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Editorial: Slovo – A Christmas Tradition at Uppsala
University
The less there is to justify a traditional custom,
the harder it is to get rid of it.
MARK TWAIN

It has become a tradition to publish a new issue of Slovo before Christmas. This is the
third year that Slovo will be with you during the holidays. The new volume contains
six scholarly articles by Per Ambrosiani, Per-Arne Bodin, Denis Crnković, Bartosz
Swoboda, and Angel Nakoff (preceded by an introduction of Daniela Assenova).
Included are also a review by Thomas Rosén, Carin Davidsson’s complete
bibliography compiled by Martina Björklund, the bibliography with publications of
Uppsala Slavicists for 2011 compiled by Johan Muskala, and the annual “News from
Uppsala” by My Svensson.
Next year’s issue will have a special focus, as the 19th Meeting of the Nordic
Slavists will be held in Bergen, Norway in August 2013. Since no published
proceedings are planned, we would like to invite all participants to submit their
contributions to Slovo. Despite the special focus of the next issue, articles from all
scholars in the broader field of Slavic Studies are also welcome, as always. The only
limitation applies to the languages used. The usual language policy of Slovo includes
any Slavic language, English, German, French and Swedish. In addition to these, all
Scandinavian languages will be accepted for the next issue. The articles should contain
an abstract in English, and contributions in any of the above languages by non-native
speakers must be proofread by a native speaker before submission. All articles
submitted to Slovo are subject to peer-review.
The two editors, Irina Lysén and Juhani Nuorluoto, regret to announce that Daniela
Assenova is leaving the editorial board. Her contribution has been twofold: on the one
hand, she has been the main initiator (together with My Svensson) of the revitalized
Slovo, and on the other hand, her careful editor’s eye and utmost editorial
thoroughness has allowed hardly any errors in the three previous electronic issues of
the journal. At the same time, we would like to welcome the new Slovo editor, Jelena
Spasenić.

5

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 53, 2012

And finally, on behalf of the Uppsala Slavists, we wish to send all contributors and
readers of Slovo’s 53th issue our warmest season greetings!
Juhani Nuorluoto
Uppsala, December 2012
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Slaviska språk i en hyllningsbok till Gustav III
Per Ambrosiani
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
per.ambrosiani@ryska.umu.se

Abstract: Slavic Languages in a Book Honoring King Gustav III of Sweden
In 1784 the Congregatio de Propaganda Fide in Rome published a unique edition to celebrate the visit
of King Gustav III of Sweden (1746–1792). The book contains a poem by Gudmund Jöran Adlerbeth
praising the Swedish king in forty-six different languages, including seven translations into Slavic
languages (Bulgarice, Dalmatice, Illyrice, Polonice, Russice, Ruthenice, Serviane) printed in three
different alphabets: Latin, Glagolitic, and Cyrillic. The present paper offers a description of some
linguistic features of the different Slavic texts and attempts an analysis of how these features relate to
the respective language designations and script systems. Through a comparison with other polyglot
editions from the late sixteenth to the early nineteenth centuries, the Slavic texts are put in a broader
perspective, and their relationship to the history of Church Slavonic is discussed.

1. Inledning
Inom ramarna för sin omfattande produktion av tryckta böcker för missionen inom och
utom Europa trycktes av den katolska kyrkans Sacra Congregatio de Propaganda
Fide i Rom (i det följande ”Propaganda Fide”) under 1600- och 1700-talen ett
betydande antal böcker på olika slaviska språk, eller i vilka texter på slaviska språk
förekommer.1 Ett antal av dessa böcker finns bevarade på svenska bibliotek,2 och i
föreliggande uppsats3 kommer jag att rikta uppmärksamheten framför allt på en sådan
bok vilken har en mycket speciell anknytning till Sverige, nämligen den hyllningsbok
till Gustav III som överlämnades till denne när han den 2 april 1784 besökte
Propaganda Fide och dess tryckeri. Regnér (1784:158) beskriver i Svenska Parnassen
Se bl.a. Peri 1985:121f, Burić 1973. För en övergripande historik över Propaganda Fides tryckeriverksamhet se
Henkel 1971, 1973, 1977.
2
Bland de slaviska böcker tryckta av Propaganda fide av vilka exemplar idag återfinns på svenska bibliotek kan
nämnas t.ex. Azbukividnêk 1629, Bukvar 1753, Ispoviedaonik 1630, Ispravnik 1635, Meditationes 1638, Život
1638.
3
Arbetet med föreliggande uppsats har utförts inom ramen för det år 2010 påbörjade projektet Digitaliserade
beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv,
finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, se Ambrosiani & Granberg 2010.
1
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för år 1784 överlämnandet av hyllningsboken till kungen: ”Rom. Uti förl. April, då
Hans Maj:t Konungen af Sverige hedrade Samhället Pro fide propaganda härstädes
med des Höga Besök öfverlemnades til Hans Maj:t en Lof-skrift, med alla
nedannämde uti Congregationens tryckeri befinteliga stilar, af det innehåll, som de
kände språken utvisa, bestående af 25 blad.” Regnér berättar vidare (1784:159) att den
hyllningsvers till Gustav III som är tryckt i boken har författats av ”K. Exp. Secret. Hr.
Gudm. Adlerbeth” (1784:159), och i sin dagbok från Italienresan beskriver även
Adlerbeth samma tillfälle varvid han också kortfattat beskriver bokens innehåll (se
Adlerbeth 1902:163):4
”Första sidan företedde en svensk vers, den jag på anmodan författat så lydande:
Om Rom har kungar sett ur Nordens kalla rike,
som krossat all dess prakt och och ljutit strömmar blod,
det ser ur samma land i dag Augusti like
ge vittra konster lif och snillen eld och mod.
Hvarefter följde öfversättningar af samma vers på fyrtiofem språk.
Således lärer knappt någon monark blifvit berömd på flera tungomål än Gustaf III, och,
om mig tillåtes att magnis componere parva, ingen författare öfversatt på flera än jag.”5

Exemplar av den aktuella hyllningsboken till Gustav III (Specimen 1784) finns idag
bl.a. på Kungliga biblioteket i Stockholm och på Norrköpings stadsbibliotek. Tidigare
fanns dessutom ett exemplar på Lunds universitetsbibliotek, men detta är tyvärr
förkommet.6 Exemplaret på Kungliga biblioteket är bundet i ett s.k.
Drottningholmsband (beskrivet av Lindberg 1972:78 [nr 10]: ”Röd marokäng,
akanthusvolut.”), på främre pärmen med texten ”Bibliotheket på Drotningholm” och
på bakre pärmen med texten ”Öfwerlemnad till Konungen af Societate P. Propaganda
Fide i Rom 1784”,7 medan Norrköpingsexemplaret, vilket ingår i den s.k.
Finspongsamlingen (se Lundstedt 1883:240), endast har ett enkelt omslag av papper.
Sammanlagt är minst sjutton exemplar av Specimen 1784 kända.8
4

För bakgrunden till Adlerbeths text, som tar upp ett tema av Jacob Jonas Björnståhl, se Lindberg 1973:22–24.
Björnståhl hade besökt Propaganda Fide redan år 1772 (se Björnståhl 1780:343, Walde 1918:102f).
5
Frågan om förhållandet mellan Adlerbeths original och de olika översättningarna kräver ytterligare utredning. I
många av texterna uppträder i första raden nämligen istället för det mer ospecifika ”kungar […] ur Nordens kalla
rike” den visigotiske kungen Alarik, som intog Rom i början av 400-talet, och i många texter sägs det också
explicit att Adlerbeth med formuleringen ”Augusti like” avser kung Gustav. Se t.ex. versionerna på italienska
och franska: ”ITALICE / Roma fra l'armi un dì vide Alarico / Tutta del Tebro devastar la riva: / Vede or
GUSTAVO; questi inerme, e amico / Con la presenza su l'orna, e ravviva.” (s. 14); ”GALLICE / Rom vit Alaric
dévaster ses rivages, / Elle voit aujourd’hui GUSTAVE, ami des arts, / Pere de ses peuples, et modele des sages,
/ Des rayons de sa glorie orner le champ de Mars.” (s. 9). Även översättningarna till slaviska språk innehåller
denna kontrast mellan Alarik och Gustav.
6
Enligt 1:e bibliotekarie Eva Nylander vid Lunds universitetsbibliotek (brev den 24 oktober 2011) saknades
boken vid en revision 1979 och den har därefter inte återfunnits.
7
Specimen 1784 ingick i en större bokgåva till Gustav III, se Lindberg 1973:22–27, 77f, som under rubriken
”Presentband från Propaganda Fide i Rom” förtecknar sammanlagt tio titlar.
8
Förutom de ursprungligen tre exemplaren i Sverige är minst fjorton ytterligare exemplar kända: tre exemplar i
Italien (på Biblioteca Casanatense i Rom, Biblioteca comunale Augusta i Perugia och Biblioteca Palatina i
Parma), fyra exemplar i Tyskland (på Bayerische Staatsbibliothek i München, Niedersächsische Staats- und
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På bokens första, opaginerade sida återfinns följande text:
REGI . GVSTAVO | REGIS . FEDERICI . FILIO | SVECIS . GOTHIS . VANDALIS | IMPERANTI
| PRAESIDES . ET . ALVMNI . COLLEGII | CHRISTIANO . NOMINI . PROPAGANDO | QVOD |
LINGVARVM . EXPERIMENTA . PVBLICANTIBVS | INDVLGENTISSIME . ADFVERIT |
ITERVMQVE | AD . OFFICINAE . LIBRARIAE . COGNITIONEM | LYCEO . SVCCESSERIT |
HONORIS . ERGO | LITTERARIVM . FORMARVM . OMNIGENARVM | SPECIMEN | LAETI .
LIBENTES | DEDICANT | VT . ARGVMENTVM . SIT . ROMANAE . SOLICITVDINIS | DE .
RECTA . ORBIS . INSTITVTIONE | NE . VSQVAM . GENTIBUS . DESINT | QVAE . LINGVA .
SVA . VTILITER . LEGANT

På bokens sista sida, även den opaginerad, återfinns följande text:
ABSOLVTVM . EST | SPECIMEN . HOC . IDIOMATVM . ET . CHARACTERVM
EXOTICORVM | QVO . PLAVDERETVR . FELICI . ADVENTI | GVSTAVI . III. SVECIAE
REGIS | TYPIS . SACRAE . CONGREGATIONIS | DE . PROPAGANDA . FIDE | MENSE
MARTIO . ANNI . MDCCLXXXIIII | PIO . SEXTO . PONT. MAX | CATHOLICAM
ECCLESIAM . MODERANTE | QVI | MVLTIS . ANNIS . VIVAT . FLOREAT . IMPERET

|
.
.
.

Däremellan återfinns på sidorna 1–23 fyrtiosex olika versioner av den av Adlerbeth
författade hyllningsversen. På s. 1 återfinns texten först på latin9 och därefter på
svenska:
SVECE
Om Rom har kungar sett ur Nordens kalla rike,
Som krossat all des prakt och gutit forsar blod,10
Det ser ur samma land i dag AUGUSTI like
Ge vitra konster lif och snillen eld och mod.

Därefter följer återstående texter i bokstavsordning.11

Universitätsbibliothek i Göttingen, Sächsische Landesbibliotek i Dresden och Würtembergische
Landesbibliothek i Stuttgart), två exemplar i Frankrike (på Bibliothèque nationale de France och Bibliothèque
Mazarine, båda i Paris), två exemplar i England (Cambridge University Library och Society of Antiquaries of
London Library), samt tre exemplar i USA (på Columbia University Libraries i New York, Newberry Library i
Chicago, samt på Beinecke Rare Book and Manuscript Library vid Yale University i New Haven, Connecticut
[se http://beinecke.library.yale.edu/dl_crosscollex/brbldl/printoneITEM.asp?pid=2014577&iid=1060769 (bilder
av ss. 3, 11, 16, 18, 20, 22)].
9
”LATINE / Amplius haud me mores Alarici Roma furorem / Res fato versas nunc meliore vides. / Nam Te
GUSTAVI recreat praesentia; gaude / Quod Te nunc tanti Principis ornet amor.”
10
Jmf. Adlerbeth 1902:163, som redovisar en något annorlunda formulering av slutet på andra raden i versen:
”ljutit strömmar blod”.
11
Femton texter är härvid tryckta med det latinska alfabetet (Latine, Svece, Anglice, Dalmatice, Epirotice,
Gallice, Germanice [med fraktur], Hibernice, Hispanice, Hollandice, Hungarice, Italice, Lusitanice, Marastice,
Polonice), fem med det kyrilliska alfabetet (kyrkoslaviska typer) (Bulgarice, Russice, Ruthenice, Serviane,
Valachice), en text med det glagolitiska alfabetet (Illyrice/Charactere Hieronymiano), två med det grekiska
alfabetet (Graece samt ”Idem vernaculo idiomate”), fem med arabisk skrift (Arabice, Curdistanice/Charactere
Arabico, Persice/Lingua Arabica, Tartarice/Charactere Arabico, Turcice), två med kinesisk skrift (Sinice,
Tunchinice), samt ytterligare sexton texter tryckta med olika ”exotiska” typsnitt (Aethiopice seu Abyssine,
Armenice, Barmanice seu Bomanice, Brammhanice sive Indostanice, Chaldaice, Colchice/Lingua Iberica
Ecclesiastica, Coptice seu Aegyptiace, Etrusce (vilken följs av samma text (?) transkriberad med latinska
bokstäver ”Latine sic sonat”), Hebraice, Iberice seu Georgiane, Malabarice seu Samscrudonice,
Malabarice/Charactere Chaldaico Estranghelo, Rabbinice, Samaritane, Syriace, Tibetane). Jmf. utgivarens
kommentar i en not i utgåvan av Adlerbeths dagbok: ”Sid. 162. Latin etc. Såsom läsaren märker begagnas
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2. De slaviska texterna
Specimen 1784 innehåller sju verser på slaviska språk, av vilka två är tryckta med
latinska typer (Dalmatice, Polonice), en med glagolitiska typer (Illyrice/Charactere
Hieronymiano), och fyra med kyrilliska typer (Bulgarice, Russice, Ruthenice,
Serviane).12
Tabell 113 ger en översikt över benämningar på respektive slaviska språkversioner i
Specimen 1784 samt i sex övriga verk, vilka samtliga innehåller texten till bönen
Fader Vår på olika språk: Bohorič 1584 (som utöver den grammatiska beskrivningen
av slovenskan innehåller texten till Fader Vår på flera slaviska språk, tryckta med
latinska, kyrilliska och glagolitiska typer), Rocca 1591:365ff, Oratio 1700, 1715, 1805,
180614).
För att försöka karakterisera de korta slaviska texterna i Specimen 1784 har jag
undersökt hur följande språkliga drag representeras:
1. reflexer av jat´(*ě) i ord som věrno samt i lokativändelserna -ě och -ěch.15
2. reflexer av främre nasalvokal (*ę) i ord som *svętiti sę, *imę, *tę, *ględati.
3. reflexer av främre halvvokal (*ь<*ĭ) i stark position i ord som *dьnьsь, *pěsьnь.

2.1. De latinska ”Dalmatice” och ”Polonice”
Specimen 1784 innehåller två slaviska texter tryckta med det latinska alfabetet,
”Dalmatice” och ”Polonice” (se appendix,16 bild 1 och 2):
DALMATICE
Rim preka opulcenna Alarika gledahu
Koi svià strany Tibra puno pleniahu,
Sad te gleda GUSTAVE vnega doscedsca mirno
Jodovle veselu piesan ti glasit virno.

(s. 7)

språknamnen här i en annan bemärkelse än den nu vanliga. Men då arbetet finnes tryckt och tillgängligt i våra
bibliotek, är det öfverflödigt att här redogöra för dessa betydelseväxlingar.” (Adlerbeth 1902:235).
12
Den femte texten med kyrillisk skrift (”Valachice”) är skriven på en form av rumänska och faller därmed
utanför ämnet för föreliggande studie.
13
I tabell 1 avser språkbenämningar med fetstil texter tryckta med kyrillisk kyrkslavisk skrift, medan kursiv
markerar att respektive text är tryckt med glagolitisk skrift. Tecknet † markerar att respektive text är tryckt med
kyrillisk sekulär skrift, och tecknet * att respektive text är skriven på ett ickeslaviskt språk.
14
Om detta arbete se särskilt Nordqvist 1951, Johnsen 1992:21f.
15
Analysen begränsas av uppenbara skäl till skriftbilden, dvs. vilka bokstäver som förekommer i de positioner
där vi rekonstruerar ett urslaviskt *ě. Att bestämma vilka ljud som dessa bokstäver representerar i de aktuella
texterna skulle kräva en separat analys, jmf. dock rimmet mirno / věrno i såväl den glagolitiska som samtliga
kyrilliska texter. Jmf. även Bohorič 1584:23 ”ⰘⰎⱑⰁⰬ” [chlêbь] vilket på samma sida transkriberas ”Hlib”.
16
Jag tackar 1:e bibliotekarie Ola Gustafsson, Norrköpings stadsbibliotek, och professor Hans Aili, Stockholms
universitet, för att de har gett mig tillgång till bilder av Norrköpings stadsbiblioteks exemplar av Specimen 1784.
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Bohorič 1584

Rocca 1591

Oratio 1700

Oratio 1715

Specimen 1784

Oratio 1805

Oratio 1806

—

—

Dalmatica

Dalmatice

Dalmatice

Dalmatice

Dalmatice

Polonica

Polonice

Polonica

Polonice

Polonice

Polonice

Polonice

Croatica
(Glagolitica)

—

Slavonica, Charactere Sclavonice, stylo
Hieronymiano
Hieronymiano

Illyrice Charactere
Hieronymiano

—

Illyrice Stylo
Hieronymiano

—

Illyrice vel
Sclavonice

Slavonica,
Sclavonice, stylo
Charactere Cyrulico, Cyrulico
s. Russica

—

Sclavonico, Stylo
Cyrulico

Sclavonico Stylo
Cyrulico

—

—

—

Bulgarice

Bulgarice

Bulgarice

Bulgarice

—

—

—

—

Russice

—

—

Cyrilica (Rutenica, —
Moshovitica)
—

—

—

Ruthenice

—

—

—

Moscovitice†

—

Moscovitice†

Moscovitice†

—

—

Servica

Service

Serviane

Service

Service

—

—

Valachica*

Walachice*

Valachice*

Walachice

Walachice

Carniolana

—

Carnorum

Carnice

—

Carniolice

Carniolice

—

—

Croatica

Croatice

—

Croatice

Croatice

Boêmica

Bohemico

Bohemica

Bohemice

—

Bohemice

Bohemice

—

Vandalice

—

Vandalice

Vandalice

—

Lusatica

Lusatice

—

Lusatice

Lusatice

—

—

Novazemblice

—

Novazemblice

Novazemblice

Lusatica (Vandalica) —
—

Tabell 1. Benämningar på slaviska språk i Specimen 1784 samt i sex övriga verk.
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POLONICE
Rzym przedtym Alaryka widział woyska zbroyne,
Którym całe pustoszył nad Tybrowe kraie:
Dziś patrzy na GUSTAWA przybycie spokoyne,
Ztąd tez znaki wesela powszechnego daie.

(s. 17)

Texten rubricerad ”Polonice” uppvisar tydliga polska drag (förekomst av bokstäverna ł
och ą, ordformer som patrzy, przybycie, powszechnego, etc.), och det erbjuder ingen
större svårighet att tolka rubrikens ”Polonice” som en referens till polska språket.17
Den ”dalmatiska” texten är emellertid svårare att karakterisera. Termen
”dalmatiska” som beteckning för ett slaviskt språk uppträder åtminstone redan på
1500-talet (se Ostojić 1999:20–24, 60), och t.ex. Dictionarium 1605 innehåller en spalt
rubricerad ”Dalmatice”.18 Mestan (1984) refererar dock i sin inledning till utgåvan av
detta lexikon (Loderecker 1984) genomgående till den ”kroatiska” delen av lexikonet,
bl.a. med stöd av översättningen av de latinska orden Dalmata, Dalmatia, Dalmatice
(s. 54 (56), jmf. Mestan 1984:XII) som Harvat, Harvatska Zemle, respektive
Harvatsky i den ”dalmatiska” spalten.19
De språkdrag som vi har valt att undersöka motsäger inte att den ”dalmatiska”
texten karakteriseras som ikavisk štokaviska, vilket också gäller för jämförelsetexterna
(Oratio 1700, 1715, 1805, 1806), se tabell 2.20 Även den ”dalmatiska” spalten i
Dictionarium 1605 uppvisar i huvudsak samma karakteristika (jmf. t.ex. ”Dalmatice”
Biil, Gyme, Szveth, Duugh, Daan, Pissan [= ”Latine” Albus, Nomen, Sanctus,
Debitum, Dies, Cantio, se Loderecker 1984:22(24), 118(120), 160(162, 55(57),
58(60), 39(41).].

*ě (věrno, nebesěch)
*ę (svęt-, sę, tę, imę, ględ-)
*ь (dьnьsь, pěsьnь)

Oratio Oratio
1700
1715

Specimen Oratio Oratio
1784
1805 1806

i
e
a

i
e
a

i
e
a

i
e
a

i
e
a

Tabell 2. Språkdrag i ”dalmatiska” texter 1700, 1715, 1784, 1805, 1806.
17

Värt att notera är att den polska texten här trycks med antikva, i motsats till vad som tidigare var vanligt
(Mestan 1984:XIXf), jmf. t.ex. Dictionarium 1605, där såväl de polska (”Polonice”), tjeckiska (”Bohemice”)
som tyska (”Germanice”) spalterna, liksom även respektive förord, är tryckta med olika varianter av frakturstil.
18
Jmf. även tabellerna i slutet av Leonhard Thurneysser zum Thurns arbete Melitsah 1583 (se Spitzer 1996:91f,
som dock inte ger någon detaljerad beskrivning, samt Hagelin 1996:86), vilka bl.a. innehåller en spalt rubricerad
”Dalmatice” / ”Dalmatisch” och ”Dalmat. vel Glagol.” / ”Dalma od Glago.”, tryckt med det glagolitiska
alfabetet. För en diskussion av några av de slaviska ord som förekommer i Melitsah 1583 se Sjöberg 1974.
19
Jmf. Faust Vrančićs förord: ”[…] yerebo yazik Dalmatizkij, Harvatzkij, Szarbskij, illi Bossanzkij, (yere ovo
ssve yedan yazik yesst) […]”(Loderecker 1984:6(7), jmf. Ostojić 1999:21f).
20
Även den ”dalmatiska” spalten i Dictionarium 1605 uppvisar i huvudsak samma karakteristika: jmf. t.ex.
”Dalmatice” Biil, Gyme, Szveth, Daan, Pissan (= ”Latine” Albus, Nomen, Sanctus, Dies, Cantio [Loderecker
1984:22(24), 118(120), 160(162, 58(60), 39(41)]).
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2.2. Den glagolitiska ”Illyrice / Charactere Hieronymiano”
Den enda text i Specimen 1784 som är tryckt med glagolitiska bokstäver är rubricerad
”Illyrice / Charactere Hieronymiano” (se appendix, bild 3), varvid undertiteln
”Charactere Hieronymiano” syftar på den under lång tid populära teorin att skaparen
av det glagolitiska alfabetet var S:t Hieronymus (c:a 347–420).21
ILLYRICE
Charactere Hieronymiano
Ⰵⰳⰴⰰ Ⱃⰻⰿⱜ ⱁⱂⱁⰾⱍⰵⱀⱀⰰ Ⰰⰾⰰⱃⰻⰽⰰ ⰸⱃⱑⱎⰵ
Ⰻⰶⰵ ⰲⱄⱑ ⱄⱅⱃⰰⱀⰻ Ⱅⰻⰱⱃⰰ ⱀⰵⱋⰰⰴⱀⱁ ⰳⱃⰰⰱⱑⱎⰵ
Ⰴⱀⰵⱄⱜ ⱅⱑ ⰲⰻⰴⰻⱅⱜ Ⰳⱆⱄⱅⰰⰲⰵ ⰲⱁⱀⱜ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱎⰰ ⰿⰻⱃⱀⱁ
Ⰻⱁ ⱄⱓⰴⱆ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱀⱆ ⱂⱑⱄⱀⱜ ⱅⰻ ⰳⰾⰰⱄⰻⱅⱜ ⰲⱑⱃⱀⱁ .

(s. 13)

Den glagolitiska texten kan translittereras på följande sätt:
Egda Rimъ opolčenna Alarika zrjaše
Iže vsja strany Tibra neščadno grabjaše
Dnesь tja viditъ Gustave vonь prišedša mirno
Iodsjudu radostnu pěsnь ti glasitъ věrno

Som framgår av förekomsten av vissa bokstäver försedda med diakritika är texten
tryckt med den reformerade, östslaviskt påverkade glagolitiska ortografi som sedan
mitten av 1600-talet kom att användas bl.a. i Propaganda Fides publikationer (jmf.
Babič 1999). Karakteristiskt för denna ortografi, vilken enligt Babič utgår från den
kyrilliska ortografi som förekommer i framförallt Lavrentij Zizanijs Grammatika
slovenska (Grammatika 1596) och Meletij Smotryckyjs Grammatiki slavenskija
pravilnoe syntagma (Grammatiki 1619), är att den systematiskt skiljer mellan
bokstäverna ⰻ och ⰻ (motsvarande de kyrilliska bokstäverna и och ы, här transkriberade
med i respektive y), ⱑ och ⱑ (ѧ och ѣ [ja/ě]) respektive ⱜ och ⱜ (ъ och ь [ъ/ь]). I
översikten över det glagolitiska och kyrilliska alfabetet i den av Propaganda Fide
utgivna Bukvar 1753 framgår dessa distinktioner tydligt (se tabell 3).22

Se t.ex. Ostojić 1999:20f, 60, Štefanić 1976:23f, 75. Förutom i Specimen 1784 liksom i Oratio 1700, 1715,
1806 (se tabell 1 ovan) återspeglas samma uppfattning i t.ex. Indice 1628, där de glagolitiska och kyrilliska
alfabeten presenteras under rubrikerna ”S. Hieronymvs. / Litterarum Illyricarum inuentor.” (s. 13) respektive ”S.
Cyrillvs / Aliarum Illyricarum litterarum Auctor.” (s. 14). Samma parallellism återfinns även i Propaganda Fidetrycket Bukvar 1753, där det glagolitiska respektive kyrilliska alfabetet presenteras på motstående sidor under
rubrikerna ”ALPHABETUM DIVI HIERONYMI.” (s. 4) och ”ALPHABETUM DIVI CYRILLI.” (s. 5).
22
Bukvar 1753 kännetecknas i sin helhet av en genomgående ortografisk parallellism mellan den glagolitiska
och kyrilliska texten, vilket framgår inte minst tydligt t.ex. av de båda versionerna av Fader vår ( ⱁⰾⰻⱅⰲⰰ
Ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱀⱑ /
и
ѧ) på ss. 18–19.
21
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Glagolitiska alfabetet (ss. 4, 6)
”Figura”
Ⰻⰻ
ⰬⰋ ⰻ
Ⱑⱑ
Ⱑ ⱑ
Ⱜⱜ
Ⱜ ⱜ

”Nomen”
Ixe
Jerì
Ja
Jat
Jerr
Jer

Kyrilliska alfabetet (ss. 5, 7)

”Potestas”
Ii

”Figura”
Ии
Ыы
ѧ
Ѣѣ
Ъъ
Ьь

Ja
Je

”Nomen”
v
Jerì
Ja
Jat
Jerr
Jer

”Potestas”
Ii
Ja
Je

Tabell 3. Presentation av vissa glagolitiska och kyrilliska bokstäver i Bukvar 1753.

