polskan har diminutiv ändelse: pojken – le petit 

bonhomme – chłopczyk, bjällrorna – des petits grelots – małych dzwoneczków. På 

svenska har det tidigare nämnts en litenhet, men det upprepas ändå i både originalet och i 

den polska översättningen.  

 

En viss mjukhet som förmedlas i både franskan och polskan men inte i den svenska 

översättningen återspeglas i meningen då Lille prinsen meddelar att han skulle gå iväg till 

en brunn. På franska heter det je marcherais tout doucement vers une fontaine (ASEfr 76), 

vilket översatts till polska på motsvarande sätt poszedłbym powolutku w kierunku studni 

(ASEpl 67), men på svenska låter det mer bestämt så skulle jag gå raka vägen till en brunn 

(ASEsv 76). 

 

Vid slutet av historien (ASEpl 81, ASEsv 91, ASEfr 91) sker en skiftning på polska mellan 

ett neutralt ord och den diminutiva formen av Lille prinsens kropp, något som inte uttrycks 

på varken svenska eller franska.  Berättarjaget hittar Lille prinsens kropp och som i denna 

situation på polska får en diminutiv form ciałko. I meningen efter beskrivs kroppen, kanske 

mer objektivt, som inte särskilt tung och blir då ciało.  
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De diminutiva formerna i Mały Książę har en tydlig prägel av språk som riktar sig till barn. 

Det är ett mjukt språk som lämpar sig för just dem. Den polske översättaren förstärker en 

del av diminutiven på polska och på andra ställen har han lagt till diminutiva former som 

inte finns med i originalet eller i den svenska översättningen.  
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6 Sammanfattning 

 

Varje språk har sitt sätt att uttrycka sig på. När en text ska översättas från ett språk till ett 

annat behöver översättaren hitta olika lösningar för att förmedla inte bara innehållet men 

även stilen, anpassa grammatiken och få texten att fungera i målspråket med sin kultur. De 

diminutiva formerna är ett särskilt drag i det polska språket. Det har framkommit i de 

texterna som jag har undersökt. Både i Tokarczuks noveller och i Lille prinsen finns det 

rikligt med exempel på ord med diminutiva ändelser. De polska ord som jag har undersökt 

har inte alltid fått en svensk motsvarighet i översättningen. I den polska översättningen från 

franska har det däremot tillkommit diminutiva former, vilka inte finns med i varken 

originalet eller i översättningen till svenskan.   

 

Många av de polska diminutiva orden har likväl fått en motsvarighet i svenskan. 

Översättaren har i vissa fall använt lexikala alternativ och varierat de svenska orden. De 

polska diminutiven har i andra fall översatts med adjektiv eller adverb som signalerat 

diminutivitet. Exempel på adjektiviska förled har också förekommit i texterna. Däremot har 

det inte funnits exempel på svenska diminutiva ändelser (se kap. 2.2). Texterna för denna 

undersökning har inte innehållit talspråk eller slang, vilket kan förklara frånvaron.  

 

I samtliga polska texter har det förekommit diminutiva former som inte bara betecknar en 

storleksmässig mindre variant av ett mer neutralt grundord, utan även haft en särskild ton 

eller emotionell laddning. Ett och samma ord har skiftat mellan det mer neutrala och den 

diminutiva formen. Detta har inte framkommit i den svenskan översättningen eller i det 

franska originalet.  

 

I en del situationer, när det på svenska är underförstått att något är litet, har polskan 

uttryckt detta explicit med diminutiv ändelse på ordet. Om det ur sammanhanget är tydligt 

att det handlar om något litet, så har svenskan inte alltid betecknat det i de texter som jag 

har undersökt.  

 

I texterna verkar det finnas en tendens i polskan att tydligt markera med diminutiva 

ändelser att något är litet. Polskan har i flera fall varit övertydlig – om något är litet verkar 
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det uttryckas med diminutiva ändelser. Svenskan har däremot, på en del ställen, snarare 

avstått antingen från att uttrycka det diminutiva eller upprepa om det redan tidigare nämnts.   

 

För att en text ska fungera på polska förefaller det nödvändigt att använda diminutiva 

ändelserna som uttrycker olika grader av litenhet eller signalera något känsloladdat. På 

svenska har översättaren förmedlat detta på andra sätt eller utelämnat det diminutiva helt.  

 

I de polska texterna har det främst varit substantiven som fått diminutiv form, men det har 

även förekommit en hel del både adjektiv och adverb. Adjektiven och adverben har i sig 

redan uttryckt något diminutivt och har dessutom fått en diminutiv ändelse som 

intensifierat innebörden.  

 

En översättare behöver följaktligen göra val och ibland även anpassa texten utifrån 

målspråkets möjligheter. När det gäller den polska modifierande ordbildningskategorin 

diminutiv så är detta något som utmärker polskan och behöver tas i beaktning vid en 

översättning. De diminutiva formerna inte bara signalerar en litenhet men kan även 

förmedla en emotionell laddning till det som åsyftas eller förhållande till det.  
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