De glagolitiska stilar som sedan 1620-talet användes av Propaganda Fides tryckeri
kom ursprungligen från det under 1560-talet verksamma protestantiska tryckeriet i
Urach utanför Tübingen (se t.ex. Nazor 1985:64, Monticone 1925:439f) och de kom
senare att användas av Giambattista Bodoni i Oratio 1806, dvs. även sedan denne hade
lämnat sin anställning vid Propaganda Fide.23
Termen ”illyriska” som beteckning för en slavisk språkform har en lång tradition,
men exakt vad som avses med ”illyriska” har skiftat.24 Skillnaderna i användningen av
termen ”illyriska” förefaller också avspeglas i de språkliga dragen i de undersökta
texterna, se tabell 4, varvid den kyrilliska texten i Rocca 159125 trots rubriken
”Sclavonice” gör ett något mer ”serbiskt” eller ”kroatiskt” intryck än de ”illyriska”
texterna i såväl Specimen 1784 som Oratio 1806, vilka snarare representerar en
östslaviskt påverkad kyrkoslaviska.26

Under såväl den glagolitiska (”Illyrice, stylo hieronymiano”) som den kyrkoslaviska kyrilliska (”Sclavonice,
stylo cyrulico”) texten i Oratio 1806 anges ”Ex editione S. C. de Propaganda Fide.” (ss. CLXXXI, CLXXX).
Propaganda Fides glagolitiska typsnitt (vilka förutom i de av Propaganda Fide tryckta böckerna kan studeras i en
serie stilprov som återfinns på Uppsala universitetsbibliotek [se Pruebas]) skiljer sig emellertid till sin
utformning från såväl det glagolitiska alfabetet i Indice 1628 (vilket är utfört som träsnitt och alltså inte tryckt
med metalltyper) som det glagolitiska typsnitt som används i Rocca 1591 (se Vervliet 1967:20). Ytterligare ett
tidigt glagolitiskt typsnitt återfinns i Hermeneia 1574 och Melitsah 1583, se t.ex. den i bägge verken identiska s.
130 med en längre text tryckt med glagolitiska typer ”ⱂⱑⱄⰰⱀ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻⱈ ⱛⱍⰻⱅⰾ ⰰⰿⰱⱁⰶⰰ ⰻ ⰰⰳⱆⱄⱅⰻⱀⰰ”
[pêsan blaženich učitl amboža i agustina]. Jmf. Vervliet 2008:436 (not 88), som anser att Thurneyssers typer
”were of mediocre design.”.
24
Se Iovine 1984 som för en längre diskussion av användningen av begreppen ”illyrisk” och det ”illyriska
språket” under sexton- och sjuttonhundratalet, samt Ostojić 1999. På svenska berörs frågan bl.a. av Nuorluoto
(2012:101f) i hans kortfattade introduktion av ”[s]tandardiseringsutvecklingen i Kroatien”.
25
Efter den kyrilliska texten återfinns en version med latinska bokstäver ”Eadem Latinis litteris”, vilken uppvisar
vissa framförallt lexikala skillnader gentemot den kyrilliska texten: kraglevstvo / це р
, Kruh / хь ѣбь, da
oslobodi /
изб ы, od sla / ѡ е ри з ы. Det finns emellertid även vissa ortografiska och morfologiska
skillnader mellan de båda versionerna: ù napast / ь
ъ, od pusctujemo [sic] / ѡ у
(Rocca
1591:375).
26
Jmf. t.ex. Rocca 1591:375
ъ samt även у , у
ъ resp. Oratio 1806:CLXXXI ⰴⱀⰵⱄⱜ, ⰴⱁⰾⰳⰻ,
ⰴⱁⰾⰶⱀⰻⰽⱁⰿⱜ [dnesъ, dolgi, dolžnikomъ].
23
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Rocca 1591
Illyrice vel
Sclavonice
*ě (věrno, nebesěch, pěsьnь)

ѣ

*ę (svęt-)

ѣ
е

*ę (sę, tę, imę)
*ь (dьnьsь)

Oratio 1806
Illyrice Stylo
Hieronymiano

Specimen 1784
Illyrice / Charactere
Hieronymiano
ě

ě
ja

ja

ja

e

e

Tabell 4. ”Illyriska” karakteristika 1591 (kyrillisk text), 1784 och 1806 (båda glagolitisk text).

Vid en jämförelse med övriga glagolitiska texter (se tabell 5), framgår det tydligt att de
glagolitiska texterna kan delas in i två grupper: en ”ikavisk” grupp bestående av
Bohorič 1584, Azbukividnêk 1629, Oratio 1700, 1715,27, vilken karakteriseras av
reflexerna ⰻ [i] < *ě och ⰵ [e] < *ę och samt en grupp bestående av Bukvar 1753,
Specimen 1784 och Oratio 1806, vilka samtliga uppvisar tydliga östslaviska
kyrkoslaviska ortografiska drag och bl.a. karakteriseras av förekomsten av bokstaven
jat’ (ⱑ [ě] < *ě) samt reflexen ja (ⱑ) av *ę.
Bohorič
1584
Croatica
(Glagolitica)

Azbukividnêk
1629

Oratio 1700
Slavonica,
Charactere
Hieronymiano

*ě (nebesěch)

i

i

i

i

ě

*ę (svęt-)

e

e

e

e

ja

*ę (sę, tę)

e

e

e

e

ja

*ę (imę)

e

e

e

e

ja

*ь (dьnьsь)

a

a

a

a

e

Oratio 1715
Bukvar
Sclavonice,
1753, s. 18
stylo
Hieronymiano

Tabell 5. Språkliga drag i de glagolitiska versionerna av Fader Vår 1584, 1629, 1700, 1715 och 1753.

2.3. De kyrilliska ”Bulgarice”, ”Russice”, ”Ruthenice” och ”Serviane”
Återstående fyra slaviska texter (se appendix, bild 4–6) är tryckta med kyrilliska
kyrkoslaviska typer:

Delvis samma språkdrag återfinns i Bartol Kašićs 1604 på latin publicerade ”illyriska” grammatik (Kašić
1604), vilken återspeglar en i huvudsak štokavisk ikavisk språkform (se Olesch 1977:xiii), jmf. t.ex. vrime
(<*vrěmę) etc., sféti (*svęti) etc. (Kašić 1604:32f, 45f).
27
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BULGARICE
ри ъ ꙍⷣ
е
ри
е ше
и ѧ р ы ибр
е ѧше
ъ ѧ е
е ѣ рише ш ир
Нꙍ
ер
ѣ ь
и ъ ѣр .

(s. 5)

RUSSICE
Пре е ри ъ
е
ри би и ъ
О ъ ѧ р ы ибр е
бѣ и ъ
Ны ь ѧ и и ъ
е ь рише ш ир
ѣр
ь и е е ьѧ
и ъ ѣр .

(s. 18)

RUTHENICE
Пре е ри ъ ꙍ
е
῎И е ѧ р ы ибр е
еь ѧ и и ъ
е
И
р
ѣ ь

ри

зрѧше
р бѧше
ь рише ш ир
и ъ ѣр .

(s. 18)

ри ъ ꙍ
е
ри зрѧше
῎И е ѧ р ы ибр е
р бѧше
еь ѧ и и ъ
е ь рише ш ир
И
р
ѣ ь
и ъ ѣр .

(s. 19)

SERVIANE

Som framgår av tabell 6 skiljer sig de fyra kyrilliska texterna vad beträffar reflexerna
av *ě och *ę knappast alls från varandra: i samtliga texter förekommer bokstäverna ѣ
och ѧ i ordformer som ѣр , ѧ, etc. När det gäller reflexen av *ь i stark position
skiljer sig dock den ”bulgariska” texten från de övriga, och även vissa andra
karakteristika ger denna text en något mer centralsydslavisk (serbisk, kroatisk,
bosnisk) prägel: е ше/ е (med е för *ę), ѧ (med metates),
, и , etc., även
om den i likhet med övriga kyrilliska texter tydligt skiljer mellan användningen av ъ
och ь. Texterna rubricerade ”Ruthenice”, ”Serviane” och ”Russice” har samtliga
däremot en mer östslaviskt kyrkoslavisk karaktär, varvid dock särskilt de så när som
på inledningsordet identiska ”Ruthenice” och ”Serviane” till skillnad från ”Russice”texten uppvisar ytterligare några specifikt kyrkoslaviska drag (relativpronomenet и е,
imperfektformerna зрѧше, р бѧше, förekomsten av accenttecken), medan ”Russice”texten innehåller sådana förhållandevis ”ickekyrkoslaviska” drag som
preteritumformerna би и ъ och бѣ и ъ (utan hjälpverb).
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Bohorič
1584
Cyrilica
(Rutenica,
Moshovitica)

Rocca
1591
Illyrice vel
Sclavonice

Oratio 1700
Slavonica,
Charactere
Cyrulico, s.
Russica

Oratio
Bukvar
1715
1753, s.
Sclavonice, 19
stylo
Cyrulico

*ě (věrno)

ѣ

*ě
(nebesěch)

и

ѣ

*ę (svęt-)

е

ѣ

*ę (sę, tę)

е

е

ѧ

*ę (imę)

е

е

ѧ

е

е

ѣ

ѣ

е

ѧ

ѣ
ѧ

ѧ
ѧ

Oratio
1806
Sclavonico
Stylo
Cyrulico

ѣ

ѣ

ѧ

ѧ

ѧ

ѧ

ѧ

*ę (ględ-)
*ь (dьnьsь)

Specimen Specimen Specimen Specimen Oratio
1784
1784
1784
1784
1805
Bulg.
Russ.
Ruth.
Serv.
Sclavonico,
Stylo
Cyrulico

ѧ
і

ѧ

е

е

е
е

е

е

е

е

*ь (pěsьnь)
Tabell 6. Språkliga drag i de kyrilliska texterna i Specimen 1784 samt i de kyrilliska kyrkoslaviska versionerna av Fader Vår 1584, 1591, 1700, 1715, 1753, 1806, 1806.
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3. Avslutning
Sammanfattningsvis illustrerar översättningarna till slaviska språk av Adlerbeths
hyllningsvers till Gustav III den språkliga variation som från Rom kunde iakttas i den
slaviska världen, i synnerhet i det sydslaviska området. Emellertid förefaller man ha
lagt större vikt vid skriftsystemsmångfalden (förekomsten av slaviska texter tryckta
med såväl latinska, kyrilliska som glagolitiska typer) än vid den ortografiska eller
grammatiska variationen: tre av de undersökta texterna (”Illyrice”, ”Ruthenice” och
”Serviane”) är ortografiskt och grammatiskt i det närmaste identiska och återspeglar en
östslavisk kyrkoslavisk språkform,28 medan två av texterna (”Bulgarice” och
”Dalmatice”) trots skillnader i skriftsystem, ordval, val av verbformer m.m. båda
förefaller representera samma centralsydslaviska språkform (sannolikt ikavisk29
štokaviska). Förvånande nog innehåller Specimen 1784 däremot ingen text tryckt med
det kyrilliska civila alfabet som hade introducerats redan i början av 1700-talet i
Ryssland: texter tryckta med det ”moderna” kyrilliska alfabetet förekommer annars
inte sällan tillsammans med kyrkoslaviska såväl kyrilliska som glagolitiska texter i
andra polyglottutgåvor utgivna under 1700-talet och början av 1800-talet.30
Den aktuella hyllningsboken till Gustav III illustrerar också den prestige som under
1700-talet förknippades med användningen av för Europa ovanliga typsnitt, där ibland
kanske själva den typografiska mångfalden kunde vara viktigare än texternas innehåll.
Samlingar av arbeten tryckta med ”exotiska” typsnitt fungerade inte sällan som gåvor i
olika sammanhang,31 och Specimen 1784 är därför på samma gång en typisk
representant för sin tid och ett fullständigt unikt bokverk, vilket borde göras
tillgängligt för en större publik genom en vetenskaplig utgåva.

Så när som på skillnaden i skriftsystem (kyrilliskt respektive glagolitiskt) är texterna rubricerade ”Serviane”
och ”Illyrice” helt identiska. Motsvarande likformighet (med endast minimala skillnader) återfinns mellan de
kyrilliska och glagolitiska versionerna av Fader vår i såväl Bukvar 1753:18–19 som Oratio 1806:CLXXX–
CLXXXI.
29
Att även ”Bulgarice”-texten kan representera en ikavisk varietet stöds av ett troligt i-uttal av bokstaven ѣ i
ordet ѣр , vilket här bör kunna antas rimma på ир . Samma rim återfinns dock även i texterna rubricerade
”Russice”, ”Ruthenice” och ”Serviane”, jmf. not 15 ovan.
30
Förutom de redan nämnda Oratio 1715 och 1806 (jmf. tabell 1 ovan) återfinns förutom det glagolitiska
alfabetet båda de kyrilliska alfabeten t.ex. i Bodonis Epithalamia 1775 (se s. 39 ”Inscriptio Rvssica”, s. 43
”Inscriptio Illyrica. Charactere Hieronymiano”, s. 47 ”Inscriptio Slavonica. Cyrilliano Charactere”).
31
Så förekommer exempelvis Bukvar 1753 ofta sammanbundet med arbeten tryckta med georgiska, armeniska,
arabiska, etruskiska, etiopiska m.fl. typer i bokband rubricerade ”Alphabeta varia” el. dyl., jmf. t.ex. Lindberg
1973:25, 77f, Hagelin 1987:203.
28
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Källor
Azbukividnêk 1629 = ⰀⰈⰁⰖⰍⰋⰂⰋⰄⰐⰡⰍ ⰔⰎⰑⰂⰋⰐⰔⰍⰋⰌ […] Ⱆ ⰓⰋ Ⱆ […] Ⰾⰵⱅⰰ
ⱍⱈⰻⰸ [AZBUKIVIDNÊK SLOVINSKIĴ […] U RIMU […] Leta čhiz]. Catalogo 1985, nr
108 (utgåva se König 2003). Ex. i Uppsala UB, se Kjellberg 1951, nr 24.

Bohorič 1584 = Bohorizh, Adam: Arcticæ horulæ succisivæ, de latinocarniolana
literatvra, ad latinæ lingvæ analogiam accommodata, Vnde Moshoviticæ, Rutenicæ,
Polonicæ, Boëmicæ & Lusaticæ lingvæ, cum Dalmatica & Croatica cognatio, facile
deprehenditur. Vvitebergæ 1584.
Bukvar 1753 = Б В РЬ Л В Н ІИ и е ы ре
б ѡ ѶРІЛЛ
ѧ ѡ ъе и
[…]
ъ ри ѣ […] Въ ѣ
ѱ
/ ⰁⰖⰍⰂⰀⰓⰬ ⱄⰾⰰⰲⰵⱀⱄⰽⰻⰼ ⱂⰻⱄⰿⰵⱀⱜⰻ Ⰲⰵⰾⰻⱍⰰⰼⱎⰰⰳⱁ
Ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱑ Ⰱ. ⰋⰅⰓⰑⰐⰋ Ⰰ ⱄⱅⱃⰻⰴⱁⱀⱄⰽⰰⰳⱁ […] ⰂⰬ ⰓⰋ ⱑ […] Ⰲⱜ ⰾⱑⱅⱁ ⱍ ⰹ ⰴ ⰲ.
[BUKVARЬ slavenskiĵ pismenьi Veličaĵšago Učitelja B. IERONIMA stridonskago […]
VЪ RIMě […] Vъ lěto č z d v]. Catalogo 1985, nr 129. Ex. i Uppsala UB, se Kjellberg
1951, nr 224–228.
Dictionarium 1595 = [Fausto Veranzio:] Dictionarium qvinqve nobilissimarvm Evropæ
lingvarvm, Latinæ, Italicæ, Germanicæ, Dalmatiæ, & Vngaricæ […] Venetiis: Apud
Nicolaum Morettum, 1595.
Dictionarium 1605 = Dictionarivm septem diversarvm lingvarum, videlicet Latine, Italice,
Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germanice & Vngarice […] Petro Lodereckero Prageno,
Bohemo & c. [1605].
Epithalamia 1775 = Bodoni, G.: Epithalamia exoticis lingvis reddita, Parmae: Ex regio
typygrapheo, MDCCLXXV. Ex. i Uppsala UB, se Johnsen 1992: 26.
Grammatika 1596 = [Lavrentij Zizanij:] Р
И
ЛОВ Н
[…] Ви и […] 1596.
Grammatiki 1619 = Р
І И
е иѧ р и е ѵ
[…]
[…] 1619.
Hermeneia 1574 = ἑ ρμηνεία. Das ist ein ONOMASTICVM, INTERPRETATIO oder
erklerunge Leonhardt Thurneyssers zum Thurn. Über die frembden und unbekanten
Wörter /Caracter und Namne/ welche in den schrifften des Tewren Philosophi, und Medici
Theophrasti Paracelsi, von Hohenheim gefunden werden. Das erst Teil. Berlin 1574.
Indice 1628 = INDICE DE CARATTERI […] esistenti NELLA STAMPA VATICANA,
Roma, MDCXXVIII. Catalogo 1985, nr 101, 102 (utgåva se Vervliet 1967).
Ispoviedaonik 1630 = И ПОВѤ ѠНИ , БР НЪ ИЗ ПР ВО Л ВНѤХ Н И ЛꙖ ПО П.Ѡ.
е р Иер и П р и
ре При ѥ
ц .
и и . При е е у ѥзи Б
и ...
In Roma, nella Stampa della S. Cong. de Propag. Fide. 1630. Catalogo 1985, nr 109. Ex. i
Uppsala UB, se Kjellberg 1951, nr 27.
Ispravnik 1635 = ⰋⰔⰒⰓⰀⰂⰐⰋⰍ ⰈⰀ ⰅⰓⰅⰋ ⰋⰔⰒⰑⰂⰋⰄⰐⰋⰜⰋ, Ⰻ ⰈⰀ ⰒⰑⰍⰑⰓⰐⰋⰘ
[ISPRAVNIK ZA EREI ISPOVIDNICI, I ZA POKORNIH] Romæ, Typis Sac. Congr. de
Propag. Fide. 1635. Catalogo 1985, nr 111. Ex. i Uppsala UB, se Kjellberg 1951, nr 31.
Kašić 1604 = Cassius, Bartholomaeus: Institutiones linguae Illyricae, Roma 1604. Catalogo
1985, nr 142 (utgåva se Cassius 1977).
Libro 1550 = LIBRO DI M. GIOVAMBATTISTA PALATINO CITTADINO ROMANO,
Nelqual s’insegna à Scriuer ogni sorte lettera, Antica, & Moderna […]. [Rom 1550].
Catalogo 1985, nr 89–91.
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Meditationes 1638 = Meditationes S. Bonauenturæ. To yest BOGOLIVBNA
RAZMISCGLIANYA Od Otaystva Odkupglienya Coviçanskoga. S. BONAVENTVRUAE
CARDINALA Prenesena V yezik Slovinski […] ROMAE. MDCXXXVIII Typis Sacræ
Congreg. de Propag. Fide. Catalogo 1985: 164 (utan nr).
Melitsah 1583 =  מליצחΚΑῚ ἙΡΜΗΝΕΊΑ Das ist ein ONOMASTICVM und
INTERPRETATIO oder ausführliche Erklerung / Leonharten Thurneyssers zum Thurn /
[…] Uber Etliche frembde un (bey vielen hochgelerten / die der Lateinischen und
Griechischen Sprach erfahren) unbekante Nomina, Verba, Prouerbia, Dicta, Sylben/
Caracter, und sonst Reden. […] Das Ander theil. Berlin 1583.
Oratio 1700 = Oratio Dominica Πολύγλωττος, πολύμορφος, Nimirum, Plus Centum Linguis,
Versionibus, aut Characteribus Reddita & Expressa […]. Londini: […] Dan. Brown […]
& W. Keblewhite […], MDCC.
Oratio 1715 = Oratio Dominica in diversas omnium fere gentium linguas versa et propriis
cujusque linguae characteribus expressa […]. Amstelædami: Typis Guilielmi & Davidis
Goerei, MDCCXV.
Oratio 1805 = Oratio Dominica CL linguis versa, et propriis cujusque linguæ characteribus
plerumque expressa; Edente J. J. Marcel […], Parisiis: Typis Imperialibus, 1805.
Oratio 1806 = Oratio Dominica in CLV. lingvas versa et exoticis characteribvs plervmqve
expressa. Parmae: Typis Bodonianis, MDCCCVI. Ex. i Uppsala UB, se Johnsen 1992: 45f.
Pruebas = “Pruebas de la Stampa de Propagande Fide in Roma” [handskriven rubrik], u.å.,
u.o. Uppsala UB, ksl 139. [Tryckta stilprover: tio av bladen ger prov på kyrilliska stilar
(numrerade för hand 50–55 och rubricerade Carattere Moscouitico, Carattere Seruiano,
Carattere Bulgaro, Carattere Illirico di S. Cirillo) och på glagolitiska stilar (numrerade för
hand 45–49 och rubricerade Carattere Illirico di S. Geronimo (eller Gerolimo)).]
Rocca 1591 = BIBLIOTHECA APOSTOLICA VATICANA A SIXTO V. PONT. MAX. […]
ET A FRATRE ANGELO ROCCHA A CAMERINO […] ROMÆ MDXCI. Catalogo
1985, nr 96–97, 100.
Specimen 1784 = Specimen idiomatum et characterum exoticorum […]. Rom 1784.
Život 1638 = XIVOT GOSPODINA NASCEGA ISVKARSTA VITA DEL SIGNOR
NOSTRO GIESV CHRISTO Vpÿsaga Bartolomeo Kassicch Paxanin Pop Bogoslovaç od
Reda Druxbæ Yesussovæ […] IN ROMA, Stamparia della S. Congreg. de Propag. Fide.
M.DC.XXXVIII. Catalogo 1985, nr 114.
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Bild 1. Specimen idiomatum 1784, s. 7
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Bild 2. Specimen idiomatum 1784, s. 17
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Bild 3. Specimen idiomatum 1784, s. 13
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Bild 4. Specimen idiomatum 1784, s. 5
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Bild 5. Specimen idiomatum 1784, s. 18
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Bild 6. Specimen idiomatum 1784, s. 19
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Abstract: The discourses of terrorism. About the terror acts in the Moscow metro in
2010
The article aims at a discourse analysis of the mediation of the terrorist actions in the Moscow metro
in March 2010. Using a whole range of materials from newspapers and the web, discourses pertaining
to the following words and notions are discovered: war, guilt, victim, conspiracy, moral and memory.
The guilt and victimization discourses are by far the most important ones. There is also discovered a
similarity – an almost identical language use – between the war discourse of the Russian leaders and
the Chechen rebels.

Under rusningstid morgonen den 29 mars 2010 exploderade två bomber i Moskvas
tunnelbana på stationerna Lubjanka respektive Park Kul’tury. 40 människor dog. Det
hade då gått sex år efter det första bombattentatet på samma ställe. Platsen för
bombdåden var utomordentligt omsorgsfullt vald av terroristerna: tunnelbanan är
maximalt sårbar och platsen har samma reella och symboliska betydelse som någonsin
World Trade Center hade i USA. Moskvas tunnelbana firade dessutom 2010 sitt 75årsjubileum. Dessa två stationer tillhörde dem som uppnått denna ansenliga ålder. Den
tjetjenska separatisten Doku Umarov tog på sig skulden för dådet, som utfördes av två
kvinnliga självmordsbombare av dagestanskt ursprung.
Syftet med denna artikel är att analysera diskurser och språk i de publika
reaktionerna på denna för Moskvaborna och hela Ryssland chockartade händelse:
Vilka olika typer av diskurser användes och vilka får en mer hegemonisk betydelse,
det vill säga är mer ofta förekommande och som kan uppfattas som viktigare än
övriga? Vilka ord och uttryck genereras för att gestalta händelsen? I mitt blickfång
kommer här att vara tidningskommentarer från framför allt det första dygnet, de
politiska ledarnas uttalanden samt olika författares och andra offentliga personers
reaktioner.
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Mina primärkällor är de stora dagstidningarna från 30 mars (Izvestija, Kommersant,
Nezavisimaja gazeta och Moskovskij komsomolec), TV-nyheterna, president Dmitrij
Medvedevs, premiärminister Vladimir Putins och den ortodoxa kyrkoledarens, patriark
Kirills, uttalanden det första dygnet efter dåden. Vidare ingår den populära
radiostationen Ėcho Moskvys program för dagen som det ter sig i nedskriven form på
nätet. Slutligen ingår olika nätsidor som belyser dåden inklusive olika sidor som
innehåller poesi och också en rapp. Det skall alltså påpekas att materialet är begränsat
och det är inte fråga om någon kvantitativ undersökning, utan snarare en kvalitativ
pilotstudie.
Denna undersökning är avsedd att vara ett försök till katastrofstudie (vad som på
engelska ofta kallas ”disaster studies”) med hjälp av diskursanalys. Resultatet kan ge
en blixtbelysning av politik och samhälle i Ryssland i en avgränsad krissituation, där
andra regler och andra överväganden kan tänkas gälla än i en vardagsverklighet. Min
tes är att en katastrofsituation i ett samhälle både kan innebära att möjligheten att
kritisera makten minskar (”locket på”) eller tvärtom ökar genom att händelsernas
styrka framträder så starkt för den enskilde att tankar på självcensur kommer i
bakgrunden. Jag är alltså intresserad av det ryska samhällets och den ryska maktens
reaktion i en hastigt uppkommen katastrofsituation. Med diskurs menas här en utsaga
oavsett medium och oavsett talare som formar sig till att uttrycka ett särskilt
ställningstagande till världen, samhället eller politiken. Min användning står alltså nära
Foucaults (Foucault 2000:120–122). Jag är här fokuserad framför allt på gruppers
diskurser även om jag ibland kommer att citera enskilda personer, som då snarast får
representera grupper eller formationer. Begreppet används här i pluralis där varje
diskurs uppfattas som en uppsättning yttranden från en eller flera grupper, en
uppsättning som är koherent och som har ett inflytande på hur människor tänker och
handlar (Mills 2004:55).
Jag kommer i slutet av artikeln att kort jämföra mina resultat med två liknande
nygjorda studier, den ena Aidti Bhatias analys av 11 september i artikeln ”The
Discourses of Terrorism” (Bhatia 2009:279–289) och den andra Alexander Spencers
studie av rapporteringen av terrorismdåd i brittisk press i artikeln ”The Social
Construction of Terrorism: Media, Metaphors and Policy Implications” (Spencer
2012:1–27).

Krigsdiskursen
Den mest förväntade diskursen i kommentarerna om terroristaktionen det första dygnet
var krigsdiskursen. Rubriken i Izvestija var ”Fienden står utanför Moskva” (Izvestia.ru
2010), som både alluderar på kriget mot Napoleon och på nazisternas försök att inta
Moskva under andra världskriget. Putin manade till kamp mot terroristerna:
«выковырять террористов со дна канализации на свет божий», ”att skrapa fram
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terroristerna från botten på avloppet upp i ljusan dag” (Putin.ru 2010). Det är ett grovt
språkbruk som alltså jämför terroristerna med råttor i en kloak, eller kanske med
smutsen själv. För Putin framstår dödandet av terroristerna som en rensning av
avloppet. Medvedev använde samma krigsdiskurs:
«Это просто звери, и безотносительно того, какими мотивами они руководствовались,
то, что они делают, является преступлением по любому праву и исходя из любой
морали/…./У меня никаких сомнений нет: мы их найдем и всех уничтожим.»
(Kremlin.ru 2010)
”De är helt enkelt och oberoende av vilka motiv som de leds av, så är det som de gör ett
brott mot all rätt och bortom all moral. Jag hyser ingen som helst tvekan om att vi kommer
att finna dem och förinta dem alla.”

”Förinta” är ett ord som visar att den ryska ledningen här ställer sig utanför legaliteten
i sin maktutövning. Detta ord användes av Medvedev också i en ovanlig språklig
vändning ”uničtožit’ do tla” (”förinta till grunden”) (Nakanune.ru 2010). Den fras som
ligger bakom är ”sgoret’ do tla”, (”brinna ned till grunden”). Uttrycket förstärker att
det är fråga om ett fullständigt förintande och kanske också avhumanisering. ”Zveri”,
odjur, är ett annat ord i diskursen som tar ifrån människorna deras mänsklighet och
ställer kampen mot fienderna utanför all legalitet. Tjetjeniens president Ramzan
Kadyrov kallar i samma syfte terroristerna för ”råttor”. Också detta uttalande
avhumaniserar terroristerna genom att de jämförs med skadedjur och deras vistelseort
benämns ”håla”:
«Террористов нужно искать и находить в их норах, их нужно травить как крыс, их
нужно давить и уничтожать!» (Izvestija 2010)
”Vi måste leta efter terroristerna i deras hålor och finna dem, vi måste förgifta dem som
råttor, vi måste krossa dem och förinta dem!”

Kampen mot terroristerna befinner sig utanför lagen genom att de berövas sin
mänsklighet. De döda terroristerna nämns inte heller i uppräkningen av dem som dött.
I Västeuropa brukar de skyldiga i alla fall finnas med i en särskild kolumn.
Språkbruket kan jämföras med det som användes av åklagaren Andrej Vyšinskij
under Moskva-processerna på 1930-talet, där just begreppet terrorister användes om de
tilltalade liksom olika sätt att avhumanisera dem och kalla dem hundar (”skjut de galna
hundarna – var och en!”) eller genom att framföra anklagelsen om ”skadgörelse”,
”vreditel’stvo” (Cassiday 2000:119–122) som på samma sätt som i uttalanden om
terrordåden i tunnelbanan förvandlar de skyldiga till skadedjur. Skillnaderna mellan nu
och då är att det i vårt exempel gäller ett verkligt terrordåd och inte som då av
systemet påhittade sådana. En dom mot terrorister idag skulle inte heller automatiskt
leda till dödsstraff.
En motröst kan också noteras som påpekar det vanskliga i att se terroristerna som
icke-människor, som odjur. Det konstaterar sociologen och Kaukasuskännaren Enver
Kisriev:
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«Политику, которую проводят на Северном Кавказе. Отстрел людей, который был в
90-х годах, должен уйти в прошлое. Надо брать в плен, судить террористов. Нужно
понимать мотивацию тех людей, которые уходят воевать. А из уст нашего
руководства слышно только: убивать и уничтожать. Думаю, что у нас достаточно
технических средств, чтобы взять террориста живым. Я надеюсь, что власти поймут
— если мы и дальше будем жестоко убивать, то будем получать молодых девушексмертниц, готовых на что угодно.» (Trud.ru 2010)
”Sådan är den politik som man för i Norra Kaukasus. Den avskjutning av människor som
ägde rum på 90-talet måste bli ett förflutet. Man måste infånga och döma terroristerna. Man
måste förstå vilken motivation som de människor har, som går ut i krig. Men från våra
ledares munnar hör man bara “döda” och ”förinta”. Jag tror att vi har tillräckliga tekniska
medel för att fånga terroristerna levande. Jag hoppas att de som har makten förstår – att om
vi också i fortsättningen dödar på ett oförsonligt sätt, då kommer vi att få unga kvinnliga
självmordsbombare som är beredda att göra vad som helst.”

Genom att man dödar terroristerna utan rättegång föds det nya terrorister, menar
skribenten. Också Medvedev talade, till skillnad om Putin, om behovet av rättssäkerhet
i aktionerna, vilket känns som en nyhet i sådana sammanhang. Det är dock ett yttrande
som fått mycket mindre spridning än de övriga och snarast har blivit marginaliserat:
«Органам внутренних дел поручено активизировать разъяснительную работу среди
россиян, не допуская дестабилизации настроений в обществе, но при этом - строго
соблюдать права граждан.» (Medvedev-da.ru 2010)
”Organen för inrikesfrågor har fått i uppdrag att intensifiera spaningsarbetet bland
ryssländarna, men en destabilisering av samhället kommer inte att tillåtas, och man måste
samtidigt strängt iaktta medborgarnas rättigheter.”

Dessa yttranden från Putin och Medvedev har ju med själva legitimeringen av deras
maktutövning att göra, och visar att de genom sitt sätt att leda landet kan garantera
medborgarnas liv och säkerhet. Det är kanske den viktigaste funktionen för varje
makthavare i varje politiskt system.
Om man jämför Medvedevs och Putins tal med Bushs tal efter 11 september ser
man att skillnaderna är slående. Det som saknades i de två ryska ledarnas uttalanden
var den självsäkerhet och medvetenhet om landets styrka, som var huvudtemat i Bushs
tal i motsvarande situation. Varken Medvedev eller Putin talar om att landet är starkt
och att det står för högre värden som är motsatta de som terroristerna står för. Ledarnas
reaktioner uttrycker här samma svaghet som reaktionerna på Beslandramat (Ó Tuathail
2009). Det som ledarna koncentrerar sig på är våldsutövningen. Jag är här inte
intresserad av reella maktförhållanden mellan stater utan just diskurserna om makt.
Ledaren för den nyeurasiska rörelsen, en av alla politiska extremister i dagens
Ryssland, Aleksandr Dugin, brukade i sin kommentar också en klassisk krigsdiskurs.
Dådet uppfattas mer eller mindre som en krigsförklaring, som början på ett nytt krig i
Kaukasus: ”Explosionerna i Moskvas tunnelbana – det är början på ett nytt slag om
Kaukasus” (Rosbalt 2010b). Här används igen ett uttryck från andra världskriget, då
”Kampen om Kaukasus” var ett särskilt begrepp. Dugin kräver vidare en starkare
ledning i landet och en starkare centralstyrning. Det innebär egentligen en fortsättning
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av 1800-talets politik med erövring och fasthållande av Kaukasus inom den ryska
stormaktssfären.
Fiendebilden är också klar: det är kvinnliga självmordsbombare, orden som används
är det nya begreppen ”smertnica” (”dödinna”), ” černye vdovy” (”svarta änkor”).
”Svarta änkor” syftar på att många av de kvinnliga självmordsbombarna just är änkor
efter separatister som dödats av de ryska säkerhetsstyrkorna. Ordet syftar naturligtvis
också på de giftiga spindlarna med detta namn, igen en hänvisning till skadedjur.
Ordet för själva dådet, ”terakt”, är en förkortning för terroraktion och är också
tämligen nytt, men har en historia, och det finns några få tidigare exempel i den stora
nationella korpusen över ryska språket. Ett nytt ordförråd för terrordåd skapas
efterhand i Ryssland.
Doku Umarov tog alltså på sig skulden för dåden i mars 2010. I hans uttalande
speglas samma diskurs som hos de ryska debattörerna och också här används verbet
”förinta”, men djurmetaforiken har ersatts med ordet ”de otrogna”. Själva terrordåden
betecknas av honom som en specialoperation, ett begrepp som ofta används av FSB:
«29 марта в Москве проведены две спецоперации по уничтожению кафиров, а заодно мы
послали привет ФСБ.» (Rosbalt.ru 2010a)
”29 mars utfördes i Moskva två specialoperationer i syfte att förinta kafirer, och samtidigt skickade vi
en hälsning till FSB.”

De verkliga terroristerna är enligt Umarov den ryska krigsmakten och den ryska
säkerhetstjänsten. Det är en ståndpunkt som de nordkaukasiska terroristerna också
tidigare har intagit (Ó Tuathail 2009). Han hävdade också att terrordådet i tunnelbanan
skulle visa ryssarna vad krigets verklighet, alltså underförstått ryssarnas krig i
Tjetjenien, innebär. Det finns en spegling, nästan en fullständig likhet mellan den
ryska ledningens uttryckssätt och Doku Umarovs. Det är alltså frågan om en speciell
mediering som den franske filosofen Jean Baudrillard också menade fanns i 11
septemberdåden i USA (Baudrillard 2001), det vill säga att attentateten visade för en
amerikansk publik vad amerikanarnas handlingar i olika asiatiska länder innebar för
deras befolkningar. Umarovs ord är alltså desamma som Mevedevs eller Putins
förutom att perspektivet är det motsatta. I följande citat är det orden
”bandformirovanija”, "kriminella band" liksom än en gång ”specoperacija” som är
gemensamma för de båda parternas sätt att uttrycka sig:
«Когда меня называют террористом, мне смешно, потому что никто не называет террористом
Путина, посылающего свои бандформирования на Кавказ. В Москве спецоперация была
проведена не против самых бедных, и она должна напомнить всем россиянам о том, что я
обещал давно: война придет на ваши улицы, и вы будете ее наблюдать не по телевизору, а
ощутите на себе, как ее сейчас переживают все народы Кавказа.» (Grani.ru 2010)
”När man kallar mig för terrorist tycker jag att det är skrattretande, eftersom ingen kallar Putin för
terrorist, som skickar terrorband till Kaukasus. Specialoperationen i Moskva riktade sig inte mot de
fattigaste, men den skall påminna alla ryssar om vad jag sedan länge lovat: kriget kommer till era
gator, och ni kommer att kunna iaktta det – inte på TV – utan uppleva det själva, på samma sätt som
alla folk i Kaukasus genomlever det nu.”
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Det gäller för Umarov att för ryssarna förvandla mediernas bild till verklighet, en
verklighet som sedan naturligtvis i sin tur förmedlas genom massmedierna.
Tre fotografier kan vara av betydelse i sammanhanget, tre som publicerades på en
av självmordsbombarna, Džanet Abdurachmanova: först i icke-muslimska kläder
tillsammans med sin make som håller i en pistol, sedan med slöja och en egen pistol
och till sist ett fotografi av hennes sargade huvud som återfanns efter dådet i
tunnelbanan. Tre fotografier, tagna vid olika tidpunkter, som visar tre stadier av
radikalisering. Enligt pressuppgifterna var hon 18 år och hennes man hade dödats som
terrorist av de ryska myndigheterna. En detalj som återkommer i beskrivningarna av
henne är att hon i sin barndom var duktig på att deklamera dikter (Berseneva 2010).
Det berättas om en alldeles vanlig flicka som blivit förledd av extremister, och själva
diktläsningen förbinds med normalitet. I rysk kultur och särskilt i den sovjetiska var
litteraturläsningens förädlande roll för en människas roll ett axiom.

Bild 1. Ett av de fotografier av Džanet Abdurachmanova som spreds på nätet. Här tillsammans med sin man som
senare dödades av rysk militär.

Skulddiskursen
En viktig fråga är vem som bär skulden för bombdåden. Förutom på terroristerna
kastas skulden också på andra, framför allt på regeringen, som inte kunnat hindra
denna terrorhandling, men också på ledningen för Moskvas tunnelbana, som sedan
förra bombdådet sex år tidigare fått stora anslag för att förbättra säkerheten, utan att
någonting förefaller ha hänt:
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«20 миллиардов рублей на безопасность метро исчезли без следа.» (Newsland.ru 2010)
”20 miljarder rubel för att förstärka säkerheten i tunnelbanan har försvunnit spårlöst.”

Även i nästa exempel framträder i pressen en mycket skarp kritik av makten av samma
typ som möter vid katastrofer och brott av detta slag i de flesta andra länder:
”Terroristerna hälsade till Lubjanka” (Moskovskij komsomolec 2010), vilket syftar på
att den första av explosionerna ägde rum på denna station över vilken den ryska
säkerhetstjänstens enorma byggnad är belägen, eller ”Terroristaktionen tog
myndigheterna på sängen”(Rečkalov 2010).
Många filmklipp från tunnelbanan strax efter angreppet finns på nätet. Kritiken av
Rysslands ledare delas av både liberala grupper och högerpolitiker. Dino Ms 47, en av
Rysslands mest kända rappartister, sjunger: ”Genom sina lögner fostrar denna viljelösa
och svaga makt inget annat än skinnhuvuden” (Dino Ms 47 2010).
Både Medvedev och Putin anklagades mer eller mindre öppet för vad som hänt.
Kritik framfördes också mot att nyhetsförmedlingen sinkades av att man på ryskt sätt
väntade på order uppifrån med direktiv om hur nyheterna skulle presenteras. Styrkan
och häftigheten i denna kritik var påfallande, och det förefaller inte ha varit något
”locket på” under dessa dagar.
Den kände författaren Vladimir Sorokin väljer en helt annan ståndpunkt och
försöker undvika att leta efter syndabockar. Han anklagar inte myndigheterna och inte
heller någon annan, han ser vad som hänt snarast som en naturkatastrof, en katastrof
som ingen kunnat hindra och som var given av ödet. Det finns bara en möjlighet i den
situationen om man är troende: att be till Gud (Izvestia.ru 2010). På detta sätt undviker
författaren både att göra inrikespolitik av händelsen och att späda på hatet mot
kaukasierna eller andra främlingar. Skulden blir ödets och inte de förmenta
skadegörarnas.
Också i en av dikterna om terrordådet publicerad på nätet blir ödet det bestämmande
och skrämmande och inte terroristerna i sig:
Кто-то не успел
Выйти на перрон,
Кто-то первым сел
В страшный тот вагон.
Кто-то подбежал,
Кто-то встать не мог,
Кто-то ждал суда,
Чем ответит бог? (Buntarskaja 2010)
Någon hann inte
stiga av på perrongen,
någon var först att sätta sig
i denna förfärliga vagn.
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Något kom i sista ögonblicket.
Någon kunde inte ställa sig upp.
Någon väntade på domen,
vad skall Gud ge för svar?

Offerdiskursen
Offren är de enkla moskvaborna. En av de mest spridda bilderna visar trängseln vid
evakueringen av stationen Park kul’tury. Fotografiet avbildar en enorm mängd
människor som tycks försöka ta sig ut samtidigt som de är instängda och till synes utan
någon som helst panik. Bilden får starka symboliska övertoner av ett hotande och
lidande ryskt folk som försöker bana sig väg framåt i en klaustrofobisk omgivning. Det
är en stark bild som kan inordnas i den ryska kulturens fråga om Rysslands framtid,
alltså Puškins eller Gogol’s fråga ”varthän” riktad till den ryska historien och till de
ryska läsarna av deras verk.

Bild 2. Tunnelbanan under evakueringen. Förstasidan av Moskovskij komsomolec 30 mars 2010.

Offren syns också liggande på golvet på perrongen. Ett annat återkommande motiv
som är de döda och skadade liksom blodspåren på de annars alltid extremt välstädade
golven nere i tunnelbanan. Hela detta magnifika sovjetiska bygge som lovade säkerhet
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visade sig inte kunna skydda de vanliga människorna. Många bilder visar också den
trots sin beständighet skadade marmorn, vilket ger samma associationer till
skyddslöshet. Blodspåren på stengolvet och den skadade marmorn förefaller vara
bilder av samma slag som bilderna av de människor som hoppade från Tvillingtornen
som fick en emblematisk betydelse efter 11 september (Keniston & Quinn 2008:186).
Motivet med blodspåren och den skadade stenen återkommer sedan vidare i dikter och
minnen från terrordåden.

Bild 3. Bild från övervakningskamera. Några minuter efter explosionerna på tunnelbanestationen Lubjanka.

I detta sammanhang faller flera kommentatorer tillbaka till en sovjetisk retorik om de
hederliga och arbetsamma sovjetmedborgarna, som till exempel i denna dikt:
Еще вчера мужья, сыны и братья,
Они собрaлись — нет, не на войну:
Спешили на работу лишь добраться,
Чтобы трудом своим крепить страну. (Tigrickaja 2010)
Ännu igår ämnade sig männen, sönerna och bröderna,
nej inte till krig, utan till arbetet:
De ville bara komma i tid till jobbet,
för att med sitt arbete stärka landet.
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Konspirationsdiskursen
Frågan om skuld och offer leder ofta till vad som bör kallas konspirationsteorier. Dock
spreds inga mera spektakulära sådana av myndigheterna, utom en förmodan att
georgier kunde ligga bakom dåden (Rbc.ru 2010). Framför allt kom
konspirationsteorierna från olika extremistiska grupper. En av de imperialistiska
demagogerna, Aleksandr Prochanov, talade insinuant i en radiointervju i Echo Moskvy
om att många parter var inblandade:
«Это местный криминалитет и вот эти террористы – они срослись, отчасти, с
силовыми структурами, которые, с одной стороны, гоняются за ними, а с другой
стороны, их снабжают вооружением. Там очень сильны сложные загадочные
отношения между бизнес-группами, бизнес-сообществами, которые очень часто
сливаются или кооперируются с московскими экономическими группами. И вот эти
внутренние экономические проблемы нерешенные – они решаются за счет
московских взрывов.» (Prochanov 2010)
”Den lokala kriminaliteten och dessa terrorister – de har delvis utvecklats i symbios med
maktstrukturerna, som å ena sidan jagar dem, å andra sidan förser dem med vapen. Det finns
ett mycket starkt, komplicerat och dunkelt förhållande mellan affärsgrupper och affärsbolag
som ofta förenas och samarbetar med ekonomiska grupper i Moskva. Och dessa interna
ekonomiska problem som är olösta – de får sin lösning genom explosionerna i Moskva.”

I denna stora och enligt honom själv gåtfulla konspiration ingår också Georgien och
USA. Regeringen kan dra nytta av terrordåden för att på nytt få möjlighet att skicka
trupper till Afghanistan, och även genom att befolkningen kan komma att glömma
problem och olika impopulära åtgärder från regeringens sida. Prochanov talar framför
allt om vilka som har nytta av terrordåden, men undrar också vilka krafter som kan
ligger bakom dåden. I ett inslag i georgisk TV anklagades direkt den ryska politiska
ledningen för dåden, medan ordföranden för det ryska säkerhetsrådet istället
förmodade att georgierna skulle kunna ligga bakom dem. Själva konspirationsteorin
löper till slut amok med sig själv och nästan alla kommer att ingå i den.
Uppfattningen att regeringen drar nytta av terroraktionen framträder också hos Dino
och jag citerar ytterligare en gång från hans rapp:
Это, конечно, очень плохо,
что погибли дети,
Зато народ отвлекся от тарифов ЖКХ. (Dino Ms 47 2010)
Det är naturligtvis illa att barn har dött
men folket har nu glömt avgiftshöjningarna,
Sådan är logiken hos våra bossar.

Vad det gäller här är höjda avgifter för kommunal service: el, vatten, sophämtning etc.,
som då var aktuella ämnen.
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Moraldiskursen
Ytterligare en viktig diskurs i sammanhanget angår frågan om moral i den uppkomna
krissituationen. Det är en vanlig diskurs i samband med terroristdåd och
naturkatastrofer. Författarinnan Ludmila Ulitskaja skriver att terrordådet visar vilka vi
är som i en spegel (Radio Svoboda 2010). Patriark Kirill menar att dådet manar till
enhet bland hela folket:
«Пусть нашим ответом станет единство нашего народа, его твердая воля к тому,
чтобы остановить террористов и тех, кто их поддерживает, финансирует или
оправдывает. Их настигнет Божия кара. Верю, что не замедлит и человеческая
справедливость.» (Russkaja Pravoslavnaja Cerkov’ 2010)
”Må vårt svar vara vårt folks enhet, dess fasta vilja att stoppa terroristerna och dem som
stödjer, finansierar eller rättfärdigar dem. Guds dom kommer att drabba dem. Jag tror att
inte heller den mänskliga rättvisan kommer att vänta på sig.”

Lev Rubinstein, en av Rysslands mest kända poeter, menar att det är just denna
gemenskap som inte kan uppammas i Ryssland:
«Одни общества в такие дни сплачиваются в общей беде, забывая хотя бы на время о
социально-культурных противоречиях и взаимных претензиях. Другие же, чей
инстинкт самосохранения находится на грани полного исчезновения, немедленно
сбрасывают с себя, как обгорелую кожу, и без того тончайшую пленку
цивилизованности, здравого смысла и способности к взаимопониманию.» (Rubinštejn
2010)
”En del samhällen blir mera sammanfogade vid en gemensam olycka, och glömmer
åtminstone för en tid sociala och kulturella motsättningar och inbördes konflikter. Andra, för
vilka självbevarelseinstinkten är på gränsen till att fullständigt gå förlorad, kastar av sig som
ett brännskadat skinn det hur som helst mycket tunna skiktet av hövlighet, sunt förnuft och
förmåga till samförstånd.”

Han fortsätter här med att berätta om hur den mer än 80-åriga medborgarrättskämpen
Ljudmila Aleksejeva blev nedslagen av en rysk nationalist när hon gick ner i
tunnelbanan för att hedra minnet av de döda.
De ryska författarna försöker alltså flytta över frågan från den dagsaktuella
händelsen till frågan om vart Ryssland är på väg över huvud taget och då som
moraletisk frågeställning. Det är igen samma fråga om varthän som Puškin och Gogol’
ställde.

Minnesdiskursen
En viktig del är hur man skall minnas de omkomna. På ett sätt som inte förekommit i
större utsträckning tidigare började man spontant lägga blommor på vissa ställen på
stationen eller på spåret. Detta uppfattades också som en relativt sett nymodig
företeelse i media. En journalist beskriver det nya och spontana i företeelsen och dess
koppling till motsvarande minnesskapande i väst:
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Bild 4. Blommor på tunnelbanestationen Lubjanka.

«Цветы и свечки вечером на перроне "Лубянки" неотличимы от цветов и свечек в
память о принцессе Диане или Майкле Джексоне, евроремонт гражданского
сознания.» (Kašin 2010)
”Blommorna och ljusen på kvällen på perrongen Lubjanka är omöjliga att skilja från
blommorna och ljusen till minne av prinsessan Diana eller Michael Jackson, det är en
eurorenovering av det civila medvetandet.”

Ett begrepp som myntades med starka inslag av svart humor var ”Nekropoliten”, en
blandning av nekropol, minnesplats för döda, och det officiella namnet på tunnelbanan
Metropoliten (Kašin 2010). Det ger starka associationer till den officiella, högtidliga
stämningen i tunnelbanan och återigen till all marmor.
Motsatsförhållandet mellan kristendom och islam tas sällan upp. Det förefaller ha
varit mera framträdande i den amerikanska diskursen om 11 september. Putin och
Medvedev nämner inte Gud alls i sina uttalanden. Detta till skillnad från president
Bush. Gud spelade en viktig roll i hans tal på kvällen samma dag som dåden hade
inträffat. Övriga yttranden om terrordådet innehåller däremot starka religiösa element.
Det ryska folket är ett offerlamm, som Aleksandr Prochanov hävdat:
«И русский народ, скорее, похож на агнца, которого каждый раз закалывают во имя
высших мировоззренческих задач и целей. Поэтому власть, нынешняя власть – она
абсолютно бездуховна, она не понимает миссии России, она не живет рядом с
народом.» (Prochanov 2010)
”Och det ryska folket liknar mest ett lamm, som man offrar varje gång i namn av högre
ideologiska syften och mål. Därför är makten – den nuvarande makten – helt utan andlighet,
den förstår inte Rysslands mission. Den lever inte tillsammans med folket.”
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Framför allt används kristna motiv för att forma en sakral minnesdiskurs, för att förena
terrordådet med den kristna berättelsen. Flera kommentatorer i pressen påpekade att
terrordåden ägde rum på måndagen i Stilla veckan, och därmed kan ingen hindra att
lidandet övergår i uppståndelsen, hävdar de:
«А тем, кто приурочивал московские взрывы к началу Страстной недели, следовало
бы помнить, чем она заканчивается. В конце ее - Воскресение, которого не отменит
никто.» (Bykov 2010)
”Och den som planerade explosionerna i Moskva till början på Stilla veckan bör påminna
sig om hur den slutar. Vid dess slut stundar Uppståndelsen, som ingen kan upphäva.”

Något senare, på tisdagen veckan efter påsk, infaller Radonica, en traditionell
minnesdag för döda i den ortodoxa traditionen. Patriark Kirill höll minnesgudstjänst
för offren i tunnelbanan och en ljushållare av den typ som annars finns i varje kyrka
för att tända ljus till de dödas minne var uppställd på perrongen. Patriarken hann under
sin korta predikan nämna påsken, de ryska storfurstarna och metropoliterna som är
begravda i Kreml och på så sätt jämföra dem med offren i terrordådet. Ceremonin
avslutades med att en kör sjöng ”I evig åminnelse”, ”Večnaja pamjat’” samtidigt som
man i bakgrunden hörde gnisslet från ett bromsande tunnelbanetåg. TV-inslaget som
gestaltar denna händelse inleds med att patriarken tar rulltrappan ner till perrongen, ett
mycket speciellt inträdande i denna värld med dess offer och avslutas med att han i en
sekvens åker uppför rulltrappan. Han gör samma nedfärd till dödsriket och uppfärd ur
detta som Kristus gör under Stilla veckan och påsken enligt ortodox hymnografi och
ikonografi. Här var ett försök att i rituell form förena uppe och nere, storfurstar och
vanliga ryssar, ledare och de enkla människorna. Terrordådet fogas här in i det ryska
påskfirandets matris, liksom många andra händelser i den ryska historien gjorts på
liknande sätt.

Bild 5. Patriarken Kirill håller minnesgudstjänst i tunnelbanan
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Slutsatser
Jämförelser med liknande aktioner i andra länder, till exempel i London eller i Tokyo,
förekommer endast sparsamt i rapporteringen från terrordåden. Däremot påminner
man om tidigare dåd under sovjetisk eller framför allt eftersovjetisk tid. Ett starkt men
inte oväntat element är det som här kallats krigsdiskursen med dess ömsesidiga
avhumanisering av fienden. Mera oväntad, i ett nutida ryskt perspektiv, är den starka
kritik av den politiska makten och dess legitimitet som framförs i skulddiskursen. Det
är denna skarpa kritik som blir den viktigaste slutsatsen av denna undersökning. Det är
också i denna typ av krissituation som annars latent kritik kan komma till uttryck.
Ledningen talar inte heller själv från en styrkeposition. Detta är alltså inte ett
försthandsargument från den ryska ledningens sida för att legitimera sin makt, till
skillnad från Bush och hans tal 11 september. Den enkla ryssen får här rollen av offer,
både gentemot terroristerna och gentemot myndigheterna. Det är dessa två diskurser,
krigsdiskursen och den maktkritiska skulddiskursen, som blir hegemoniska i
medieringen av terrordåden, om vi ser till vår undersökning.
Också förväntade mot bakgrund av kännedom om de politiska diskurserna i
Ryssland är de olika konspirationsteorier som luftas. Viktigt är också att Rysslands
idag mest tongivande författarna uttalar sig och med ett moraliskt engagemang som
redan uttrycktes det första dygnet efter dåden. Författarna återtar här något av den roll
som de tidigare haft i den ryska kulturen, som landets och nationens samvete. Den
snabba och engagerade reaktionen från författarnas sida visar samtidigt på en ny
utveckling inom den ryska skönlitteraturen i förhållande till de första åren efter
Sovjetunionens fall då icke-engagerandet nästan var programmatiskt.
En jämförelse mellan de rön som denna undersökning lett fram till och de två
artiklar om terrorismen i USA respektive Storbritannien som nämndes i början av min
artikel ger delvis en liknande bild som vår studie av tunnelbaneterrorismens diskurser,
men det finns också klara skillnader. Vad som är gemensamt resultat i alla tre arbeten
är krigsdiskursen och den manikeiska uppdelningen av världen i ont och gott.
Slutsatsen skulle då så långt vara att dessa diskurser är, som Bhatia uttrycker det ”en
metaforisk cocktail av politisk jargong” (Bhatia 2009:281). Det är den ryska kontexten
och de särskilda diskurser som vi här har kunnat finna som har en förklarande kraft för
att förstå Ryssland av idag: den maktkritiska diskursen som så i hög grad förstärks av
offerdiskursen men också författarnas oväntade men nygamla roll som samhällets
samvete. Här finner vi kanske de viktigaste rönen i vår pilotstudie. Precis som det
uppenbara och avslöjade fusket under parlamentsvalet i december 2011 så visar de
omedelbara reaktionerna på bombdåden i mars 2010 vad jag skulle vilja kalla
missnöjespotentialen i den allmänna opinionen i Ryssland i dagens politiska
verklighet. Paradoxalt nog fungerar demokrati eller i alla fall yttrandefrihet i denna
krissituation bättre än de gör under mera normala omständigheter. Hätskheten i
reaktionerna stämmer väl med reaktionerna på terrordåd i andra länder, men är oväntat
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i den ryska politiska verkligheten som den ter sig idag som karakteriseras av ett
demokratiskt underskott och ett underskott när det gäller kritiken av landets högsta
ledning.
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Abstract
Dostoevsky's “The Dream of a Ridiculous Man” has been viewed variously as a story of the
realization of the inner self's evil or goodness, of redemption or of perdition. The paper shows that
Dostoevsky's familiarity with the Greek Patristic writings informed his narrative and that he infused
his narrator's monologue with discernible Patristic concepts. Verbal, ideological and contextual
references in the Ridiculous Man's narrative make it clear that the protagonist has embarked on a path
to understanding, however confused and imperfect his main purpose might initially be. The narrator's
uncertainty of action is expressed in his frequent repetition of “nothing mattered” (все равно), echoing
the Patristic exhortations to embrace apatheia. To the Greek Fathers the ability to remain unstirred by
superfluous earthly emotions was the beginning of the acceptance of agape, the ideal of Christian
love. The Ridiculous Man's eventual realization that the only commandment that matters is “To love
thy neighbor,” clearly shows that the he embraces the doctrines of the Patristic conception of Christian
charity.

By all accounts the stories, sketches, essays and feuilletons that Dostoevsky produced
between 1875 and 1877 for his singular journal, The Diary of a Writer, were among
his most popular. Stories such as “A Gentle Creature”, “A Little Boy at a Christmas
Party” and “The Centenarian” garnered public and professional praise from all corners
for their terse story lines and succinct ethical and moral messages (Frank 2002:338).
Of the masterful pieces of short fiction that he wrote for his journal, his “The Dream of
a Ridiculous Man” stands out for its sweeping overview of the ethical history of
mankind and for its simple, though not uncomplicated, moral message. The story has
attracted its deserved share of critical analyses over the years, most of which have
focused on the characterization of the narrator and his motivations, the story’s textual
details and its straightforward conclusion. The current article is too brief to allow a
fuller review of these critical studies and thus concentrates on a reading of
Dostoevsky’s text that relies on the writings of the Greek Fathers of the Church as a
point of departure. Indeed, the story can be read in light of the Patristic writings, in
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particular in light of certain Fathers’ understanding of how indifference to earthly
passions leads to a deeper comprehension of the absolute truth and consequently of the
commandment to love God and neighbor unquestioningly, as expressed in Christian
doctrine.
While it is easy to see the title character’s indifference, verbalized by his frequent
use of the Russian phrase все равно (“nothing matters”), as a manifestation of a
negative character trait. it is also possible to consider the Ridiculous Man’s story as
one not of desperation, but of dispassion. This is especially so if one reads the story in
light of the works of the Greek Fathers of the Church and their teachings on the
necessity of rejecting the things of the earthly world and giving oneself over to the
actions of pure love. It is thus possible to understand the Ridiculous Man’s
“indifference” as a manifestation of the early Christian Fathers’ notion of apatheia,
which to them signified the first step in the path to attaining Christian wisdom. How is
it that this self-described Ridiculous Man, who finds himself near suicide and in a state
of seemingly senseless disorder, turns into a receptacle of great knowledge and
wisdom?
One may seek an answer to this question by viewing a broader context and
engaging those works to which Dostoevsky assuredly had direct or indirect recourse in
generating his Ridiculous Man1. In fact, it seems crucial to view the story in the
broadest of contexts here: Dostoevsky’s story carries on a dialogue with the entire
history of mankind, especially as spelled out in the Gospels, in the Gospel
interpretations from the Christian Church’s early days, (notably from the Greek
Patristic era of the third and fourth centuries) and in Dostoevsky’s own Petersburg
society of the 19th century. The current paper concentrates on the similarities between
Dostoevsky’s and the Greek Fathers’ understanding of the denial of the material and of
that denial’s importance in the human process of discovering and practicing true
charity.
Dostoevsky, having become interested in their writings during his exile in Siberia,
had more than a fleeting familiarity with the Greek Patristic works (Catteau 1978:7071).2 In the Russia of his day, the most accessible source of the Greek Patristic
writings was, of course, the Добротолюбие or Russian adaptation of the Greek

Dostoevsky's library at the time that he wrote “The Dream of a Ridiculous Man” held the foundational
Christian texts and prayer books as well as secondary source discussions on theology including such diverse
works as the Simeon Bogoslov's sermons on man's journey from darkness to light, Thomas a Kempis's Imitation
Christi and works by Vladimir Solov'ev, among others. The library also held theological journals, including the
monthly Православный Собеседник published by the Kazan Theological Academy. (Grossman 1919)
Dostoevsky was clearly well read in many areas of orthodox theology and it is not out of the way to assume that
he had a good knowledge of the Patristic writings.
2
In a well-known letter written from his exile in Omsk in 1854, Dostoevsky asked his brother, Mikhail, to send
him books, singling out the works of the Church Fathers: “Но вот что необходимо: мне надо (крайне нужно)
историков древних (во французск<ом> переводе) и новых, экономистов и отцов церкви. Выбирай
дешевейшие и компактные издания.” (Dostoevskij 1996:91).
1
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Philokalia, the popular anthology of writings of the Greek Fathers.3 Important for our
discussion are the treatises of Evagrius Ponticus (345–399 AD), in which he proposes
that the human progression toward the greatest Christian truth, that unconditional Love
of God and neighbor is man’s ultimate goal, begins with a rejection of feelings
(apatheia) for all earthly concerns. A number of concepts key to our discussion of the
philosophical and theological similarities between Evagrius and Dostoevsky recur in
the monk’s major works, the Praktikos and the Ad Monachos, in which the theologian
offers practical advice in the form of aphorisms on the holy life for the coenobitic
monk. Both of these works comment on the nature and efficacy of contemplative
prayer as it relates to the monk’s spiritual journey toward understanding and the
attainment of selfless charity (Greek: agape). Although intended primarily as a guide
for the desert monks of his day, Evagrius’ discourses became part of the complex of
notions of prayer and the ascetic life popular among the laity in nineteenth century
Russia. 4
Throughout his works, Evagrius clarifies his conception of agape and crystallizes
earlier Fathers’ attempts to define the spiritual role of human dispassion, or
impassibility in the face of strong emotion.5 According to Evagrius, the prayerful
monk travels on a path to selfless love (agape) that begins with a striving for purity of
heart that results from dispassion (apatheia). This journey is not without its pitfalls,
but the monk who is sincerely engaged in reaching this goal exhibits signs of
dispassion that indicate he is on the right road. Not least of these signs is the monk’s
disinterest in not only the world around him, but the feelings that might lead him back
to the false passions of this world. One indicator of true dispassion, as opposed to a
kind of blithe indifference, is the nature of the monk’s calm inner spiritual state.
Evagrius asserts that perfect dispassion comes to the soul when all the demons who
oppose the active life are overcome. On the other hand, he warns, dispassion can be
imperfect and is so called “when the soul still wages war as much as it can with the
demon who attacks it without, however, giving ground” to it. The “mind will not pass
through, nor complete safely this passionate way (of trials) and will not enter the realm
of the incorporeal, unless it sets right what is within” (Kadloubovsky & Palmer
1953:108).

The popular Добротолюбие, an anthology of writings of the Greek Fathers translated into Church Slavic
(1793) and Russian (1877) from the Greek compilation known as the Philokalia, was one of the possible sources
for Dostoevsky's knowledge of the Patristic writings. Although Grossman’s catalogue of Dostoevsky’s library
does not make reference to the Добротолюбие, Dostoevsky’s interest in Christian writings is a topos, and his
library did include many of the foundational Christian works. Indeed, the author’s many references and allusions
to them throughout his writings attests to his keen knowledge of Orthodox theology.
4
See Berdyaev, especially Chapter 4 for a concise discussion of the currents of spiritual thought in the late
nineteenth century.
5
For an excellent short discussion on the development of the idea of apatheia in the early Fathers, v. Špidlík
Chapter 10, part 2.
3
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Apatheia thus defines a state of the soul in which complete tranquility reigns, in
which the soul is impassible, that is, unmoved by the confusion and upheaval that the
senses bring. This is not to say, however, that apatheia constitutes the absence of
feeling, either ecstasy or suffering. Evagrius asserts that “the reasoning soul acts
according to its nature when its concupiscible side tends to virtue and when its
irascible side struggles for it” (Evagrius 1971:86; 676)6, so that dispassion purifies the
soul’s natural passions (ibid. 78; 666 and 85; 676). Apatheia as a refusal to entertain
false and spiritually destructive passions is a key part of Evagrius’ practical spiritual
method for cleansing the soul since the soul must operate according to its nature,
concupiscible when desiring virtue and irascible when struggling against the demons
(Špidlík 1986:274). This concept of purification of the soul in the face of temptation
and trial plays a great role in the Ridiculous Man’s journey to his conclusion about the
basic nature of charity. Nor is dispassion an end in itself for Dostoevsky’s dreamer, it
is rather, in the words of Gregory of Nyssa, “the restoration of the image of God after
one has removed that which has darkened its beauty …[and] the passions” (ibid.:276).
Yet, the Fathers questioned, did handing oneself over to dispassion mean the rejection
of all feeling? Although Clement of Alexandria concluded that all human feeling was
dispersed by apatheia, Evagrius and especially Gregory of Nyssa contended that
dispassion and insensibility were opposed to each other (ibid.:274). The spirit must
work according to its nature and will therefore be justly irascible in its struggle against
demons or justly desirous in its quest for virtue.
Evagrius warns, however, that although one can attain a perfect dispassion,
dispassion itself can be imperfect if incomplete and generated in the wrong spiritual
state. Concerned that his monks avoid this imperfect apatheia – a false peaceful state
of the soul brought on by the devil – and that they strive for the perfect apatheia of
God’s grace, he asks how one recognizes perfect apatheia. Quite simply, he answers,
the soul that has attained the perfect dispassion is no longer bothered by thoughts or
even by their recollection (Evagrius 1971:67; 652). Furthermore, he asserts that
dreams can reveal the bearer’s true state of apatheia since the mind of such a person
remains “calm before the images of sleep and looks on these objects with serenity”
(ibid.:64; 649).7
If dreams in general are a medium for revealing the inner state of mind, then the
Ridiculous Man’s particular dream shows his total spiritual state and virtually his
entire path to the truth: it is a journey begun in dispassion, that continues through the
vision of man’s greatest sacrifices and ends in the agape that is born of an epiphanic
realization of the ultimate truth. This, in fact, is the very product that Evagrius
describes: “Agape is the child of apatheia” (ibid.: 81; 670). By experiencing the path
6

References for Evagrius are to the chapter numbers of his Praktikos in the Guillaumont edition. Page numbers
to the same edition are given after the semicolons.
I
In a broader context, Dostoevsky’s use of the dream as both plot device and character motivator appears early in
his works. For a thorough exposition of dreams in Dostoevsky’s early writings see Dukkon 1997.
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of the man-like-God the Ridiculous Man finds the true passion (i.e. the passion worth
having) which is the passion of out-reaching love. A closer examination of
Dostoevsky’s text reveals how this progression represents the path to ultimate truth
begun in the Ridiculous Man’s throes of imperfect – but promising – dispassion.
The Ridiculous Man’s experience of dispassion is repeatedly recalled in the first
section of the story by the repetition of the Russian phrase все равно and by the
narrator’s own revelation that he has ceased to care about anything, that he is
indifferent to all the events around him. In the beginning of the story his mental state
parallels his spiritual state, that is, he shows an indifference to nearly everything in his
physical, earthly surroundings, rejecting human emotion as superfluous and leaving
himself open only to the possibility of oblivion to be brought about by suicide. His
“dispassion” is therefore imperfect by Patristic standards since he gives ground to that
which is destructive, i.e. the thoughts of and eventual clear intent to shoot himself.
Ironically, this leaves him so devoid of any distraction that he is open to a certain
inspiration. Our hero experiences a doubt so deep that he questions if anything has any
value, and although his is not the peaceful state of mind that comes from true
dispassion, this state of not caring about anything proves to be crucial: it is the catalyst
that leads him to discover the ultimate Christian Orthodox truth that considers agape
to be the ultimate good.
Although the narrator’s apathy seems pervasive, the reader is nevertheless
compelled to ask the question: Toward exactly what has the Ridiculous Man become
dispassionate? To those very things which might distract him on his impending
journey to agape and, as a specific and intriguing textual homologue to the writings of
the Church Fathers, to those things that would anger him. He is, he claims, no longer
irascible where irascibility has no purpose.
Like the Greek Fathers, the Ridiculous Man realizes that complete indifference is
impossible and that non-feeling and dispassion are not necessarily the same thing. In
spite of his determination not to be moved by normal human passions or emotions, the
Ridiculous Man nonetheless experiences events that provoke feelings. Indeed, what
does provoke feeling (pathos) in our narrator is cleverly invented by Dostoevsky – it is
an incident full of pathos – a young girl’s gnawing plea for help. Indeed, this one
incident is reason enough for the reader to question whether the Ridiculous Man
experiences sheer indifference or “dispassion” toward those earthly cares, worries and
events that do not matter in relationship to the ultimate truth he claims to have
discovered. Moreover, the narrator himself indicates his awareness that his
indifference is not composed solely of insensitivity:
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You see, although nothing mattered to me, I actually felt pain, for instance. It was exactly
the same in the moral arena: if something pitiable happened, I would feel pity just as I used
to do when there were things in life that did matter to me.8

Thus, the Ridiculous Man’s dispassion at first manifests itself as a kind of undirected
and sarcastic indifference (все равно) that leads him to thoughts of suicide. Yet here,
his strident determination to kill himself fails him because his very indifference
prevents him from accomplishing the deed and he is soon forced, as the result of a
little girl’s pleas for help, to question the legitimacy of rejecting all feeling.
It became clear that, if I am a man and not nothing and if I have not yet returned to nothing,
then I am alive and consequently I can suffer, get angry and feel shame for my
transgressions.9

Is it just, he argues with himself, to conclude that all feeling is irrational and
meaningless and that therefore all things are pointless, since he is human and alive and
therefore must feel? This is the very question that taunted the ancient Fathers.
The Ridiculous Man’s struggle to maintain his indifference is often accompanied by
the possibility of anger: In the opening chapter, he is able to belay his anger (“Then I
left off being angry with people..”10), whereas here, for the sake of charity to the little
girl, he must call on anger to solve the apparent paradox of engaging a passionless
passion (“…a question suddenly arose before me and I could not settle it. The question
was an idle one, but I was angered.”11). His feeling must be, as Gregory of Nyssa had
it, apathes, that is, passionless (Špidlík 1986:274). Joseph Frank sees this irritation to
the point of anger as a lapse in the narrator’s resolve to be dispassionate even about his
own indifference and suggests that this state of irritation and confusion sets the stage
for his redemption by means of the little girl (Frank 2002:352–353). The role of the
girl as savior, Frank rightly states, concerns not only the Ridiculous Man’s postponing
his suicide but also his having to confront the contradictory pathos that he unwillingly
experiences. As expected, the Ridiculous Man is at first confused by this move into the
paradoxical realm of almost pure feeling. The apparent contradiction even startles him,
although its resolution was quite clear to the Patristic theologians: dispassion, or lack
of passion, is to be distinguished from lack of feeling. In fact the human inclination to
feeling is an integral component of the struggle to attain true charity.

8

Видите ли: хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал… Так точно и в
нравственном отношении: случилось что-нибудь жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и
тогда, когда мне было еще в жизни не все равно (425). English translations are mine throughout, unless
otherwise referenced. Page numbers for the Russian quotations from the “Dream” are to Достоевский, «Сон
смешного человека».
9
Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а
следственно, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки (425).
10
Тогда я вдруг перестал сердиться на людей (421).
11
…вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я
рассердился (425).
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The Ridiculous Man, however, is unable at first to recognize the essence of the
difference between the arousal of his feelings in this instance and the non-arousal of
his passions in other contexts. In a sense, he is unable to see the difference between the
straightforward and direct temptation to indulge one’s evil passions and the—much
more dangerous—circumspect temptation to sin by ignoring what is a healthful and
even beneficent arousal of one’s passion, sympathy with the girl’s suffering. In the
face of this inherently illogical, nearly absurd, but real, dichotomy—passion opposes
passion—his rational conclusion that “nothing matters” fails him. Now, as if devoid of
anything to prevent him, he can give into “feeling”. Moreover, he is now becoming
more keenly aware that “indifference” may be of a different order than simply being
inured to all emotional events. This realization, however, is only one stopping point on
his road to this truth.
Like the unexpected appearance of the pleading girl, the unexpected appearance of
the star, to which the Ridiculous Man has turned as a beacon of rationality, also
represents a type of “giving in” to emotion – but of the type directly opposed to that
feeling elicited by the girl’s plight. The Ridiculous Man is here confronted with two
paths: one the Christian path of faith and love, the other the path of false light, based
on inordinate rationalization, which is ultimately darkness. Thus, his reliance can be
either on a dispassion of truth (i.e., a dispassion that accompanies him on his path on
the road to truth) or on an indifference that obscures that right path and leads him from
it. Thus, the opening sequences of the Ridiculous Man’s tale show the narrator
confronted with the choice between finding the ultimate truth or finding ultimate
falsehoods: the former is presented to him by the little girl’s piteous pleas, the latter by
the romantic, even sentimental, but destructive vision of a distant star breaking through
the dark clouds. In typical fashion, Dostoevsky places truth at the end of a gritty path
and falsehood on an ostensibly higher – ironically, even heavenly – plane.
Robert Jackson correctly concludes that Dostoevsky “understands suicide as an
extinguishing of the light, an objective denial of the light, a denial of God and
immortality” (Jackson 1981:274). Similar to Jackson’s conclusions is Christopher
Pike’s observation that a series of paradoxes confronts the Ridiculous Man as he sorts
through the wave of emotions that has overcome him after his encounter with the little
girl (Pike 1984:49–50). Price and Jackson see these seeming contradictions as the
result of the Ridiculous Man's over-reliance on rational thought, to the exclusion of
what Pike calls “emotion.” Ratiocination, “the disease of consciousness” as it has been
called, stands in the way of this path to ‘“enlightened” feeling. On the other hand, it is
necessary to it. Arguing with himself the questions “Would I or would I not have felt
shame…” if [I] had committed a crime on another planet, the Ridiculous Man logically
concludes that reason is limited, that he, “cannot reason his way to moral and spiritual
truth [because] truth – the ideal – must be felt” (Jackson 1981:278). Feeling is thus not
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contrary to apatheia, it rather compliments it. The question is not, then, “Does the
Ridiculous Man care?” but, “How does the Ridiculous Man not care?” In light of
dispassion, “passion” becomes positive. As Evagrius explains, when superfluous and
even damaging passions are removed, the remaining passions are made pure and
become the tools of agape.
Given that the Ridiculous Man experiences a cleansing of his superfluous passions
so that he is unencumbered by them on his road to the truth; it is difficult to agree with
Roger Phillips, who dismisses the Ridiculous Man’s frequent recourse to the phrase
все равно as essentially ambiguous. Phillips argues that it is obvious that the
Ridiculous Man “really does care, all too much” (Phillips 1975:357) and contends that
the Ridiculous Man’s indifference remains an outer façade, “a consciously adopted
defense mechanism” against being looked on as silly (ibid.:357). By concluding that
the Ridiculous Man only play acts at “true indifference” because he really does notice
what goes on around him, Phillips ignores the more probing question of how the
Ridiculous Man himself reconciles the apparent ambiguity between his indifference
and his acute feelings. Moreover, Phillips’ discussion of the truth misses the crucial
point that the concept of truth for Dostoevsky’s character makes little room for
ambiguity. Hence, when the Ridiculous Man speaks of Istina (Истина) he speaks of
an absolute. (“But isn’t it really all the same whether it was a dream or reality, if the
dream raised the Truth before me?”12) One cannot help but note the ironic use of the
negative не все равно in this question, in which the word truth is pointedly capitalized.
Thus, what Phillips sees as dichotomous is not at all so:
in what [the Ridiculous Man] tells us there is not one but two truths. He himself refers to it
in one place as radiant bliss of the beautiful people and the unbroken harmony of their lives,
and in another as his corruption of them and their subsequent life, for he has experienced
both (ibid.:362).

From the very beginning of the narrative the reader is aware that the Ridiculous Man
has chosen to follow the dispassionate path to unambiguous truth, however vague it
may seem to the reader at first. Early on he reveals what has brought him to his current
state: “But I gave up caring about anything, and all the problems disappeared. And it
was after that that I found out the truth.”13 The dreamer’s procession from
impassibility to truth is direct and linear.14
Nor does he set one “truth” against the other as some readers have suggested.
Rather, he sets “truth” against “falsehood” so that, what Phillips sees as alternating
truths is, in essence, the alternation of truth and falsehood that the Ridiculous Man
encounters on his path to the ultimate truth. In Dostoevsky’s typical manner,
Но неужели не все равно сон ли или нет, если сон этот возвестил мне Истину? (427)
Но мне стало все равно и вопросы все удалились. И вот после того уж, я узнал истину (422).
14
In this regard, Gerald Sabo discusses Dostoevsky’s reliance on the New Testament and Christ’s description of
Himself as “the Way, the Truth and the Life” and how this formulation is central to understanding the Ridiculous
Man’s progress toward living a life of Christian charity (Sabo 2009:57-58).
12
13
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seemingly contradictory elements often turn out not to be so, so that the apparent
ambiguity we spoke of earlier — passion vs. passion — dissolves when the value of
any given passion is measured against Dostoevsky’s criterion of Istina, and not the
criterion of simple, even feeble, logic.
The two destinations, life and oblivion, that the Ridiculous Man sets before himself
stand in crystalline opposition to each other. Yet he might have overlooked these two
most important choices had his mind not been cleared of the unimportant
encumbrances that everyday life offers. Faced with two routes, the Ridiculous Man
returns to his hollow where he intends to follow the physical path of suicide – which,
he believes, will lead to a physical death and oblivion. His plans are not carried out,
however, and he ends up following a metaphysical “dream path,” one that begins with
an ironic dream-suicide and a period of “oblivion” in the grave.
Even though Dostoevsky does not use the dream as a medium of tranquil
expression, as Evagrius describes the dreams of those who have attained true
dispassion, he does use it as a medium for the discovery of the true purpose of the
Ridiculous Man’s apatheia. It is possible to interpret the author’s treatment of the
Ridiculous Man’s dream as a kind of expansion of Evagrius’ insight into the
psychological nature of dreams, showing them not only as mirrors of the soul’s state,
but as pathways for the soul’s journey as well. Far from contradicting Evagrius’
assertions, Dostoevsky broadens the intertextual dialogue to include his own insights
into the spiritual nature of the unconscious mind.
Is this dreamed “death” then a vindication of the Ridiculous Man’s conclusion that
since nothing matters only oblivion is possible? Here Dostoevsky continues to bait his
reader with a “logical vs. illogical” opposition. Yet if we view this “death” within the
Patristic intertextual context we have established, it readily takes on a more Orthodox
hue. For the Ridiculous Man to reach the truth he must, as the Christian tenet has it,
“die to himself and the world.” Indeed, Evagrius speaks of the paradox of dying to the
intellect for the sake of gaining knowledge:
Our intelligent nature, deadened by sin, Christ awakes (to repentance) by the contemplation
of all ages (what was, what is and what will be); and His Father resurrects through
knowledge of God this soul, which then dies by the death of Christ, death to sin. This is the
meaning of the words of the Apostle, “For if we be dead with him, we shall also live with
him”15 (Kadloubovsky & Palmer 1953:104).

Unlike the physical death that the Ridiculous Man initially sees as a portal to oblivion,
but which ultimately is not important, the metaphorical death to the material world that
he experiences in his dream has a moral and spiritual essence that is the very basis of

15

II Tim 2.11 reads Πιστὸς ὁ λόγος· εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συζήσομεν· (Faithful is the saying: Indeed, if
we died with him, we shall also live with him).
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the heightened awareness of the truth that the Ridiculous Man will achieve by the end
of his journey.
As we have described it, dispassion’s two versions can be either true or non-true.
Since the enigma of the Ridiculous Man’s journey finds a key to its understanding in
the Greek Patristic theology of apatheia, dispassion in the face of human emotion can
be made manifest either by future despair or by complete redemption. In the
Ridiculous Man’s case, he could experience either of these outcomes: in the end he
experiences the latter.
The journey itself is not simply one of emotional or even spiritual valleys and
peaks, as some analysts have suggested;16 it is, rather, a relentlessly straight path on
which the Ridiculous Man must keep his metaphorical foot steady lest he go astray. In
Orthodox terms, his is the universal journey of all mankind and is therefore a path to
salvation, whose end is available to all who voluntarily take up the same path as the
Christian Savior. The Ridiculous Man is capable of following this arduous path only
because he has become unaffected by overtly conscious thought and thus has become
dispassionate about trifling human matters (Gregory of Nyssa 1893:352).
In some sense, the Ridiculous Man’s “journey” to the truth would strain credibility
if left couched in a dream. Indeed, the narrator himself questions whether he
experiences a dream or another reality:
But on the other hand, how can I not believe that it all occurred? … Even granted that it was
a dream, all of it must have happened. You know, I will tell you a secret: maybe all of this
was not a dream at all!17

As Robin Feuer Miller points out, the reader may view the question of whether the
Ridiculous Man’s experience is indeed a dream with the same skeptical eye as
Ebenezer Scrooge’s dream in Charles Dickens’ A Christmas Carol (Miller 1995:87–
90). One may appreciate the profound truth in the convenient fiction found in both
tales. Ironically, the narrator of the ridiculous dream is conscious of the convenience
of his dream and assigns its lessons to reality. It is significant that the Greek Patristics
do not dismiss dreams offhand as “unreal” or incapable of revealing significant truths.
To them, truth is truth regardless of the individual’s physical or mental status. In fact,
as we have noted, Evagrius saw the dream as an often more reliable and more
revealing source of certain truths than the waking state (Evagrius 1971:54; 56; 624–
626).
The Ridiculous Man’s course, whether waking or in a dream, is itself not without
pitfalls; yet these pitfalls are not all individual, they are, rather, those of the entire
human race. He faces а harsh fact (pravda, правдa) as well: “Albeit that my heart
For example, Jackson, who sees the Ridiculous Man’s struggle as one between rational thought and. passion
and Wasiolek who concludes that the narrator is ultimately blinded by his blasphemous intentions to be Christ.
17
Но зато как же мне не верить, что все это было? … Пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете
ли, я скажу вам секрет: все это, может быть, было вовсе не сон! (436)
16

54

Denis Crnković
Christian Apatheia in Dostoevsky’s ‘Dream of …

might have originated the dream, but would my heart alone really have had the power
to originate this awful truth…?”18 This “truth” that his heart bears him is the awful fact
that he himself is corruption, because he is human and thus shares in the tendency of
all humankind to evil. Indeed, his experience on his dream planet is the experience of
all mankind, from the Garden of Eden through Adam’s fall and to his redemption. This
universalization of the narrator provides a vivid example of Evagrius “contemplation
of all ages” mentioned above. The Ridiculous Man realizes that he is the cause of his
hosts’ downfall precisely because he is human – i.e. inclined to evil – and therefore a
contaminant in their Edenic world. On the other hand, he is also desirous of the good,
as represented in his will to redeem these people for what he has done. His inclination
to redeem them is based on the one model he is keenly aware of, the crucifixion. Thus
he struggles with the Fathers’ “demons of evil” while remaining desirous of the good.
Ironically, however, he is unable to redeem this world through crucifixion precisely
because he is human and not God.
Edward Wasiolek’s assertion that the Ridiculous Man’s motive for presenting
himself for crucifixion is blasphemous (Wasiolek 1964:147) ignores Christ’s challenge
to his disciples to “take up your cross and follow Me.” The desire for crucifixion, the
“taking up” of the cross, leads the Ridiculous Man along the right path at whose end
stands the truth. There is, however, one crucial difference between the history of the
human race on earth and the history of the Ridiculous Man’s surreal race: in his dream,
there is no need for him to be crucified since in real history the ultimate crucifixion has
already occurred. Thus, the Ridiculous Man’s redemption comes not in repeating the
death of God at the crucifixion but in his realization that truth lies in adhering to the
great commandment as preached by Jesus Christ – who took on death as God– “Love
thy neighbor as thyself”.19 This commandment requires one to enflesh the Greek verb
agapein, the word used so crucially in the Patristic understanding of the ultimate goal
of apatheia.
Accepting and practicing this agape, as Evagrius and Gregory of Nyssa put it, is the
ultimate goal on the golden path of apatheia, and it is the truth that Ridiculous Man
ultimately finds. Evagrius likewise coordinates the three major attributes of dispassion
(apatheia), knowledge (gnosis) and charity (agape) in the central portions of his Ad
Monachos, considering their integration the highest attainment of the spiritual life
while assigning their greatest significance to agape (Driscoll 1991:251–253). Indeed,
Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную
правду …? (436)
19
The number of occurrences alone of this dictum in the gospels would lend it importance enough for
Dostoevsky's point that Ridiculous Man has reached the ultimate realization of the truth. The mandatum to
“Love thy neighbor as thyself” (Matt 9.19) centers on the Greek  a verb that unambiguously expresses
the type of selfless spiritual love demanded in Christian dogma. Cf. Mark 12.31, Luke 10.27, Rom 13.9, inter
alia.
18
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Evagrius sees knowledge as the course to wisdom and dispassion as the course to
prudence, each of which in turn is the revelation of agape. Attaining this
interrelatedness is the monk’s – and by extension every Christian’s – constant struggle.
So it is also with the Ridiculous Man: as Jackson notes, the dreamer is a “man
eternally striving for the ideal” (Jackson 1981:284). Thus, on his “return” to reality he
seeks to put into practice this lesson begun in imperfect apatheia by constant
preaching, which he begins by relating his dream.
The Ridiculous Man’s story follows the spiritual journey that Patristic theology
regards as mankind’s process of striving for the ultimate truth, the realization that
man’s greatest fulfillment comes in accepting and practicing Christian charity. From
an imperfect apatheia, to a mystical (dreamed) purification of his being, to the gnosis
of the truth brought about by contemplation of all human history, to the practice of
agape, the Ridiculous Man follows that very path to charity that the Fathers prescribe.
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Abstract: Road – encounter – experience. Stanisław Wyspiański’s descriptions of
Gothic cathedrals
The article focuses on the first European travel of Stanisław Wyspiański, which took place in 1890.
His correspondence with Lucjan Rydel constitutes the record of experiences of the young artist. In
letters addressed to Rydel descriptions of Gothic cathedrals were put on the foreground. Wyspiański
admires these cathedrals in numerous French cities visited during roams. The aim of the article is to
analyze those descriptions, which are read through the prism of category of aesthetic experience,
focusing on such categories as road and encounter.

Doświadczenie” znaczy: eundo assequi – uzyskać coś w
toku, w drodze, uzyskać przez chodzenie jakąś drogą.
Martin Heidegger, W drodze do języka
Jak sama nazwa wskazuje, doświadczenie przekracza:
podróż, przebieg, przełożenie, przeniesienie.
Jacques Derrida, Psyché. Odkrywanie innego

W pierwszych dniach marca 1890 roku, dzięki pieniądzom zarobionym podczas
renowacji prezbiterium kościoła Mariackiego oraz materialnej i organizacyjnej
pomocy Tadeusza Stryjeńskiego, dwudziestoletni Stanisław Wyspiański – pisarz
będący jedną z najważniejszych postaci na literackiej scenie polskiego wczesnego
modernizmu1 – wybiera się w swoją pierwszą podróż po Europie. Cała wyprawa
objęta była tajemnicą, nie wiedzieli o niej nawet opiekunowie Wyspiańskiego (w
Wśród bardzo obszernej bibliografii poświęconej Wyspiańskiemu, szczególnie obfitej zwłaszcza na przestrzeni
kilku ostatnich lat, wspomnieć warto pracę Magdaleny Popiel (2008), która – w świetle interesującego
instrumentarium metodologicznego – ukazuje znaczenie dorobku pisarza dla kształtowania się podstaw
polskiego modernizmu.
1
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przeciwnym wypadku najprawdopodobniej próbowaliby zapobiec planom
podopiecznego) oraz – aż do ostatniej chwili – najważniejszy wówczas mentor i
protektor młodego malarza – Jan Matejko (który wyjazdowi był stanowczo
przeciwny2). Spośród najbliższych przyjaciół wtajemniczeni zostali tylko Józef
Mehoffer, przebywający wówczas w Wiedniu, oraz Lucjan Rydel – adresat bogatej
korespondencji, dzięki której możemy dokładnie odtworzyć kolejne etapy grand tour
młodego artysty. Marszruta, podyktowana w głównej mierze przez Stryjeńskiego,
rozpoczynała się od podróży do Wiednia, a dalej wiodła przez miasta włoskie (m.in.
Wenecję, Padwę, Mediolan), skąd, przez Como, trafił Wyspiański do Szwajcarii, aby
następnie w maju 1890 roku, po ponad dwóch miesiącach od dnia, w którym opuścił
Kraków, dotrzeć do Francji, gdzie spędzi kolejne dwa miesiące. W drodze powrotnej
do Krakowa (dotrze tam po koniec września) Wyspiański zwiedza jeszcze Niemcy
(wędrując szlakiem wielkich katedr romańskich) i – po kilkudniowym ekskursie do
Pragi, należącej wówczas do Cesarstwa Austrowęgierskiego – miasta ówczesnego
zaboru pruskiego: Legnicę, Poznań, Gniezno, Toruń i Wrocław.
Główny cel wyprawy, tak jak to zapewne zamyślił Stryjeński, miał charakter czysto
edukacyjny: nauka oraz zdobycie doświadczenia i wiedzy poprzez odwiedziny w
najważniejszych centrach kulturalnych ówczesnej Europy, z Paryżem na czele. Pod
wieloma względami była to dla Wyspiańskiego podróż inicjacyjna3, stała się bowiem
jednym z głównych akcentów pierwszego etapu jego drogi do intelektualnej i
artystycznej niezależności. Przyszły autor Warszawianki obcuje wówczas z
arcydziełami europejskiego malarstwa i architektury (głównie włoskimi, francuskimi i
niemieckimi), ale ma też szansę poznać nowości: w Paryżu ogląda ukończoną w 1889
roku Wieżę Eiffla oraz wystawy impresjonistów, a w Monachium ma okazje zobaczyć
dzieła Ryszarda Wagnera (które zresztą wywarły na młodym podróżniku ogromne
wrażenie) wystawiane na scenie tamtejszego Teatru Narodowego4. Wrażenie nie
mniejsze niż dzieła sztuki robią na nim barwy, nieporównane krajobrazy i widoki (na
przykład szwajcarskiego Jeziora Czterech Kantonów), które wzbogacają wizualną
wrażliwość młodego malarza o nowe tony.
Francuski odcinek tej długiej drogi ku zdobyciu doświadczenia i w poszukiwaniu
doświadczenia wydaje się wyjątkowo interesujący. Szczegóły tego etapu podróży
znamy dzięki bogatej epistolografii – Wyspiański regularnie relacjonował swoje

„Doprawdy, że rozważam to sobie długo i myślę nad tem – Wyspiański (już z Wenecji) pisze do Stryjeńskiego
– co mogło być przyczyną, że Dyrektor Matejko sprzeciwiał się tak stanowczo wyjazdowi. Nie mogę tego
zrozumieć, a popsuł mi przez to bardzo wiele, bo straciłem przez to całą swobodę, – i wolność odbierania
wrażeń” (Wyspiański 1994:239–240).
3
Przez Magdalenę Popiel określona mianem „wielkiej inicjacji w sferę doświadczeń estetycznych”, a w innym
miejscu jako „epifania wolności” (Popiel 2008:73 i 167).
4
7 sierpnia Wyspiański oglądał w Nationaltheater operę Boginki, a trzy dni później Lohengrina. Jeszcze 22
sierpnia w drezdeńskiej Semperoper miał szansę zobaczyć Zmierzch bogów, ostatnią część wagnerowskiej
tetralogii Pierścień Nibelunga. O swych doświadczeniach teatralnych wspomina Wyspiański m.in. w
korespondencji do Stryjeńskiego.
2
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przeżycia w pismach słanych do przebywającego w Krakowie Rydla5. W
korespondencji tej na plan pierwszy wysuwają się opisy odwiedzanych w kilku
francuskich miastach gotyckich katedr – arcydzieł średniowiecznej architektury
sakralnej6, które od wieków nieustannie stanowią natchnienie dla artystycznych
przedsięwzięć. Malarskie przedstawienia tych budowli powstawały wszak pod
pędzlem Johna Constable’a, Jeana-Baptiste’a Camille’a Corota czy Claude’a Moneta,
a literackie świadectwa inspiracji katedrami odnajdujemy m.in. u Victora Hugo,
Jorisa-Karla Huysmansa i Marcela Prousta, by poprzestać na najbardziej znanych
przykładach z literatury francuskiej7, natomiast w polskiej literaturze pojawią się one
między innymi w wierszach katedralnych Juliana Przybosia (przewijających się przez
całą jego twórczość poetycką i tworzących swoisty cykl) czy esejach Zbigniewa
Herberta. Przyjrzymy im się zatem oczami młodego malarza – jak powiada
Wyspiański: „bedeker w rękę i dalej do katedry” (Wyspiański1979:14).

1.
W listach do Rydla wyraźne wyczuwalne jest nadawanie doświadczeniu estetycznemu
struktury s p o t k a n i a , które autor relacjonuje tak, jak gdyby było to spotkanie z innym
człowiekiem, stąd przedmiot opisu poddawany jest nieustannym zabiegom
antropomorfizacji oraz personifikacji. Istotnym komponentem takiego doświadczenia
– tak jak każdego spotkania – jest d r o g a , jaką pokonać musi Wyspiański; droga,
która poprzedza moment pierwszego kontaktu z zabytkami średniowiecznej
architektury i niejako przygotowuje młodego podróżnika do p o z n a n i a katedry (sam
Wyspiański takiego właśnie słowa używa kilkakrotnie w odniesieniu do tej sytuacji).
Zazwyczaj jest to podróż pociągiem do kolejnego miasta na trasie wędrówki, w czasie
której „młody artysta – jak pisze Małgorzata Czermińska – buduje sytuację
Spośród licznych wypowiedzi badaczy zwracających uwagę na zasadnicze znaczenie epistolograficznego
dorobku Wyspiańskiego (łączących się zazwyczaj z postulatem czytania tych listów nie tylko jako rodzaju
dokumentu osobistego, ale również jako tekstu literackiego), przywołajmy jeden z najnowszych głosów w tej
sprawie: „korespondencja Wyspiańskiego, traktowana nie tyko źródłowo, rzuca nowe światło na jego osobowość
twórczą i dzieło, wydobywając rysy dalekie od stereotypowych. Dotyczy to przede wszystkim najbogatszej
ilościowo i jednej z najbardziej interesujących części epistolografii Wyspiańskiego – listów z okresu podróży
artystycznej po Europie w latach 1890–1894” (Popiel 2008:16). Rozwijając uwagi Popiel dotyczące
Wyspiańskiego, zaryzykować można chyba stwierdzenie, że dla całej wczesnej fazy modernizmu, tak polskiego,
jak i europejskiego, epistolografia jawi się jako doskonała matryca zapisu drogi rozwoju intelektualnego czy
artystycznego. Lektura tomów korespondencji wychodzącej spod pióra pisarzy modernistycznych,
nagromadzającej się nierzadko przez okres kilku dziesięcioleci, pozwala wytyczyć ścieżki rozwoju duchowego,
nierzadko wskazać jednocześnie doświadczenia będące na owej drodze swoistymi kamieniami milowymi. Tutaj,
z braku miejsca, wątek ten jedynie sygnalizuję. Z pewnością interesującym przedsięwzięciem byłoby spojrzenie
na utrwalone w listach doświadczenia estetyczny europejskich pisarzy modernistycznych w szerszym
komparatystycznym ujęciu.
6
Topos podróży oraz pielgrzymki jako rama narracyjną, w którą wpisywane są opisy budowli sakralnych (mowa
oczywiście o periegezach), funkcjonuje już od czasów antycznych, szerzej (głównie na przykładzie literatury
bizantyńskiej) omawia go Ruth Webb (1999:65–68).
7
W literaturze francuskiej topos katedry szczególnie silnie obecny był właśnie w tych latach, w których
Wyspiański odbywał swoje europejskie wojaże (por. Emery & Morowitz 2003:100–104).
5
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szczególnego oczekiwania na niezwykłość mającego nastąpić przeżycia, przedstawia
rosnące napięcie zrodzonego dużo wcześniej marzenia, a nawet obawę przed
rozczarowaniem” (Czermińska 2005:162)8. Oddajmy na chwilę głos Wyspiańskiemu:
Rozgorączkowany byłem – czytamy w liście pisanym w Chartres 8 czerwca 1890 roku –
ciekawością i chęcią jak najprędszego p o z n a n i a katedry. […] Już z wagonu zarysowała
się czarno sylweta wyniosłego kadłuba katedry i jej dwu wież spiczastych, rzucając się w
oczy od razu wspaniałością i powagą dominującą nad otoczeniem. (Wyspiański1979:50–51,
podkr. moje)

Wyspiański buduje swą narrację w taki sposób, aby przypominała ona relację z długo
wyczekiwanego spotkania z bliskim znajomym, przyjacielem lub nawet kochanką:
podróż pełna niecierpliwego wyczekiwania, wypatrywanie katedry już z okien
pociągu9, zgoda na – jak powiada George Steiner – „hazard powitania” (Steiner
1997:129), które zawsze może przybrać nieoczekiwany przebieg i pociągnąć za sobą
nieprzewidywane konsekwencje. Następnie podróżnik spiesznie przebiega kręte
uliczki pogrążonego w ciemnościach miasta (do Chartres dotarł Wyspiański w nocy),
aby jak najszybciej znaleźć się w pobliżu upragnionego celu wyprawy:
[...] – i wreście katedra. – oblana pełnem światłem księżyca – wyglądała jak widmo
wiekowe zastygłe i zakamieniałe z pojęciami średniowiecznymi – panujące dziś jeszcze
ogromem swych kształtów – bogactwem dekoracji i zdobnością. (Wyspiański1979:51)

Powróci do niej Wyspiański następnego dnia skoro świt, aby – niczym Monet katedrę
w Rouen – podziwiać ją o różnych porach dnia, w zróżnicowanym oświetleniu, w
różnorodnych „odbitkach” – by rzec słowami Marcela Prousta – jakie z niej sporządza
atmosfera” (Proust 1999:81). Podobnie rzecz się przedstawia w Amiens: „z kolei, z
dworca, leci się naturalnie wprost do katedry – wpada ku niej przez pierwszą lepszą
ulicę i poczyna się rozpatrywać i patrzeć” (Wyspiański1979:96). W liście z Reims
trafiamy na jeszcze bardziej sugestywny passus: „niecierpliwie przebiegałem ulice
miasta nieznanego – dążąc przed katedrę a drżąc obawą żeby nie rozczarowała mię
rzeczywistość ani choć trochę ujęła z tego cudu wymarzonego” (ibid.:126). Historię
Szczególnie wyraźne jest napięcie wynikające z obawy przed rozczarowaniem, na przykład przed przyjazdem
do Reims, myśląc o tamtejszej katedrze, Wyspiański powiada tak: „wolałbym jej nie widzieć, niż miałaby mi
zburzyć i rozwalić w gruzy mój gmach wymarzony w sercu i utkany wyobraźnią” (Wyspiański1979:127).
9
Również bohater W poszukiwaniu straconego czasu zapamiętał moment zbliżania się do Combray jako chwilę,
w której całą uwagę pasażera spoglądającego przez okno pociągu przykuwała miejscowa świątynia, a zwłaszcza
jej widoczna ze znacznej odległości wieża: „Z daleka, na dziesięć mil wokoło, widziane z pociągu, kiedyśmy
tam przybywali w Wielki Tydzień, Combray to był tylko kościół. Kościół streszczał miasto, reprezentował je,
mówił o nim i za nie w dal”. I jeszcze nieco dalej: „Poznawało się z bardzo daleka wieżę Św. Hilarego, rysującą
swoją niezapomnianą sylwetę na widnokręgu, gdy Combray nie było jeszcze widoczne. Kiedy z pociągu, który
w Wielkim Tygodniu przywoził nas z Paryża, ojciec dostrzegał ją przemykającą kolejno po wszystkich bruzdach
nieba, migającą we wszystkich kierunkach swoim blaszanym kogutkiem, mówił do nas: «No, bierzcie pledy,
jesteśmy już»” (Proust 1999:65 i 78). A tak to się prezentuje u Wyspiańskiego: „Koleją do Laon. – z wagonu
niewiele się zawsze widzi. – z początku równiny – płaszczyzna wygładzona […]. peizaż zaczyna falować
dalekimi wzgórzami – – zbliżam się ku nim coraz szybciej – już wyraźnie widać na grzbiecie góry sterczące w
górę cztery wieże potężne – to katedra – a to miasto to Laon” (Wyspiański1979:123); i jeszcze u kresu podróży
do Strasburga: „widok katedry z kolei – smukła, strzelająca w górę wiele ponad otaczające domy – zdaje się
jakby sama tylko wieża omglona jeszcze porankiem” (ibid.:165).
8
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podróży, spotkania z katedrą, z którą Wyspiański zapoznaje się coraz bliżej w miarę
jak podziwia piękno fasady i analizuje mistrzowskie rozwiązania architektoniczne,
zamyka scena pożegnania: „przychodziło mi się już pożegnać z katedrą” (ibid.:112),
powiada podróżnik myśląc o świątyni w Amiens, z którą zdążył się już „dobrze
poznać i zaznajomić”. Z trudem przychodzi także rozłąka ze świątynią w Reims:
„Pożegnać się z tym gmachem? jak?” (ibid.:154). „Z wielkim żalem” (ibid.:64)
rozstaje się Wyspiański również z Chartres i dominującą nad panoramą tego miasta
katedrą Notre-Dame.
Pod pojęciem doświadczenia (experientia, experience, expérience) kryje się
interesująca, w języku polskim niestety niezachowana, wieloznaczność etymologiczna
(pamiętajmy, że – jak naucza Hans-Georg Gadamer – „Nigdy nie należy lekceważyć
tego, co może nam podpowiedzieć jakieś słowo” [Gadamer 1993:15]): łac. czasownik
experiri to ‘wystawiać się na próbę’, ‘pokonywać niebezpieczeństwo’; rdzeń -periri
występuje także w słowie periculum oznaczającym ‘niebezpieczeństwo’, ‘zagrożenie’
(pierwotnie: ‘próba’, ‘sprawdzian’). Wydaje się, że indoeuropejski źródłosłów perodnajdujemy w takich polskich wyrazach jak przeprawa, przejście, które można
połączyć z interesującym nas tutaj kręgiem semantycznym, wszak synonimem
„trudnych doświadczeń” są „trudne przejścia” (por. Lacoue-Labarthe 2004:28).
Pojawia się jeszcze jedna sekwencja skojarzeń, mianowicie doświadczenie ujmowane
jako pewna droga, tudzież proces dochodzenia do czegoś właśnie na drodze
doświadczenia – wykładnia bliska tej, jaką Martin Heidegger stosował dla
zobrazowania doświadczenia języka: „Doświadczyć czegoś znaczy: osiągnąć coś w
drodze, na drodze. Zrobić z czymś doświadczenie oznacza, że to, ku czemu, będąc w
drodze, sięgamy, aby to osiągnąć, samo nas dosięga, dotyczy nas i zajmuje, o ile
zwraca nas ku sobie” (Heidegger 2007:159). Heidegger rozumie doświadczenie jako
drogę, „bycie-w-drodze” (ibid.): w niemieckim słowie Erfahren (doświadczanie)
słychać wszak fahren (jechać). U Wyspiańskiego ten metaforyczny wymiar
doświadczania zyskuje dodatkowo aspekt czysto realny – autor Wesela jest w drodze,
podróżuje w poszukiwaniu doświadczenia. W wypadku Wyspiańskiego drogą do
doświadczenia staje się, nomen omen, właśnie d r o g a 10, a zwieńczeniem drogi, czyli
sednem doświadczenia, jest s p o t k a n i e . Spotkanie, które – co szczególnie ważne w
kontekście przywołanej już refleksji filozoficznej Heideggera – jest wydarzaniem.
Droga i wędrówka to, sięgająca tradycji antycznej i judeochrześcijańskiej, metafora egzystencjalna i
epistemologiczna, czyli metafora istnienia i poznania, ale również niezwykle bogaty topos, obecny w literaturze
już od czasów Homer (Iliada), Wergiliusza (Eneida) i Dantego (Boska Komedia), aż – by zatrzymać się na
przykładach bliskich i dobrze znanych Wyspiańskiemu – po Adama Mickiewicza (Sonety krymskie) czy Juliusza
Słowackiego (Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu). (Rzecz jasna wymieniane przeze mnie przykłady realizacji
toposu wędrówki są tak dobrze znane, że ich przywoływanie staje się wręcz truizmem, nie jest jednak moim
celem kompletny przegląd tego motywu, tym bardziej że doczekał się on dosyć znacznej liczby omówień.)
Podróż Wyspiańskiego nie stanowi jednak, jak mi się wydaj, metafory ludzkiej egzystencji, nie jest również
doświadczeniem transgresyjnym (choć jest doświadczeniem transformacyjnym), ponieważ autor listów nie jest
romantycznym egzulem lub pielgrzymem, dla którego wędrówka jest jednocześnie próbą wykroczenia poza
siebie, poza skończoność i prostotę doświadczenia codziennego.
10
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To pierwszy poziom – poziom doświadczenia estetycznego. Jednak Wyspiańskiemu
pozostaje do obycia jeszcze jedna droga – droga do języka, a jednocześnie
doświadczenie języka, w którym pisarz wyartykułuje swoje doświadczenie estetyczne:
opisze, to co zobaczył, chcąc przekazać swoje przeżycia, tak, aby zrozumiał go
przebywający w Krakowie przyjaciel. Wyspiański, podróżnik jeszcze bardzo młody,
ale już coraz bardziej doświadczony, wie, że nie jest to droga łatwa. Już w jednym z
pierwszych listów, jeszcze zanim na dobre zabierze się do opisu katedry w Chartres,
ubolewa, że żaden język nie jest adekwatny dla oddania wrażeń, jakich doświadczył
podziwiając nie tylko monumentalną średniowieczną budowlę, ale również urzekające
francuskie krajobrazy:
Żeby wyrazy mogły mieć barwy, słowa zdolne były wyrazić czucie i uniesienia na widok
arcydzieła sztuki i piękna przyrody, zdania doborem dźwięku oddać głos – i g d y b y m y ś l
s t a r c z y ł a z a s ł o w a a n i e p o t r z e b a b y ł o p r z e d m i o t u p o ś r e d n i e g o – – toby
to może jakoś wszystko w opisie takim wyglądało ale tak to będzie tylko notatka, do której
obecnie z góry już czuję niechęć bo jeszcze na to wszystko patrzę, co opisuję. (Wyspiański
1979:50, podkr. moje)

Mimo braku zaufania do mediatyzującej funkcji mowy i niewiary w moc
pośredniczącego myślom słowa11, Wyspiański podejmuje próbę artykulacji swego
doświadczenia: deskrypcji dzieła sztuki oraz opisu doznań, jakie towarzyszyły jemu
samemu. Spróbujmy prześledzić strategie pisarskie, którymi posługuje się, aby relacja
ta możliwie najbardziej zbliżyła się do egzystencji.

2.
„Moment – pisze Czermińska – pierwszego spojrzenia na katedrę, […] często nie jest
przedstawiany po prostu jako oglądanie budynku, ale jako spotkanie twarzą w twarz.
Ujęcie to samo w sobie sugeruje traktowanie katedry jako żywej istoty, a nawet
osoby” (Czermińska 2005:281). Te, trafnie zdiagnozowane przez Czermińską,
uwarunkowania sprawiają, że do podstawowych zabiegów stosowanych przez
Wyspiańskiego należą liczne animizacje i antropomorfizacje dokonywane głównie
przy wykorzystaniu zleksykalizowanych metafor. W bazylice Saint Denis „masy
zgrupowanych delikatnych kolumienek b i e g n ą ś m i a ł o t r z y m a ć dalekie
sklepienie” (Wyspiański1979:38, tu i w kolejnych cytatach tego akapitu wszystkie
podkreślenia moje); w kaplicy Saint-Chapelle, klejnocie francuskiego gotyku
położonym na dziedzińcu Palais de Justice w Paryżu, „pręty architektoniczne – złote
b i e g n ą n i e p r z e r w a n i e w górę i w i ą ż ą się kluczami roślinnemi na sklepieniu”
(ibid.:40):

„Z opisów należałoby wykreślić wyrazy jak: piękny, we wszelkich wymienione stopniach – powiada
Wyspiański w obliczu „piękna” fasady katedry w Amiens – bo one nic nie wyrażają” (Wyspiański 1979:97).
11
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[...] w środku tego całego tłumu różnobarwnego – to zaś o katedrze Notre-Dame w Rouen
podziwianej przez Wyspiańskiego z usytuowanego na obrzeżach miasta wzgórza Bonsecours

– tego ruchu wrzawliwego s i a d ł kolos katedry i w y c i ą g n ą ł ręce nad miastem wieżami
w s k a z u j ą c krzyżem na niebo. szarą sylwetą za mgłami dominuje nad swojemi
mniejszymi siostrami, które uzupełniają peizaż i dodają rozmaitości. (ibid.:75, podkr. moje)

Przy tej okazji należy wspomnieć również o ożywianiu rzeźb i reliefów zdobiących
fasady portali oraz frontony katedr, a także ich wnętrza. Za egzemplifikację tego
chwytu może posłużyć opis rzeźby na fasadzie katedry w Amiens przedstawiającej
diabła, który „w postaci starej baby, obrzydliwy, nagi, tłusty, ciągnie się za język i
przycina go sobie zębami, żeby nie mówić tego co by chciał powiedzieć, ale oczyma
zmrużonemi obiecuje bardzo wiele sekretów” (ibid.:114). W innym miejscu dostrzega
znowu Wyspiański „jakiegoś muzykanta wygrywającego na skrzypcach, widać
fałszywie, bo drugi obok nasłuchuje uważnie i jakoś bardzo głową kręci na jego
muzykę” (ibid.:143). Jedna kamienna figura „półuśmiechnięta – zdaje się mrugać
oczami” (ibid.:58), inna „stąpa bardzo ostrożnie i stara się […] nie zawadzać” (ibid.),
jeszcze inna zaś „kręci się niecierpliwie, kurcząc się w najdziwaczniejszych pozach”
(ibid.:59)12. Niektóre z rzeźb (zwłaszcza te pogrążone w półmroku wnętrza katedry w
Amiens) zdają się zgoła przemawiać cichym szeptem do młodego podróżnika: „nie
oglądaj się poza siebie – po coś tu przyszedł [?] – dawniej przychodzili tu się modlić –
idźże, uklęknij […] nie rozglądaj się po ścianach” (ibid.:114–115)13. Za większą liczbę
przykładów tego zabiegu niech wystarczy komentarz Wyspiańskiego (dotyczący
katedry w Reims, ale odnoszących się chyba do każdej innej, którą pisarz spotykał na
trasie swojej podróży): „można by pisać o każdym, bo każda statua, twarz, ruch, gest
jest czytelny, wymowny, wyrazisty, nie chybiony i naturalny” (ibid.:147). Momentami
snuje nawet Wyspiański na tej podstawie scenki dramatyczne, pisze zresztą do Rydla,
że „patrząc na te katedry, na te olbrzymy kamienne, ma się wrażenie, jakby się czytało
dramata Szekspira” (ibid.:125).
Kolejny stosowany w listach chwyt polega na wykorzystaniu homonimów
architektoniczno-anatomicznych oraz topiki cielesnej ufundowanej na wyobrażeniu
budowli jako ciała: „r a m i o n a naw poprzecznych” (ibid.:39, tu i w kolejnych cytatach
tego akapitu wszystkie podkreślenia moje); „fasada płaska – bez silnych zagłębień –
Podobny zabieg stosuje Proust, kiedy ożywia, wręcz personifikuje, architektoniczne elementy wnętrza
świątyni w Combray: „wiek nawet tam zamaskowany wdzięcznymi gotyckimi arkadami, które cisnęły się przed
nim zalotnie, niby starsze siostry stające z uśmiechem przed młodym bratem, nieokrzesanym, burkliwym i źle
ubranym, aby go zasłonić obcym” (Proust 1999:77).
13
W innym miejscu pozwala autor przemówić rzeźbionym główkom dziecięcym (por. Wyspiański 1979:143), w
jeszcze innym statui przedstawiającej św. Piotra (por. ibid.:146). W wymienianych tutaj przykładach Wyspiański
zbliża się najbardziej do prozopopei, figury retorycznej – jak przekonuje Paul de Man – najbardziej pokrewnej
hipotypozie, czyli ożywiającemu, unaoczniającemu opisowi: „w najbardziej ograniczonym sensie prozopopeja
uprzystępnia zmysłom, a w tym przypadku słuchowi, głos, który jest poza jego zasięgiem, ponieważ nie jest już
żywy. W swym najszerszym i zarazem etymologicznym znaczeniu desygnuje ona sam proces figuracji jako
nadawania twarzy temu, co jest jej pozbawione” (De Man 2000:62–63). Najdoskonalszy użytek z prozopopei
uczyni Wyspiański kilkanaście lat później, w dramacie Akropolis (warto tutaj przypomnieć etymologię terminu:
w klasycznej grece prosōpopoiía oznaczała dramatyzację), gdzie ożywi rzeźby z katedry Wawelskiej (szerzej na
ten temat zob. Bałus 2002).
12
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ubrana wielolistną różą czerniejącą na jej c z o l e , ujęta r a m i o n a m i dwu wież”
(ibid.:51); „czarna p a s z c z a portalu” (ibid.:62); „kapitel o dużym ł b i e ” (ibid.:80).
Stosowanie w takim kontekście katachrez nie jest rzecz jasna oryginalnym pomysłem
Wyspiańskiego, jak wiadomo związek między architekturą sakralną i fizjonomią ciała
człowieka, między, by tak rzecz, metafizyką a somatyką, jest głęboko ugruntowany w
symbolice chrześcijańskiej (choć nie jedynie chrześcijańskiej), Wyspiański
wykorzystuje w swoich opisach pewne pokłady archetypiczne: człowieka pełniącego
rolę świątyni Boga oraz świątyni, pojmowanej, z jednej strony, jako obraz kosmosu
oraz, z drugiej strony, obraz człowieka (czyli mikrokosmosu – zob. Hani 1998).
Stąd już tylko krok do personifikacji: tak też katedra w Reims jest „wielkoduszna”
(ibid.:127), „pełna dumy” (ibid.), „rozmodlona” (ibid.:128) oraz „romantyczna” i
„wrażliwa” (ibid.:154); katedra w Chartres natomiast wydaje się podróżnikowi
„poważna” (ibid.:63), choć jedna z jej wież „panuje swoją wesołą i swobodną
wyższością” (ibid.:51). Katedra może również przemówić za pomocą dzwonów,
których dźwięki, jak to się dzieje na przykład w Reims, „nierozerwanym łańcuchem
huczące przelatują poplątane i powikłane członkami, szamocąc się silnymi barki”
(ibid.:130). Choć dzwon może także odzywać się, jak w Chartres, „głosem pełnym
dźwięcznym” (ibid.:57) lub, jak w Strasburgu, „głosem chłopięcia” (ibid.:166). W
personifikacji budowli posuwa się Wyspiański nawet do tego, że katedra w Rouen – „o
wdzięcznych wiotkich kształtach” (ibid.:98) – wydaje mu się kobieca, natomiast
uosobienie męskości stanowi Notre-Dame w Amiens: „potężna siła męska, zdrowa,
nagła, żyjąca, surowa powagą, górująca namiętnością, porywająca” (ibid.). Jednak
najbardziej sugestywny pod tym względem wydaje się opis Notre-Dame w Strasburgu
(lub – jak powiedzieliby Niemcy – Liebfrauenmünster; nie zapominajmy, że nasz
podróżnik przekroczył już granicę, ponieważ Strasburg znajdował się wówczas po jej
niemieckiej stronie) oglądanej w pełnym słońcu upalnego lipcowego południa: „Jakże
zdumiewająco wydaje się gmach cały w słońcu, […] cienie silne uwydatniają jego
masy i członki, – gmach nabiera koloru ciała – ciemnego – jak ręce spracowane – lub
twarze opalone – – cały jakby żył, ruszał się, drgał” (ibid.:187).

3.
Dotychczas udało nam się przedstawić czysto techniczne środki obrazowania katedry,
wszystkie (od personifikacji po prozopopeję), w mniejszym lub większym stopniu,
szablonowane, tymczasem: „ach! jak najmniej szablonu – woła Wyspiański – a jak
najwięcej uczucia” (ibid.:94). Jak – powinniśmy teraz zapytać – przebyć drogę od
doświadczenia do pisania, tak aby w dzielącym te dwa kluczowe momenty dystansie
nie zagubić tego, co najważniejsze – właśnie uczucia i indywidualnego,
nieszablonowego spojrzenia? Pisanie – w tym wypadku pisanie listów i zapisywanie
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notatek w dzienniku podróżnym14 – pozwala Wyspiańskiemu odbyć jeszcze jedną
drogę: przebyć w myślach to, co przeszedł (w sensie dosłownym i metaforycznym).
Jest zatem droga do języka, czyli droga do artykulacji doświadczenia, powrotem do
doświadczenia i spojrzeniem na nie z koniecznego dystansu: „Piszę choćby dlatego –
wyznaje Wyspiański w liście powstałym 19 czerwca w Amiens – żeby się tego
wrażenia wyzbyć, żeby mu się przypatrzeć jak wygląda z daleka” (ibid.:105). Nieco
wcześniej – w liście datowanym 8 czerwca w Chartres – Wyspiański powiada w
podobnym tonie:
[...] w istocie, aby uczucie nabrało upodobania w sobie samem, trzeba się chcieć go pozbyć
– aby wrażenia mogły się dać odczuć powtórnie z tą samą siłą, musi upłynąć trochę czasu;
byśmy z tęsknotą do nich powrócić mogli, – – kiedy je już widzimy minione – za jakąś
jasną mgłą senną. (ibid.:50)

Wypada zatem rzec, że doświadczenie umyka tak długo, aż pochwycone zostanie
materią słów, nabiera pełni15 dopiero wówczas, gdy zostanie powtórzone (oczywiście
twórczo powtórzone)16, a najlepszym trybem tego powtórzenia jest właśnie p i s a n i e ,
w tym wypadku pisanie listów do przyjaciela i osobistych notatek w podróżnym
notesie (można też – wyzyskując dobrodziejstwo semantycznego pokrewieństwa –
określić ten proces jako autorskie p o d - p i s a n i e się pod doświadczeniem). Jednym
zdaniem: zrozumienie przychodzi dopiero wówczas, kiedy sens zdarzeń zostanie na
nowo wypowiedziany17, jednocześnie doświadczenie, czyli to, co wewnętrzne,
intymne i, by tak rzec, idiomatyczne, w konsekwencji aktu pisarskiego stanie się
uzewnętrznione i powszechnie dostępne (choć, naturalnie, nie stanie się jednocześnie
uniwersalne, nie straci swego indywidualnego wymiaru). Jest to oczywiście proces
trudny, ponieważ już sam język nie jest, z czego Wyspiański zdaje sobie doskonale
sprawę, materiałem łatwym, przy tym zawsze zostaje margines doświadczenia,
Dodajmy do tego także liczne szkice rozproszone wśród notatek z podróży i umieszczane na kartach listów,
wszak w tym czasie na francuskie katedry Wyspiański spoglądał raczej okiem malarza niż okiem pisarza.
15
„Z jednej strony – egzystencjalne doświadczenie podróżnika, z drugiej – doświadczenie pisarza-autora listów
stanowią pełny wymiar samotnej wyprawy” (Wydrycka 2000:485).
16
„Coś staje się przeżyciem – powiada Gadamer – gdy nie tylko zostało przeżyte, lecz fakt przeżycia tego
czegoś zostawił po sobie jakiś szczególny ślad, który treści przeżycia nadaje trwałe znaczenie. To, co w ten
sposób jest «przeżyciem», uzyskuje całkiem nowe miejsce w bycie przez wyrażenie w sztuce” (Gadamer
2004:105). W oryginalnym tekście rozprawy niemieckiego filozofa, w miejscach, w których polski tłumacz
posłużył się słowem „przeżycie”, pojawia się rzeczownik Erlebnis („Etwas wird zum E r l e b n i s , sotern es nicht
nur erlebt wurde, sondern sein Erlebtsein einen besonderen Nachdruck hatte, der ihm bleibende Bedeutung
verleiht. Wasin dieser Weise ein »E r l e b n i s « ist, gewinnt vollends einen neuen Seinsstand im Ausdruck der
Kunst” [Gadamer 1990:67, podkr. moje]), sugerujący – w przeciwieństwie do Erfahrung (tłumaczonego
zazwyczaj jako doświadczenie) – autentyczność, ale też jednocześnie chwilowość i punktowość, osobistego
doznania: „słowo «przeżywać» zawiera ton bezpośredniości, z jaką jest ujmowane coś rzeczywistego – w
przeciwieństwie do czegoś, co się wedle własnego mniemania zna, ale czemu brak uwiarygodnienia przez
własne przeżycie” (Gadamer 2004:104).
17
Czy – raz jeszcze powołajmy się na Prawdę i metodę – wówczas, kiedy treść bezpośredniego przeżycia, czyli
swoisty „materiał do formowania”, poddana zostanie zapośredniczającej wykładni i opracowaniu, a wówczas „z
tego, co w przeżyciu przemijające” wydobyta zostanie „trwałość, waga i znaczenie”. Można zatem powiedzieć
(przynajmniej ja tak rozumiem rozważania Gadamera), że dopiero w tym akcie Erlebnis przekształca się w
Erfahrung – przeżycie staje się konstruktywnym, formującym (czyli zmieniającym coś w podmiocie)
doświadczeniem.
14
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którego nie sposób zredukować do języka i w nim powtórzyć, przeto na zawsze
pozostanie już niewypowiedziane i głęboko ukryte18. Nadto – możemy dopowiedzieć
za Steinerem – „próba opowiedzenia, co się dzieje wewnątrz samego siebie, podczas
wysiłku szczerego powitania z obecnościami sztuki, muzyki i literatury, wysiłku
zadomowienia się w nich, grozi konfrontacją z wszelkimi odmianami kłopotliwego
zażenowania i onieśmielenia” (Steiner 1997:147).
Spotkanie ze sztuką, czyli usłyszenie jej we-zwania i przyjęcie wy-zwania, stanowi
– jak czytamy w Rzeczywistych obecnościach – „najbardziej «pochłaniające»,
ingressive, przeobrażające wezwanie dostępne ludzkiemu doświadczeniu” (ibid.:118).
Według Steinera doświadczenie estetyczne łączy się z „przebudzeniem, ubogaceniem,
zwielokrotnieniem stopnia złożoności, zaciemnieniem, pobudzeniem wrażliwości i
zrozumienia” (ibid.), ponieważ „stojąc twarzą w twarz z obecnością ofiarowanego
znaczenia, które zwiemy tekstem (lub obrazem czy też symfonią), pragniemy usłyszeć
jego język. Podobnie jak chcielibyśmy usłyszeć język wybranego obcego zbliżającego
się do nas” (ibid.:128).
Na podstawie listów Wyspiańskiego możemy powiedzieć, że – towarzyszące
opisanemu przez Steinera procesowi kontaktu ze sztuką – podmiotowe otwarcie na
świat, prowadzi do interakcji, które stymulują również proces pisania. W zawartych w
korespondencji z podróży ekfrastycznych opisach gotyckich katedr Wyspiański na
tych samych prawach opowiada o sztuce średniowiecznej architektury sakralnej i
swojej nią fascynacji, jak i – bardziej czy mniej bezpośrednio – o sobie samym, na
przykład w licznych fragmentach narracyjnych, które w równej mierze stanowią
deskrypcję wybranego elementu świątyni (powiedzmy: rzeźb na frontonach), jak i
relację z osobistych stanów wewnętrznych i wrażeń autora. Katedra to „duma
przeszłości”, ale równocześnie „burza wyobraźni” (Wyspiański1979:127), dlatego
mogą dziać się z nią rzeczy, jakie dzieją się (rzecz jasna w wyobraźni Wyspiańskiego)
z katedrą w Reims:
Cały gmach snuje się w górę, rozmodlił się ku niebu – patrząc nań, zdaje się, że wciąż urasta coraz
wyżej, że „skrzydeł anielskich dostaje”, że przebije szklanny strop gwiezdny, że potęga i siła modłów
zaklętych w jego złomy przepruje lazurowy szmat błękitu – że tam w górze dosięgnie Boga w jego
glorii niebieskiej i jak po drabinie Jakubowej zstąpią nań chóry anielskie. (ibid.:128)19

To, naturalne wszak dla młodego człowieka, władanie wyobraźni ujawnia się w
tekstach listów do Rydla wielokrotnie: kobiety spotykane na ulicach Strasburga
„Przeżycie cechuje szczególna bezpośredniość, która wymyka się wszelkiej próbie ustalenia jego znaczenia.
Wszystko, co przeżyte, jest przeżyte osobiście, i jego znaczenie stanowi to, że należy do jedności bycia sobą i
tym samym zawiera nieodmienne i niezastąpione odniesienie do całości tego jednego jedynego życia. O t y l e
t e ż z i s t o t y n i e w y c z e r p u j e g o t o , c o s i ę o n i m m ó w i i co daje się ustalić jako jego znaczenie”
(Gadamer 2004:112, podkr. moje). Pamiętamy wszak słowa, również przebywającego w drodze, Mickiewicza,
który w jednym z sonetów, w obliczu swych doświadczeń, stwierdzał: „Tam widziałem – com widział, opowiem
– po śmierci, / Bo w żyjącym języku nie ma na to głosu” (Mickiewicz 1975:44).
19
Fantazja ponosi Wyspiańskiego raz jeszcze w katedrze w Reims, podczas imponującego oprawą nabożeństwa
odbywającego się z okazji święta handlarzy winem (por. Wyspiański 1979:138).
18
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wyglądem przypominają rzeźby zdobiące tamtejszą katedrę („aż zastanawiałem się
nieraz czy nie zeszły z konsol portalów” [ibid.:186–187]); podobnie podróżnik patrzy
na dzieci bawiące się w pobliżu Notre-Dame de Amiens: „te chłopaki w swoich
pozach pokurczonych, co obsiedli balustradę katedry, tak mi przypominają owe figurki
z konsoli, żeby ich tam można przenieść żywcem” (ibid.:116). Wyspiański nasłuchuje
historii opowiadanej przez katedrę, która dziedziczy dorobek kultury dawnych wieków
i wydaje się nieść ponadczasowe pytanie „co jutro [?]” (ibid.:141). Z drugiej strony,
ten trwały ślad przeszłości ulokowany zostaje w zupełnie nowym kontekście – we
francuskim mieście końca XIX wieku, toteż i miejska przestrzeń wpływa na sposób
postrzegania katedry, tak samo jak dominująca bryła świątyni organizuje optykę
miejskiej topografii20.
Oddajmy raz jeszcze głos Steinerowi: „Znaczenie oraz formy istnienia sztuki,
muzyki i literatury funkcjonują w obrębie doświadczenia naszego spotkania z Innym.
Cała nasza estetyka, cały ten krytyczny i hermeneutyczny dyskurs to próba
wyjaśnienia paradoksu i nieprzejrzystości spotkania, a także wielkiego szczęścia,
jakim spotkanie to może się okazać” (Steiner 1997:114). Wyspiański w trakcie
spotkania wsłuchuje się w mowę żywej tradycji, pozwala by katedra przemówiła
swoim donośnym głosem, sam zaś nastraja swój słuch na właściwy ton – tak, aby
wrażenie drogi i emocje spotkania, a co najważniejsze zrodzone w międzyczasie
doświadczenie, mogły stać się pożywką dla jego własnej refleksji, która ostatecznie –
przynajmniej w pewnej mierze – znajdzie swoje odbicie w epistolograficznym
wysiłku. Droga zwieńczona spotkaniem ze sztuką stanowi inicjację przestrzenie
rozmowy, w jakiej dzieło i odbiorca wzajemnie odnoszą się do siebie: z jednej strony
głos z przeszłości, który rozbrzmiewa w zupełnie nowym kontekście dziejowym, z
drugiej strony natomiast obciążający młodego podróżnika zespół przesądów i
oczekiwań, które musi on nieustannie korygować w obliczu doświadczeń stających się
jego udziałem. Doświadczenie Wyspiańskiego, jak z resztą każde prawdziwe
doświadczenie, powinniśmy zatem – zgodnie z tym, co pobrzmiewa w łacińskim
słowie experientia – postrzegać jako przekroczenie: przestrzeni (podróż), czasu
(kontakt ze materialnymi świadectwami przeszłości), rozumienia, które rozwija się w
ruchu stopniowego przesuwania ustalonej tymczasowo granicy, oraz siebie samego,
ponieważ w obliczu tego, co nowe i nieoczekiwane, co wreszcie – jak zauważa Steiner
– Inne, ulec przekroczeniu musi tożsamość doświadczającego.

Podobnie również u Prousta: wieża katedry św. Hilarego organizuje topografię Combray, ponieważ można ją
dojrzeć z niemal każdego zakątka miasta, staje się zatem swoistym punktem orientacyjnym, układem odniesienia
wobec którego Marcel określa swoje położenie podczas przechadzek po Combray, czy też pieszych wypraw
poza miasto. Niemal identycznie postępuje Wyspiański, kiedy w trakcie spacerów po kolejnych odwiedzanych
miejscowościach każdorazowo właśnie katedrę czyni punktem, ku któremu zmierza jego spojrzenie.
20
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Abstract: An Unknown Study about a Well-known Swedish Slavist – Angel Nakoff’s
Study about Alfred Jensen
Alfred Jensen (1859–1921) is a well-known name among Swedish scholars in the field of Slavic
languages and literatures. His merits as the first introducer of various Slavic literatures – Bulgarian,
Czech, Polish, Montenegrin, Russian, Slovene, Serbian, Croatian, Bosnian, Ukrainian – and their
cultures in Sweden are undisputable. He was also the first expert for all Slavic literatures, appointed by
the Swedish Academy for writing appraisals for the Nobel Prize in literature.
This article is an introduction to “Alfred Jensen” (a previously unpublished study) written by Angel
Nakoff (1925–2010). The introduction presents some facts about Nakoff’s life and the study, which
aims to give a holistic picture of Jensen’s literary work and translations. The study contains valuable
information from people who knew Jensen or are related to him, and a selected two-page bibliography
summarizing Jensen’s work in chronological order.

Alfred Jensen är ett välkänt namn bland svenska slavister. Hans förtjänster som första
förmedlare och introduktör av olika slaviska litteraturer och kulturer i Sverige är
obestridda. Dock är forskningen om honom fortfarande ganska begränsad, med
avseende på de enskilda slaviska språken och litteraturerna. Denna bild framgår även
den hittills enda större vetenskapliga publikationen Gusli 7 (1998), som var resultatet
av ett symposium tillägnat honom1. Bidragen till symposiet behandlar hans
verksamhet utifrån olika slaviska litteraturer, såsom den ukrainska, bulgariska, ryska,
kroatiska, slovenska, tjeckiska, montenegrinska och polska2.
Ett exempel på en ”helhetsbild” av Jensens verk upptäcktes nyligen i en
papperskasse med gamla universitetsdokument från 1960-talet. Det handlar om en
okänd uppsats av Angel Nakoff som skrevs när ämnet ”slaviska språk” började
förändras från ett homogent ämne utan specialisering varken i ett enskilt språk, eller
1
2

Gusli 7 (1998), Föredrag från symposiet ”Alfred Jensen-dagen”, Göteborg 1991.
De olika litteraturerna är ordnade enligt publiceringen i Gusli.
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litteratur, till ett ämne inriktat mot studier i specifika slaviska språk. Om uppsatsens
tillkomst vet man inte mycket. Det har inte gått att spåra när, och i vilket sammanhang,
den skrevs. I början på 2000-talet hamnade den hos Roger Gyllin genom Kamen
Nikolaev, son till Nikolaj Nikolaev, den siste bulgariske ambassadören innan 1945,
som undervisade i bulgariska vid Uppsala universitet (UU) 1948–1958. Uppgifterna
om författaren, Angel Nakoff, har vi fått genom hans fru, Aina Lind Nakoff, och
utifrån de dokument som bevarats av Slaviska institutionen vid UU.
Angel Nakoff föddes den 28 augusti 1925 i Gorna Džumaja (nuvarande
Blagoevgrad), Bulgarien. Han emigrerade till Sverige i början på 1950-talet efter
brytningen mellan Jugoslavien och Sovjetunionen, då den bulgariske parti- och
statsledaren Georgi Dimitrov var tvungen att överge tanken på en Balkanunion. Innan
dess arbetade Nakoff några år som lärare i matematik och fysik i Titov Veles i
Makedonien och läste medicin i Belgrad. Han tvingades avbryta sina studier, men ville
inte återvända till Bulgarien i det rådande politiska klimatet utan hamnade i ett
flyktingläger i Trieste under ett halvår och efter det i Sverige. År 1953 läste han
svenska vid Väddö folkhögskola i Uppland och var därefter inskriven som student vid
UU i ämnet slaviska språk (först i bulgariska, och sedan i serbo-kroatiska och ryska)
under åren 1954–1967. Ett bevis på hans studier i bulgariska är ett översättningsprov
från 16 mars 1963 rättat av Ivan Duridanov, den första utländska lektorn i bulgariska
vid UU. Under 1969–70 arbetade Nakoff som bibliotekarie på Carolina Rediviva och
även på skolbiblioteket i Uppsala. I början på 1970-talet gjorde han två
forskningsresor, först från april till december 1972 till ett bibliotek i Zürich, och sedan
från januari till sommaren 1973 till ett bibliotek i Heidelberg. Större delen av sitt
yrkesverksamma liv arbetade han på stadsbiblioteket i Södertälje och bodde i
Södertälje fram till pensioneringen 1990. Därefter flyttade han tillbaka till Uppsala.
Den enda publikation av Nakoff som har kunnat hittas är en artikel i BBL
(Biblioteksbladet) från 19723.
Nakoffs uppsats om Jensen omfattar 27 maskinskrivna sidor och två separata sidor
med valda delar av Jensens bibliografi. De redaktionella ändringarna vid publiceringen
av uppsatsen i Slovo avser främst återgivningen av citat. I Nakoffs uppsats är även
långa citat återgivna i löpande text inom citationstecken. I Slovo-versionen är alla
längre citat separerade för att underlätta läsningen. Endast på de ställen där Nakoff ger
sidanvisningar, finns sådana med i publiceringen. Numera är det möjligt att särskilja
titlar på böcker, tidningar, tidskrifter etc. på ett bättre sätt än när Nakoff skrev sin
uppsats, där alla titlar är återgivna inom citationstecken. I publiceringen särskiljs de på
följande sätt: tidskrifter och tidningar är kursiverade, medan böcker och artiklar samt
Jensens översättningar av böcker och andra verk ges inom citationstecken. De få
understrukna orden (eller fraserna) i Nakoffs uppsats återges spärrade, medan de i
3

Referens till Nakoffs artikel finns på: http://bada.hb.se/bitstream/2320/10435/1/1978%20nr%20124.pdf, 201210-28.
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originalet onumrerade fotnoterna återges med siffror i Slovo. Parentes med initialer
avser antingen författarens anmärkningar i marginalerna (A.N.) eller redaktörens
förtydligande (D.A.). I Nakoffs uppsats är namnen på slaviska författare i regel
transkriberade på vedertaget sätt. Undantag utgör de ställen där han följer Jensens
stavning.
Nakoffs uppsats om Jensen innehåller värdefull information av personer som kände,
eller är släkt med, honom. Denna information får vi ta del av tack vare Roger Gyllin,
som är en outsinlig källa till kunskap om slavistiken från slutet på 1960-talet fram till
nu, och två masterstudenter vid UU, Magdalena Sjelin och Martin Michailov, som har
överfört den maskinskrivna uppsatsen till den elektroniska form som nu publiceras i
Slovo.

73

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures

ISSN: 0348-744X

No. 53, 2012, pp. 75–100

Alfred Jensen
Angel Nakoff (1925–2010)

Inledande anmärkningar
Denna uppsats är inte avsedd som kritisk granskning av Alfred Jensens livsverk utan
snarare som en inventering av materialet och som en förberedelse till en grundligare
studie. Omöjligheten av att på en kort termin granska Jensens c:a 60 skrifter och
översättningar och hans minst lika många tidskriftsartiklar, frånsett den
dagsjournalistiska verksamheten, framstår klart. En viss oproportionerlighet i
föreliggande uppsats, alltför flyktig behandling av Jensens senare år och kanske alltför
stor grundlighet i behandlingen av hans tidigare produktion, har inte kunnat undvikas.
En värdering av Jensens egen poetiska alstring har ansetts ligga utom ramen för denna
uppsats.
Muntliga och skriftliga upplysningar har lämnats av fru Anna Thorén, f. Jensen,
banktjänsteman Ivo Jensen, professorskan Hedvig Lidforss Strömgren, civ.ing
Alexander Jensen, fil. dr Arne Holmberg, författaren Per Hallström, fil. dr Anders
Österling, professor Marcus Ehrenpreis, med flera.

Litteratur om Alfred Jensen









Publicistklubbens matrikel, 1901
Inbjudningsskrift till fil. doktorspromotion i Uppsala, vt 1907
Artikel i Svenska män och kvinnor (i korrektur)
Artikel i Hvar 8 dag, 12.1.1919
Artikel i GHT, 17.9.1921 och 8.8.1922
Artikel i Obzor 24.11.1931 (i tyskt manuskript)
Minnesartikel av prof. A. Kraus i Česka Akademia Almanach, 1922
Vem är det?, 1920 och statskalendern samma år.

Alfred Anton Jensen, en av Sveriges lärdaste kännare av de slaviska folken och
kulturerna, föddes i Hälsingtuna socken i Gävleborgs län den 30 september 1859.
Hans fader var en inom sitt område ovanligt kunnig tekniker; han var civilingenjör och
specialist inom sågverksbranschen. Hemmet var tämligen välbärgat, men något
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överflöd rådde där inte. Civilingenjören Carl Anton Jensens farfar var dansk och hade
invandrat till Sverige från Bornholm vid slutet av 1700-talet. Hans hustru hette
Carolina Eugenia Modéer, dotter till kaptenen vid Flottans mekaniska kår,
arbetschefen vid Södra korrektionsinrättningen i Stockholm Jonas Karl Modéer. Denne
hade fyra döttrar och en son; den sistnämnde dog ung varvid Modéerska ätten
utslocknade på manssidan. Carolina Eugenia Modéers syster Elvira Charlotta var gift
med C. A. Jensens bror, civilingenjör Nils Alexander Jensen. Kaptenen m.m. J. K.
Modéer var son till kungliga sekreteraren Adolf Modéer, en ovanligt lärd och
mångsidig naturforskare, vän och lärjunge till Linné. Adolf Modéer var egentligen
lantmätare, men hans insats begränsades inte till detta område: han var en av
initiativtagarna till Patriotiska Sällskapet och detta sällskaps ständige sekreterare, han
författade c:a 150 skrifter rörande kemi, fysik, geologi, etc. och var medlem av en
mängd utländska akademier och lärda sällskap, bl.a. av Ryska Œconomiska
Societeten. Linné värderade honom högt och uppkallade tvenne växter efter honom.
Släkten Modéer härstammade från en polsk krigare som kom till Sverige med Karl
VIII Knutsson på 1460-talet. En medlem av släkten var hovpredikanten hos Karl IX,
magister Sveno Jonae Moderus, och i biografin över honom i Hofclericiets Historia
läser man:
Om denne på sin tid märklige man, har Kongl. Secreteraren Herr Adoph Modeer1, som
härstammar ifrån Prosten Jonas Andreae, benäget lemnat följande underrättelse. Slägten är
ifrån Pohlen och var Stamfadern Polsk Soldat. Då Ryssarne under en bataille ryckte Fanan
ifrån honom, och han under retraiten passerade en Kyrka, gick han in och tog Kyrkofanan,
hvarmed han uppmuntrade sin troup, sökte åter Ryssarne, slog dem och återtog sin Fana.
För denna tappra gärning blef han Adlad, och fick det vapn, som ännu af hans
efterkommande i deras Sigill brukas. Hans slägt blef talrik och har i forntiden beklädt de
högre tjenster i Pohlen och kallade sig i början Raduan, sedermera skrefvo de sig efter sine
gods, som Zebrzydowsky och Przykowsky med flere. En gren af slägten spridde sig ut i
Sverige, och af hvilken Prosten Jonas Andr. Moadensis leder sin upprinnelse; han föddes i
det närmaste kort för år 1525 i Moheda Församling af Odal folk. Var utmärkt af et qvickt
snille och mycken flit i kunskapers inhemtande; han genomgick både snart och väl Scholan
och Academien i Upsala, blef Prest och kallad til Kyrkoherde år 1555 i Moheda, Öhrs och
Anaboda Församlingar i Småland; et ämbete som hans efterkommande länge Son ifrån Son
innehade.

Därefter skildrar Adolf Modéer huru Jonas Andreae under ”liturgiska oväsendet”
representerat Smålands präster var vid klagomål inför Johan III. Jonas Andreae hade
tre söner, de två äldre präster i Moheda, den yngste var ovannämnde hovpredikant.
Adolf Modéers redogörelse slutar:

1

Uppgifterna om Adolf Modéer har erhållits dels ur Ny svensk Släktbok av K. o. G. Leijonhufvud och dels av
civilingenjör Alexander Jensen.
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Under Prostens Jonae Andreae lifstid var en af hans slägtingar Biskop i Pohlen. Sist
regerande Konungen Stanislaus Augustus hade tilbudit Kgl. Secreteraren Modeer
Baron-Diplom, men hvilket han undanbedt sig.2

För övrigt kan nämnas att en medlem av släkten blev stamfader för adliga ätten
Rosenqvist, som emellertid snart utdog.
Efter barnaåren i hemmet sändes Alfred Jensen till läroverket i Hudiksvall, där han
bl.a. var skolkamrat med Alfred Berg (Fader Berg), Nathan Söderblom, Arvid
Lindman, sedermera regeringsrådet Palmgren, sedermera presidenten Berglöf och
bröderna Fineman. Beträffande Alfred Jensens skolår förtjänar följande rader att
citeras ur ”En liten nidvisa på 60-årsdagen tillägnad Doktor Alfred Jensen i all
anspråkslöshet av vännen Kurt Belfrage”, (otryckt):
Helt tidigt fri till sin natur
Han fann dock skolan smaka – bur
Och läste allt utom sin lexa
Hur små magistrar sorgsna käxa.
Nu vers han också skref i massa
Fast dom visst ej för Idun passa
Om punsch och friluftsliv och flickor
Och vandra glad med tomma fickor.

Han skrev emellertid även ”allvarligare” dikter, t.ex. översättningar från Schiller.
Redan tolvårig skrev han en längre dikt med titeln ”Carl XII före slaget vid Pultawa”,
där bland personerna även märkes Mazepa, om vilken han långt senare skrev ett stort
historiskt verk. Att Alfred Jensen så tidigt intresserade sig för Ryssland beror kanske
på att hans farbror civilingenjör Nils Alexander Jensen var bosatt i Ryssland, där han
hade anställning vid ett ångbåtsbolag, som trafikerade Volga. Efter studentexamen
vårterminen 1878 reste Alfred Jensen till farbrodern i Ryssland för att lära sin kusin
Alexander (född 1870) svenska så att denne senare skulle kunna vinna inträde i en
svensk skola vid föräldrarnas återkomst till Sverige3. Civilingenjör Jensen bodde i den
lilla orten Spasskij Zaton i närheten av Kazan. Alfred Jensen lärde sig med stor iver
ryska språket, hans lärare var en något försupen pop vid namn Ivanov. Denne
presenteras med porträtt i ”Slavia I”. Från Ryssland skrev Alfred Jensen tre längre
resebrev till Hudiksvalls-Posten, men ett kom bort på vägen. Det första delades i två
hälfter och infördes den 30 oktober och den 2 november 1878. Däri skildrar han en
ångbåtsresa utefter Volga med många pittoreska och lustiga detaljer. Han ser
fångtransporter och återvändande soldater, kalmucker och ryska kvinnor. De senare
finner han ej särdeles vackra, men anmärker att de ha små fötter och vackra tänder.
Han berättar även om ett besök i Astrachan, som han tycker är en ful och smutsig stad,
2
3

Beträffande förfäderna se Växjö Stifts Herdaminne, II och Svenska Kongl. Hofclericiets Historia, I, 1799.
En del upplysningar om vistelsen i Ryssland har lämnats av civilingenjör Alexander Jensen, Stockholm.

77

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 53, 2012

”liksom Rysslands städer i allmänhet”. Kyrkorna äro däremot mycket vackra. Den
snabbhet i uppfattningen och den mottaglighet för intryck som gjorde Alfred Jensen
till en så utmärkt journalist och reseskildrare finner man redan i detta första resebrev
till Hudiksvalls-Posten, t.ex. i följande episod från det hus i Astrachan, där Peter I:s
båtar förvarades:
I salen funnos för övrigt modeller till örlogsskepp, gamla redskap och vapen, flaggor o.d.,
och i fonden syntes ett utmärkt väl måladt porträtt af ryska rikets egentlige grundläggare,
segraren vid Poltava. Det enda, som störde den vackra anblicken af det hela, var, att två
murare, som voro der för att reparera, nedtagit några fanor och med dem till sängtäcken lagt
sig att sofva.

Den 8 och 12 februari 1879 publicerades ett ”Jul-bref från Ryssland”, i vilket ges en
skildring av de ryska gudstjänsterna och kyrkorna. Författaren anmärker på
anhopningen av tiggare och kommersen med vaxljus: ”Allt detta bidrager ingalunda
till att gifva högre lyftning åt den religiösa stämningen.” Vidare berättas om
julsederna, om hur popen och klockaren går omkring och välsignar hemmen och på
varje ställe trakteras med någon stärkande dryck och en smula tilltugg. Jensen
kommenterar: ”psalmen blef allt kortare och prästen blir allt fryntligare”. På juldagsoch nyårsdagseftermiddagarna var alla berusade. Därefter skildras en religiös
ceremoni, den s.k. vattenvälsignelsen, och man märker redan här den avsky för
vidskepelse och överdriven religiositet, som blev så märkbar i Jensens senare skrifter.
På sensommaren 1879 återkom Jensen till Sverige och inskrevs på hösten vid Uppsala
universitet. Studierna tog han tämligen lätt, Belfrage skriver härom:
[…]
förresten gnodde Alfred blott med ryskan
och klara’ mycket klent examenshyskan.

Alfred Jensen hade en god sångröst och blev medlem av många glada lag. Han
tillhörde Norrlands nation och skrev för denna ett spex om drottning Elisabeth av
England. Vid hundraårsminnet av Tegnérs födelse den 13 november 1882 var tydligen
Jensens skaldeförmåga så välkänd att han erhöll uppdraget att ”i Upsala Studentkårs
namn” dikta och framföra ett skaldestycke ”Till minnet af Esaias Tegnér”. Det består
av åtta sexradiga strofer, de säger emellertid inte något karakteristiskt vare sig om
Tegnér eller Alfred Jensen; följande rader kan kanske anses klinga en smula
”jensenskt”: ”På sanningens seger orubblig var tron” och ”Till striden för frihet en
maning oss bär”, ty frihet och sanning var Jensens patos, i den mån han hade något.
För övrigt kan nämnas att han delade rum med Nathan Söderblom under några år av
sin uppsalavistelse.
År 1883 hade Jensens kunskaper i ryska blivit så goda att han kunde verkställa två
översättningar från ryska till svenska. Det var novellerna ”Taras Bulba” och
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”Majnatten” av Gogol, som utkom i en serie Kulturbilder i novellform, och Turgenevs
sista verk, som utgavs under titeln ”Senilia”. Båda volymerna var försedda med
inledningar av översättaren, som redan visar en icke obetydlig förtrogenhet med dessa
författares skrifter och litteraturen om dem. Efter Turgenevs död i september 1883
ökades allmänhetens intresse för denne författare ytterligare, och ”Senilia” utkom i en
andra upplaga. Denna framgång blev emellertid ej prejudicerande för Jensens framtida
översättningar, som oftast såldes mycket dåligt. Översättningarna är samvetsgrant
utförda men präglade av sin tids språk, varför en läsare av dem numera inte får så stort
utbyte. Inom parentes kan nämnas att översättningen av ”Senilia” fick stor betydelse
för Heidenstams tidigare författarskap.
År 1883 publicerades i Finsk tidskrift, som kom att bli Jensens forum framför andra
till 1915, dels en översättning av fyra dikter av A. Kolzoff, dels en översättning av tre
ballader av A. Tolstoj. I fråga om Jensens synnerligen omfattande översättargärning
måste man nog säga att hans diktöversättningar, trots hans obestridliga verstalang,
stundom är något knaggliga. Rent allmänt gäller nog omdömet att de episka
översättningarna är bättre än de lyriska. Anders Österling har inte ansett någon av
Jensen översättningar värdig att medtagas i antologien ”All världens lyrik” 1943; han
yttrar i förordet till denna bok:
Jag är nämligen medveten om att svåra lakuner finnas, framför allt i fråga om den slaviska
och den spanska lyriken, där tyvärr mycket litet finns att tillgå i användbar översättning.

Anders Österling har i samtal med mig nämnt att han anser Jensens översättningar
”träaktiga”; detta omdöme förefaller mig emellertid alltför strängt, då en uppmärksam
läsare av Jensens lyriska översättningar stundom även finner ganska njutbara ting.
Men givetvis har Österling i stort sett rätt, då han skriver:
I mån som en dylik överflyttning har lyckats, brukar det också heta, att originaldikten har
införlivats med vår litteratur och kommer att ingå i de nationella förråden. Men erfarenheten
visar, att detta talesätt är en smula sangviniskt. Medan man går igenom alla mer eller mindre
förtjänstfulla bemödanden på detta gebit, måste man tyvärr komma till den upptäckten, att
översatt lyrik i allmänhet bleknar fortare än originallyrik och att själva den språkliga dräkten
i otaliga fall verkar urmodig och otillfredsställande redan efter några årtiondens förlopp.

Samtiden, och även Jensen själv, hade en rätt hög tanke om översättningarnas kvalitet.
Så skriver t.ex. Jensen i företalet till ”Eugen Onegin”:
Korteligen, jag tror mig hava bevarat diktverkets ursprungliga friskhet och skönhet, men i
de språkliga och litterära detaljerna lagt mig vinn om en formell trohet, som bör kunna
tillfredsställa mycket höga krav även från den vetenskapliga kritikens sida.

och i företalet till monografin över Vrchlický:
I åtskilliga fall djärfves jag själf tycka, att mina öfversättningsprof hedra Vrchlickýs namn.

Beträffande principen för översättningsarbete skriver Österling:
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[…] även i fråga om en dikt är det utan tvivel viktigast att få veta vad som sägs i den,
innehållet i det arrangemang av ord som tjänar till att uttrycka något visst, en stämning, ett
intryck, en tanke. Kan samtidigt det rytmiskt säregna bevaras, så ställas vi åter inför en av
dessa lyckträffar, som stundom belöna en översättares långa och plågsamma möda. Det
gynnsammaste utgångsläget är väl alltid när en skald översätter en viss dikt med den
hemliga motiveringen att han innerligt gärna själv skulle ha velat skriva den.

Att Jensens långa rad av lyriska översättningar inte saknar en och annan dylik
”lyckträff” kommer senare att visas.
Vårterminen 1884 lämnade Jensen Uppsala utan att ha avlagt någon examen. Hans
uppsalatid synes emellertid inte ha varit resultatlös, eftersom han flitigt förkovrat sig
inom det område, han speciellt intresserade sig för, nämligen den ryska
litteraturhistorian. I nummer (saknas – D.A.) 1884 av den förnäma Ny svensk tidskrift
publicerade Jensen en lång och ingående studie med titeln ”Om rysk folkpoesi”. Bland
sina källor nämner han särskilt Ralston: The songs of the Russian People, och han
följer även tämligen noga Ralstons indelning av folkvisorna, men till skillnad från så
många andra som skriver om ryska förhållanden hämtar han inte uteslutande sitt
material från icke-ryska källor utan visar sig även vara väl förtrogen med den ryska
forskningen på området och hänvisar särskilt till Rybnikovs epokgörande samling av
ryska folkvisor. Studien är välskriven och upplysande men att dess författare ännu
inte är fullärd visas av några små detaljer. Så t.ex. översätter han ”Slovo o polku
Igorjeve” med ”Ordet om Igors härtåg mot polovtserna” medan han i sin ryska
kulturhistoria från 1908 använder beteckningen ”Kvädet om Igors härtåg”, vilken är
den riktigare. Vidare nämner Jensen bland slavisk folkpoesi det ökända falsifikatet av
V. Hanka, som kallades ”Königinhoferhandskriften”, men handskriftens karaktär av
förfalskning uppdagades först senare, varför Jensens misstag i viss mån är ursäktligt.
Men studien om rysk folkpoesi är i alla fall ett gott arbete om ett ämne som tidigare
varit praktiskt taget okänt i Sverige, eljest hade den knappast blivit införd i den
vetenskapligt högtstående Ny svensk tidskrift. Bland denna tidskrifts flitigaste
medarbetare var professor Edvard Lidforss, som 13 år senare blev Jensens svärfar.
Under sommaren 1884 tjänstgjorde Jensen som volontär vid tidningen Exporten i
Hamburg. Denna tjänstgöring var knappast någon sinekur för honom, han vantrivdes
och funderade ett tag på att flytta till Amerika. Men denna plan blev ej verklighet, utan
han började i stället i november samma år en anställning på Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning, vars redaktör då var S. A. Hedlund. Jämsides med sin journalistiska
verksamhet fortsatte han målmedvetet sina studier av slavisk kultur och vitterhet. Tack
vare sin anställning vid Handelstidningen erhöll han i april 1885 uppdraget att vara
ansvarig utgivare för tidningen Nautiska Blad som utgavs av Nautiska Föreningens i
Göteborg styrelse och trycktes på Handelstidningens tryckeri. Nautiska Blad upplevde
blott nio nummer, varefter den av brist på ekonomiskt stöd från de sjöfartskretsar den
byggt sina förhoppningar på, upphörde. Tidningen som utkom med ett nummer per
månad innehåller inga artiklar signerade av Alfred Jensen, men kanske man kan våga
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en gissning att första numrets anmälan är skriven av honom; de små historiska
utblickarna – ”redan forntidens sjöfartsälskande fenicier och greker förstodo, […]” –
tyder på att Jensen är författaren, han försökte alltid få historiska aspekter på de ämnen
han behandlade. Eljest kan man väl förmoda att Jensens medverkan inskränkte sig till
refererande av utländsk nautisk litteratur etc. Tidningen hade för övrigt en särskild ”
nautisk redaktör”, en konsul Bersén. Men genom sin tjänstgöring vid tidningen
Exporten hade Jensen ju förvärvat en viss erfarenhet av hithörande ting.
I nummer 1 1886 av Finsk Tidskrift publicerade Jensen en essay om Nekrasoff med
titeln ”Nekrasoff. Ett ryskt skaldeporträtt”, och i nummer (siffran saknas – D.A.) 1888
av samma tidskrift offentliggjorde han en studie över Ivan Turgenjeff. I januari 1888
slutade Jensen sin anställning vid Handelstidningen och flyttade till Berlin som
korrespondent till Sydsvenska Dagbladet. Även där fortsatte han sina slaviska studier.
För övrigt kan nämnas att Jensen flitigt umgicks i radikala författarkretsar. År 1889
erhöll han Svenska Akademiens andra pris för en översättning av serbiska dikter.
Samma år utkom hans översättning av Pusjkins ”Eugen Onegin”. Att Jensen själv
ansåg sin översättning lyckad har tidigare nämnts. ”Eugen Onegin” blev ej den
försäljningsframgång som översättaren och förlaget väntat, vilket framgår av förordet
till Lermontovs ”Klostergossen och Demonen”, där han uttrycker förhoppningen att
han skulle hållas skadeslös för utgivningskostnaderna, ”vilket icke varit fallet med
t.ex. ’Eugen Onegin’ ”. Översättningen av ”Eugen Onegin” utförde Jensen i Berlin och
han refererar i sitt företal till ett flertal tyska översättningar av Pusjkins versroman.
Samma år, 1889, publicerades i Svensk Kalender en översättning av Pusjkins
”Tårekällan i Bachtjisaraj”, vilket visar att Jensen just de åren speciellt intresserade sig
för Pusjkins författarskap.
Översättningen är i stort sett lyckad, men det fyrtaktiga jambiska versmåttet
erbjuder ju ej heller större svårigheter. Den störes något av uttryck sådana som ”du
väna mö” och ”barnslig tärna”. Pusjkin och Turgenev var Jensens ”favoritförfattare”
och särskilt böjelsen för Turgenev återkommer som en röd tråd i allt vad Jensen skrivit
om rysk litteratur. Han jämför ofta Turgenevs harmoni med den antikonstnärliga,
upplösande tendensen i Lev Tolstojs senare författarskap. Vi kommer att finna rika
belägg för denna inställning hos Jensen i hans senare skrifter.
Åren 1890-93 arbetade Jensen dels som resekorrespondent för Handelstidningen, dels
som redaktör för samma tidnings utrikesavdelning. År 1890 blev Jensen medlem av
Publicistklubben, ur vars matrikel för år 1901 en hel del biografiska och bibliografiska
notiser för denna uppsats hämtats. Enligt denna matrikel skulle Jensens första poetiska
alster ha införts i början av 1880-talet i Indebetous tidskrift Tule. Där har emellertid ej
kunnat återfinnas något bidrag med Jensens namn eller signatur, såvida ej en dikt med
titeln ”Tåren”, undertecknad A. I. på s. 76 av Tule 1881, kan anses vara författad av
Jensen. Dikten synes emellertid i sin helhet vara alltför sentimental och trånande för att
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giva sannolikhet åt en sådan gissning. Som prov på stilen i dikten återges här två
strofer ur densamma:
[…]
Min trängtans låga mig förtär.
Upp, uppåt till det blå!
Det är den bön, som jag begär,
[…]
Men med en kyss solstrålen sög
upp till sig daggens tår
ur blommans rosenkalk och flög
med den till himmelsk vår.

Likaså skall Jensen enligt Publicistklubbens matrikel ha skrivit resebrev till Figaro
sommaren 1881, men då artiklarna i allmänhet ej är signerad har tiden ej medgivit en
på stilistiska grunder byggd undersökning.
År 1890 utgav Jensen en översättning av Saltykoff-Stjedrins berättelser med titeln
”Småstadslif”. I likhet med praktiskt taget alla Jensens skrifter och översättningar är
denna volym försedd med en inledning, och däri ligger en inte oväsentlig del av
Jensens insats som kunskapsförmedlare och popularisator. Han inte bara verkställde en
översättning utan han begagnade alltid tillfället till att presentera författarens liv och
verk.
År 1890 utgav Jensen även en översättning av den serbiska (montenegrinska – D.A.)
hjältedikten ”Gorski Vijenac” av Njegoš under namnet ”Bergkransen”. Han har alltså
jämsides med sin journalistiska verksamhet haft tid och intresse över för fortsatta,
grundliga studier i slavisk litteratur. Från studiet av den ryska litteraturen, som han
påbörjade redan under sina första studentår, kom alltså Jensen omkring år 1890 att
sysselsätta sig med de sydslaviska språken och kulturerna. Samtidigt med dessa studier
fortsatte han givetvis och fördjupade sina insikter i rysk litteratur, men eftersom
läsekretsen var blott obetydligt intresserad av den sydslaviska litteraturen var han
tvungen att finansiera sina utgivningar av denna med översättningar av mera ”populär”
litteratur. Till denna hör den ryska romanen ”Mimotschka” av Mikulitsch-Veselitskaja
år 1892. Av Jensens tidskriftsuppsatser under denna tid kan nämnas en studie över den
intressante nationalistiske politikern Katkov i Finsk Tidskrift 1888, ”Några
karakteristiska drag ur den nyare ryska novellistiken” ibidem 1889, ”Sverige och
Ryssland 1676–1681” ibidem 1889, ”Robert Hamerling: en romantikens svanesång”
ibidem 1890, och resp. 1891 och 1892 publicerades två sydslaviska översättningar,
nämligen Raditschevitj: ”Hajdukgrafven” och Mazuranitj: ”Smail-agas död”. Jensen
har ännu inte kommit fram till ett enhetligt transkriptionssystem av slaviska namn,
vilket även märkes i uppsatsen om sydslaviska seder och föreställningar i den av A. U.
Bååth utgivna kalendern Gnistan 1891. I denna uppsats presenterar Jensen några
översättningar av bulgariska folksagor etc. och berättar om sedvänjor och folkdanser
hos serber och bulgarer. Han citerar bland andra Miklosich och Jagič, men att döma av
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den valhänta transkriptionen kanske han även hämtat material från engelska källor; så
t.ex. skrives божиђ som ‹boshij›, vilket knappast är korrekt.
År 1891 utkom även ”Noveller från Serbien och Montenegro” och den lilla skriften
om Kristo Botjov. Den senare, som var Bulgariens specielle nationalskald vid tiden för
landets frigörelse från det turkiska förtrycket, har fängslat Jensen både genom sitt
frihetspatos och sina erotiska dikter. Jensen presenterar en hel rad översättningar av
Botjovs frihets- och kärleksdikter, samtidigt som han ger en livfull skildring av
skaldens växlingsrika levnad. I Ord och Bild 1892 har Jensen en uppsats: ”En
rumänisk skaldinna” och i Svensk Tidskrift 1893 skriver han om ”Dekabristerna i ryska
vitterheten”.
År 1893 utgav Jensen inte mindre än tre skrifter och skrev dessutom ett flertal
tidskriftsartiklar. Översättningen av Lermontovs dikter ”Klostergossen” och
”Demonen” (1893) har av förordet att döma utförts i Moskva, som Jensen besökte som
korrespondent för Handelstidningen under senare hälften av 1892. Dessa
diktöversättningar utkom i en privattryckt upplaga i tvär-oktavformat med guldtryckt
bård kring texten och konstnärliga anfanger. Anledningen till att Jensen gav ut denna
privatupplaga förklaras med följande ord i företalet:
Då förhållandena i vårt land äro av den föga hugnesamma art, att svenske förläggare af
praktiska hänsyn ej våga taga någon befattning med översättningsalster af dylika slag,
utsändas dessa båda dikter i bokmarknaden med direkt vädjan till den poesi- och
litteraturälskande allmänheten. Öfversättaren vill i det längsta tro, att den värkligt litterära
köpkraften i vårt land ändå är så stor, att en öfversättare åtminstone hålles skadeslös för
utgifningskostnaderna. Skulle detta glädjande resultat nu verkligen ernås, (något som icke
varit fallet med t.ex. ”Eugen Onegin”), skall öfversättaren däri se belöningen för ett
samvetsgrant arbete och en sporre till liknande sträfvande för framtiden.

År 1893 utkom även en samling egna dikter av Alfred Jensen kallade ”På fjärran stig”;
de innehåller en del poetiska intryck från hans resor i slaviska länder och i Tyskland.
Samma år trycktes i Göteborgs Vitterhetssamhälles skrifter en avhandling om Ragusas
slaviska vitterhet, en förstudie till det stora verket om Gundulić. Av tidskriftsartiklarna
från 1893 förtjänar särskilt att nämnas ”Lermontov” i Ord och Bild, tillkommen i
samband med de lyriska översättningarna, och ”Bjelinski” i Finsk Tidskrift. Den
senare artikeln visar att Jensens intressen småningom övergick från det estetisktlitterära till det litteratur- och samhällshistoriska området. Det är betecknande att
Jensen går direkt till en av centralgestalterna inom det andliga livet i Ryssland, vars
betydelse för efterkommande författargenerationer knappast kan överskattas. År 1894
följde i Nordisk Tidskrift en uppsats om ”Snillets förbannelse” (av Gribojedov), en
samtidigt litterärt betydelsefull och samhällskritiserande författare.
År 1894 flyttade Jensen till Berlin som korrespondent för Handelstidningen. Samma
år utkom ”Ur Böhmens moderna diktning” vilken visar att Jensen numera även
behärskar det tjeckiska språket.
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Vårtterminen 1893 höll Jensen, nyligen återkommen från Ryssland, en serie privata
föreläsningar vid Göteborgs Högskola om rysk litteratur.
I Finsk Tidskrift 1894 publicerade Jensen en ovanligt insiktsfull och skarpsinnig
studie med titeln ”Gogol och det sjukliga i den ryska litteraturen”. Samma år
medverkade han även i tidskriften Svithiod som utkom i Göteborg men blott upplevde
tre månaders utgivning. I två provnummer till samma tidskrift från december 1893
förekommer dels en prosaskiss: ”Den första ångbåten”, dels en dikt i tio strofer med
titeln ”Sirenen”. Skissen är en frisk och vänligt ironisk skildring av den första
stockholmsbåtens ankomst till en liten norrlandsstad på försommaren; skriven i god
åttiotalsstil, något påminnande om Strindberg och Jonas Lie. Dikten är intressant som
personligt dokument mera än som poetiskt alster. Först heter det: ”Nej tack till en
lockande sirén”, sedan kommer förklaringen:
[…] jag fått en släng af vattuskräck
och trifves hellre på det torra.

Han har smakat nöjen:
[…] som skänkt mig kanske blott en dag
af fröjd, men månader af ånger.

I dikten ”Syner i nyårsnatt” (publicerad i Svithiod, 6.1.1894) heter det:
[…] vik hädan kvinna med ditt fala glitter!
Drag mig ej med dig till fördärfvets brant!
Rår jag väl för att du på skambänk sitter?
Gaf jag dig icke, då du bad, en slant? […]

I Svithiod av den 20.1.1984 återges ett porträtt av Jensen som på begäran även skrev
några personliga rader som kommentar. Dessa rader blev något av det mest uppriktiga
som författaren skrivit om sig själv; de bär också överskriften ”En självbekännelse”. I
n:ris 3–8 av Svithiod publicerades ”Kashtanka af Anton Tshechov översatt från ryskan
af Alfred Jensen”. I nr 4 följde en artikel ”Vandringsminnen från Böhmiska Schweiz”,
och i nr 6 kom ”Prag, (Lösryckta blad ur anteckningsboken)”. Därefter följde
ytterligare två bidrag med tjeckiska motiv, nämligen: ”Ur Böhmens moderna
diktning”, en mindre inledning med några presenterande ord om Mácha och två
översättningar av dikter av honom, och ”Böhmens opera och dess främste
kompositör”, en artikel om Smetana, daterad Berlin den 2 mars 1894. År 1895 hade
hans studier i den tjeckiska litteraturen lett honom till skalden Svatopluk Čech, som
han gjorde bekant för den svenska litterära publiken genom inte mindre än tre artiklar
och översättningar. I Finsk Tidskrift finns en essay om Čech, i Nordisk Revy finns en
översättning av ”Trälens sånger” och i Ord och Bild infördes en översättning av ”I
lindens skugga”. I Finsk Tidskrift offentliggjordes även en essay med titeln ”Mácha
och den tjeckiska romantiken”. År 1895 erhöll Jensen det Beskowska resestipendiet av
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Svenska Akademien för att resa till Polen och samma år fick han även det
Letterstedtska priset av Vitterhetsakademien för förtjänstfull översättning till svenska
språket. Samma år utgav han ytterligare en samling egna dikter ”Nya dikter”. I
Nordisk Tidskrift år 1895 publicerades en uppsats med titeln ”Prešérn, slovenernas
nationalskald”, vilken visar Jensens mångsidighet: samtidigt som han sysslade med
studier och översättningar från den tjeckiska litteraturen hade han intresse över för en
slovensk poet. Ett annat exempel på Jensens vittomfattande kunskaper utgör artikeln
”Bosnisk kultur” i Nordisk Revy år 1895.
Efter vistelsen i Polen 1895 och ytterligare en kort tid som korrespondent i Berlin
återvände Jensen sommaren 1896 till Sverige och bosatte sig i Stockholm som
korrespondent till Handelstidningen. Under vistelsen i Berlin hade han som redan
nämnts med förkärlek umgåtts i radikala författarkretsar och bl.a. var han mycket god
vän med Bengt Lindforss. När han lämnade Berlin blev han ivrigt uppmanad av
Lidforss att i Stockholm söka upp dennes syster Karin som då arbetade på Vårt Lands
redaktion och överlämna en personlig hälsning. Jensen följde denna uppmaning, blev
bekant med fröken Lidforss och gifte sig med henne år 1897. Höstterminen 1896
framlade han resultatet av sina studier i Polen i en serie föreläsningar om polsk
litteratur vid Stockholms Högskola. Samma år utkom i Göteborg antologin ”Ur
slavernas diktvärld” innehållande översättningar av dikter av Neruda och Mickiewicz.
Detta år utkom även den intressanta reseskildringen ”Slavia”. Denna bok som
samtidigt är populär och underhållande och vittnar om grundlig kännedom om slaviskt
samhälls- och kulturliv är en typisk exponent för Jensens senare författarskap. Stilen är
kåserande och humoristisk, och innehållet utgöres av faktiska upplysningar och
personliga rön. Redan i början av boken är författaren medveten om att en revolution
måste komma i det ryska samhället som han anser vara så fullt av brister och
missförhållanden, och han förutsäger att när revolutionen kommer får den en ohyggligt
genomgripande kraft. Som karakteristiska drag i det ryska lynnet nämner han dels
chandrá, dvs. vemodet, letargien, dels den starka nationalitetskänslan. Han skildrar den
ryska despotismens och censurens verkningar och i följande yttrande märker man
Jensens alltigenom liberala inställning: ”censur är lika gagnlös som ekonomiska
skyddstullar”. Efter en på personlig erfarenhet grundad skildring av den ryska tullen i
Warszawa karakteriseras denna med orden: ”laglig utpressning för att bekosta hof och
präster”. Han finner emellertid det ryska folket sant mänskligt och misströstar icke om
deras framtid. Petersburg synes honom smutsigt och han stötes av det offentliga
fromleriet som visar sig i ideliga korstecken av kuskar och spårvägsförare. Mot den
överdrivna nationalitetskänslan vänder han sig med ett citat av Tegnérs ord att all
bildning står på utländsk grund till slut. I Moskva beser han med särskilt intresse
Vasili-katedralen, vars utseende är ”hälften kaktus, hälften ananas”. Han fäster sig
ånyo vid det stora antalet helgonbilder och vid vidskepelsen; under det senare
begreppet innefattar han även en del religiösa sedvänjor. Han kritiserar det ihåliga
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kongresspratet i Moskva och tycker det vore lämpligare att visa gästande delegationer
det verkliga ryska livet med alla dess brister. En realistisk skildring ger han av
människorna på Chitrov Rynok där Gorkij senare hämtade sitt material till
”Natthärbärget”. Han fäster sig där särskilt vid dryckenskapen och lättjan, som istället
för att motarbetas av prästerna och samhället tvärtom uppmuntras av dem; brännvin är
opium för folket skulle han kunnat säga med en travestering av Karl Marx’ ord.
Ordningsmakten blundar för fylleriet och därför blir ordningen också nästan obefintlig
trots överflödet av poliser.
En av de få gånger som Jensen skriver om rysk teater är i ”Slavia”, där han berättar
om Teater Korschs tioårsjubileum, dock tämligen flyktigt. Det är skada att Jensen inte
intresserade sig mer för teater, ty eljest hade han kunnat ge många värdefulla notiser
om t.ex. Stanislavskijs banbrytande insats; Moskvas Konstnärliga Teater öppnades
redan 1898 och Jensen besökte Moskva många gånger efter detta årtal. Stanislavskij
nämnesenda gången efter vad jag hittills kunnat finna i en uppsats i Finsk Tidskrift
1912. Efter en på pittoreska detaljer och personliga reflexioner rik skildring av ryskt
järnvägs- och hotell-liv kommer Jensen in på det ryska språkets skönhet och han
citerar om denna Turgenevs ord ur ”Senilia”, vilka han ofta återvänder till, så t.ex. i
efterskriften till ”Rysk Kulturhistoria”. Jensens åsikt torde förtjäna att återges:
Redan det ryska språket i och för sig verkar sympatiskt. Jag vet intet tungomål, som i
fonetisk skönhet kan mäta sig med ryskan, åtminstone ej bland de slaviska: det är ljudrikt
och smidigt, klart och på samma gång melodiskt, kraftigt och dock mjukt. […] Äfven det
ryska uttryckssättet med dess klassiska lakonism och slaviska hjärtlighet inger
förtroende. Då ryskan, som bekant, saknar både artikel och predikatskopula (felaktigt –
A.N.), vinner det i plastisk klarhet, och som ryssen i likhet med romaren helst besvarar en
fråga genom att upprepa hufvudordet med eller utan negation, ger detta en bestämdhet och
kraft, som ersätter den praktiska enkelheten med ja och nej.

En strax efteråt följande kritisk reflektion är värd att citera:
Men om de (ryssarna – N. A.) sålunda ej tåla att utländingen nedsätter Ryssland, häckla de
gärna själfva, och man kan i storstädernas salonger efter en rätt flyktig bekantskap få höra
en oppositionell frispråkighet, som det politiska salongslifvet i Berlin ej har motstycke till,
och som man skulle tro förbjuda sig själf i ett så strängt censureradt land. Men just detta
tvång måste väcka deras inre motsägelselust; de se i den privata yttrandefriheten ett surrogat
för den politiska, och med en ofta frasihålig ”liberalism” söka de väl ock slå blå dunster i
ögonen på ”tysken” med vars reflekterande väsen de hafva vida mer gemensamt än med den
spirituelle, klart analyserade fransmannen.

På sidan 81 lämnas ett porträtt av den förut omtalade popen Ivanov, författarens förste
lärare i ryska, och i skildringen av påskfirandet finner man tydliga reminiscenser från
Jensens julbrev till Hudiksvalls-Posten. Att det är en litterärt kunnig man som skriver
denna reseskildring märker man i de ofta förekommande hänvisningarna till den ryska
litteraturen, vid anblicken av stäppen citerar Jensen t.ex. Gogols ord i en uppsats om
den lillryska folkdikten och nämner även Sjevtjenkos namn. Vid ett besök i
Grottekyrkan i Kiev får Jensen tillfälle att utveckla sina kritiska, antikyrkliga
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tankegångar, och vid sådana tillfällen är hans stil som bäst, medan han inte är fullt så
lyckad när han försöker vara lyrisk. Som bevis på stilen i hans reseskildringar när den
är som bäst återges här ett avsnitt ur minnena från Kiev.
Men ju närmare jag kom helgedomen, dess mer bleknade mina illusioner, och den
stämningsfulla pieteten aflöstes efterhand af skeptiska reflexioner och världsliga
idéassociationer. Glansen och ståten hos de sex klosterbyggnader och kyrkor, som äro
hopgyttrade kring det höga, fristående klocktornet, ännu högre än ”Ivan Veliki” i Moskva,
passar föga till det mänskliga elände af sjukdom, lättja, smuts och tiggeri, som i trasiga
skepnader hopar sig vid klostermuren och inne på gården. Naturligtvis saknas icke salustånd
med reliker och fromma tryckalster, och i pilgrimsvärdshusen serveras öl och brännvin i
långa banor till priser, som just inte tyda på kristlig offervillighet.
Äfven själfva Grotteklostret, som för öfrigt har eget tryckeri, sjukhus, bageri,
vaxljusfabrik med mera, består sig med ett särskildt hotell (220 rum) för vallfärdande samt
en matsal för 800 personer med middag à 25 kopek kuvertet; dessutom få 2 000 personer
dagligen fri kost – en praktisk, välgörande sida af klosterlifvet som är kanske dess vackraste.
Härvid får man dock ej glömma, att hvad klostret ger med ena handen, dubbelt tas igen med
den andra genom den nästan obligatoriska intäkten af allmosor och fromma stiftelser.
Och redan vid ingången till katakomberna var stämningen totalt bortblåst: anblicken af
väggmålningarna om den yttersta dagen och om lifvet efter detta hafva en nästan motsatt
verkan och kunna försätta en humorist i det muntraste själstillstånd. Änglarna, alla stöpta i
precis samma form, hafva synbarligt mycket tråkigt i himmelriket, hvaremot djäflarna,
försedda med apfysionomier och ödlesvansar, roa sig på mångfaldigt sätt och se så innerligt
belåtna ut. Dessutom ligger den reflexionen nära till hands, att konstnärerna uppenbarligen
varit i förlägenhet, då de skulle måla paradiset, under det att de rört sig med individuell
frihet och påtaglig lokalkännedom, då det gällt att framställa helvetet. […] Inalles ligga 127
heliga fäder i dessa hemska grafvar, och fastän jag aldrig förr varit tillsammans med så
många helgon på en gång, har jag kanske aldrig känt mig mindre helig till sinnes.

Jensens lustigt omständliga uttryckssätt, som stundom påminner om den lundensiska
skolan, t.ex. Frans G. Bengtsson eller Hugo Mattson, kan här illustreras med ett par
citat.
De ljud, som alla dessa friktioner åstadkomma, förråda frånvaron af olja och peka tillbaka till en tid,
då dur- och mollskalorna ännu varo okända. (s. 177)
Den atmosfär, som närmst omgaf honom röjde bekantskap med brännvin. (s. 184)
Feta vattentunnor kördes omkring för att läska gatuluftens bakterier.” (s. 58)

Ett annat drag i Jensens stil är det plötsliga uppdykandet av en eller ett par versrader,
utan att versen typografiskt skiljer sig från prosan på något sätt. Så t.ex. står det på s.
47:
[…] men hit ströfva ock de, som nedlagt sin mesta dagspenning på krogen och därför måste
slitna kläder bära.

och på ett annat ställe:
Men hvarför bort i fjärran sväfva, då det goda nära är? (s. 395)
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”Slavia”, som innehåller minnen från ett flertal resor i Ryssland, är även full av
reflexioner om samhället och litteraturen och deras inflytande på varandra. Efter att ha
omtalat Pusjkin-tidens storslagna litterära honorar skriver Jensen:
Men efter 1848, då litteraturen blef själfständig och demokratisk, kastade vinden om, och de
stora skalderna möttes med förakt, fattigdom, förvisning: Dostojevski, […] invigde med sin
förvisning till Sibirien denna förnedringsperiod, och Gljeb Uspenski slutade i sjukhuset i
Novgorod Veliki. Den andliga lifegenskapen hämnade färdernas missgärningar allt intill
tredje och fjärde led, och skönlitteraturen behärskades af den sjukliga mysticism, som bröt
fram i senare delen af Gogols ”Döda själar”.

Efter några sidor som behandlar centrala problem i den ryska litteraturen skriver
Jensen:
Utan att helt instämma i den optimistiska mysticism, som t.ex. hyllas af Brandes, då han i
Ryssland vill se det stora, pånyttfödande framtidslandet för hela vår kultur, behöfver man
därför icke öfverskatta olyckan af den apati och sterilitet, som kännetecknar det sista
årtiondets ryska skönlitteratur (undantagande L. Tolstoj) och hvari en sådan medelmåttig
talang som novellisten Tjechov framstår så mycket högre.

I detta sammanhang kan nämnas att Jensen stundom lämnar uppgifter som senare visar
sig vara felaktiga och som han korrigerar i följande böcker. I ”Slavia” (s. 218) nämner
han att studenterna vid Dostojevskijs begravning ville bära dennes bojor efter kistan,
men i ”Tsardömet vid skiljovägen” meddelas att Jensen av Dostojevskijs änka fått veta
att denna detalj är helt apokryfisk, och i samma bok återges ett porträtt av
Tjernysjevskij trots att Jensen i ”Slavia” påstått att något sådant ej fanns bevarat. Det
avslutande kapitlet i första boken av ”Slavia” innehåller minnen från besök på
Turgenevs gods Spasskoje och hos Tolstoj på Jasnaja Poljana, det är kanske det
intressantaste kapitlet i boken. Professor Arnošt Kraus nämner i sin minnesteckning
över Jensen i Česka Akademia Almanach att denne hade en fördom mot Tolstoj; detta
omdöme är nog delvis felaktigt, det var inte mot Tolstojs författarskap i dess helhet
utan endast mot de senare skrifterna som Jensen vände sig. Hans smak och
temperament låg så fjärran från den mysticism och passivitet som Tolstoj predikade
under sin ålderdom, och han vände sig även mot ”okonstnärligheten” eller
”antikonstnärligheten” i t.ex. ”Kreutzersonaten”. Men till några opassande
meningsbyten med Tolstoj förleddes han inte under sitt besök på Jasnaja Poljana,
dessbättre, men det är inte samma värme i skildringen av besöket där som i skildringen
av Turgenevs förfallna herrgård. Slutsatsen av sina iakttagelser i Ryssland framlägger
Jensen i epilogen till första boken:
Nej, progressionens farligaste fiende i Ryssland är den grekiska kyrkan. Det är hon som
upphöjt legenden om ryska själfhärskardömet till ofelbarhetsdogm; det är hon som hindrar
upplysning och fritt tänkande; det är hon som förföljer och utvisar de frisinnade
fosterlandsvännerna och förbjuder en förnuftig tideräkning såsom ”kättersk”.
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År 1897 flyttade Jensen som nygift till Wien i egenskap av korrespondent till
Handelstidningen. Samma år utkom en ”ny följd” av ”Slavia” i åtta häften à 75 öre,
innehållande reseminnen från Donau till Adria och Bosporen. I Finsk Tidskrift
publicerades två uppsatser om Mickiewicz: ”Herr Tadeusz av Mickiewicz. En litterär
studie” och ”A. Mickiewicz och ’Talet 44’. Ett bidrag till den slaviska mysticismens
historia”. Av Vetenskapsakademien erhöll han åter det Letterstedtska priset för
förtjänstfull översättning till svenska språket.
År 1898 resulterade Mickiewicz-studierna i en översättning av ”Pan Tadeusz”. I
antologien ”Ur slavernas diktvärld” (företalet, daterat Krakau dec. 1895) skriver
Jensen:
Tacksam för de erkännanden som från offentligt håll kommit öfversättaren till del för hans
translatoriska möda, samt drifven af rent litterärt intresse, hoppas öfversättaren framdeles
kunna framlägga nya prof af såväl Mickiewicz som hans stora samtida landsmäns genialiska
skapelser […] och hoppas att kunna införlifva Mickiewicz med den svenska litteraturen före
århundradets slut.

Den första delen av detta löfte var nu uppfylld, och det skulle inte dröja länge innan
även andra polska skalder än Mickiewicz var översatta till svenska. Samtiden berömde
Jensens översättning, men uppskattningen har numera sjunkit, och Per Hallström
yttrade vid ett telefonsamtal med mig i januari i år (oklart vilket år – D. A.) att han
ansåg Pan Tadeusz-översättningen onjutbar; själv hade han varit tvungen att läsa Pan
Tadeusz på tyska. År 1898 utkom även en minnesartikel av Jensen i Finsk Tidskrift:
”Till A. Mickiewicz’ hundraårsminne”. Samma år publicerade han en samling
översättningar av Svatopluk Čech, som emellertid enligt professor Kraus’ utsago rönte
föga framgång hos den litteraturintresserade publiken. Detta ovanligt produktiva år
utkom också ”Ryska skaldeporträtt”, en bok så överfylld med konkreta upplysningar
och belysande kommentarer att man häpnar över dess författares flit och receptivitet.
Jensens styrka som litteraturhistoriker är dels blicken för den karakteristiska
detaljen, dels förmågan att se stora sammanhang och ge vida överblickar, och båda
dessa egenskaper finns i rikt mått representerade i ”Ryska skaldeporträtt”. En svaghet
hos Jensen är emellertid motviljan mot estetisk analys, han dröjer alltid hellre vid det
idéhistoriska och biografiska materialet. Han är själv medveten om denna sin
inställning, sålunda skriver han i förordet till ”Ryska skaldeporträtt”:
Så mycket som möjligt har författaren låtit de ryska personligheterna tala själfva genom sina
egna handlingar och ord. Det tvivelaktiga värdet af rent ”ästetiska” undersökningar har förf.
lämnat åsido för att lägga hufvudvikten på karakteristiska smådrag, som kunna belysa den
ryska kulturen från olika sidor – miniatyrbilder som stundom kanske säga mer än långa
afhandlingar. […] Men framför allt har det legat mig om hjärtat att i de ryska skalderna
teckna människor och medmänniskor, som kämpat och sträfvat, älskat och svärmat, lidit och
felat, såsom vi själfva.

Detta kulturhistoriska betraktelsesätt och principen att låta författarna tala själva har
emellertid sina svårigheter när det gäller översatt litteratur. Det blir trots allt mest
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översättarens personlighet som blir belyst och översättningarnas språk präglas av
språket under den tid då de verkställts. Även om man alltså inte helt kan instämma i
Jensens principförklaring måste man dock erkänna att ”Ryska skaldeporträtt” är en
ovanligt givande bok, kanske en av Jensens bästa. Den är fylld med översättningar av
en rad centrala dikter ur den ryska litteraturens största period och den ger massor av
nytt stoff, delvis hämtat ur ryska tidskrifter; den framställer också konsekvent
samhällsutvecklingen parallellt med litteraturut-vecklingen: ett framställningssätt som
beträffande andra länders litteraturer först senare kommit till användning. En annan
synpunkt som låg Jensen varmt om hjärtat var folkbildnings- och upplysningssyftet. I
flera av sina verk skriver Jensen om behovet av upplysning angående Ryssland. I
förordet till ”Ryska skaldeporträtt” heter det:
Hvarje konkret, objektiv kunskap om vårt mäktiga grannland i öster tjänar ett stort syfte: att
skingra okunnighetens mörker och fördomarnas töcken. I detta afseende kan det ej skrifvas
nog mycket om det moderna Ryssland.

I augusti 1899 flyttade Jensen med sin familj (en dotter hade blivit född samma år)
från Wien till Ragusa. Resultatet av sin vistelse i Wien framlade Jensen i ”Habsburg”
och ett litet sammandrag av iakttagelserna av ”raskampen” publicerade han i Svenska
Folkets Öreskrifter under titeln ”Slaver och germaner”. Sistnämnda skrift upplevde
den största upplagan av alla Jensens skrifter: att döma av förlagsreklamen mellan 50
000 och 100 000! I både de ovannämnda verken uppehåller sig författaren med
förkärlek vid panslavismens problem. I ”Habsburg”, heter det:
Ryssland […] lånar sitt öra åt panslavistiska svärmerier, om de passa för dagens syfte, men
att det för resten drifver rysk politik, dvs. en imperialistisk världs- och kolonialpolitik, utan
att lägga sig ”i Polens affärer” för några tjechers och sydslavers skull. (s. 11)

Och om panslavismen i praktiken skriver Jensen i ”Slaver och germaner”:
Huru polackerna i västra Galizien för öfrigt tillämpa sina panslavistiska läror gent emot sina
stamfränder rutenerna (lillryssar) i östra Galizien, hvilka förtryckas i alla afseenden, är ett
utom ramen för denna uppsats liggande ämne, som kunde lämna bevis på, huru betydelselös
den panslavistiska grundsatsen är i den politiska värkligheten.

I samma skrift heter det att det knappast ens är språken som förenar de slaviska folken:
på en panslavistisk kongress var delegaterna tvungna att tillgripa tyska språket för att
bli förstådda av sina ”slaviska bröder”. År 1899 utkom även första delen av ”Polska
skalder”. Också detta år erhöll Jensen det Letterstedtska priset för förtjänstfull
översättning till svenska. Jensens mångårige vän i Zagreb dr. Franjo Bučar nämner i en
minnesartikel att Jensen bad honom att vara försiktig i sin anmälan av ”Habsburg” så
att han inte blev utvisad från Ragusa, vilket hade spolierat hans forskningar.
Under sin vistelse i Ragusa (Dubrovnik) studerade Jensen mycket flitigt Ragusas
historia och litteratur, som han för övrigt även tidigare hade sysselsatt sig med. Redan
1891 hade han besökt Ragusa för första gången och om Ragusas slaviska vitterhet
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hade han skrivit en liten avhandling 1893, som tidigare nämnts. I Ragusa fördjupade
han sina språkkunskaper och bedrev omfattande arkiv- och biblioteksstudier,
framförallt i Franciskanerklostrets bibliotek. Småningom bestämde han sig för att
skriva en monografi över Gundulić och gick till verket med stor grundlighet och
målmedvetenhet. Resultatet av dessa forskningar blev Jensens kanske vetenskapligt
mest framstående prestation ”Gundulić und sein Osman”. Bučar skriver om Jensens
grundlighet:
Jensen bearbeitete Gundulić ins Kleinste, wie es bis jetzt kein kroatischer oder serbischer
Schriftsteller getan hat. (Bučars artikel i Obzor 24.11.1931, övers. t. tyska av förf.)

Verket om Gundulić blev mycket uppskattat av den vetenskapliga kritiken, t.ex. av
Jagić, Šurmin och P. Popović, och Bučar påstår att det till stor del var på grund därav
som Jensen 1901 blev medlem av Svenska Akademiens Nobel-Institut och referent för
de slaviska litteraturerna. Efter att ha avslutat sina forskningar i Ragusa återvände
Jensen i juli månad år 1900 till Sverige. I december samma år utkom ”Gundulić und
sein Osman” på tyska i Sverige (dålig tyska enligt professor Kraus), i en upplaga av
blott 100 exemplar. Eftervärldens kritik av Gundulić-boken är inte lika vänlig som
samtidens: docent Hannes Sköld skriver i Handelstidningen den 8 augusti 1922
följande på tal om professor Kraus’ vänliga omdöme om detsamma att det knappast är
förtjänt, ”ty vetenskapligt sett torde det knappast ha utsikt att stå sig annat än genom
sin grundlighet”.
1901 blev Jensen i varje fall medlem av Nobel-Institutet, och även om olika
meningar råder om Gundulić-verket kan väl inte något tvivel råda om att Jensen var
ovanligt väl meriterad för denna post. Hans arbete bestod i att anskaffa slavisk
litteratur till Nobel-biblioteket och att yttra sig över de förslag till Nobelpristagare från
de slaviska länderna som kunde inkomma; han hade även själv rätt att föreslå slaver
till erhållande av Nobelpriset. Den ende slaviske författare som erhöll priset under
Jensens tid vid biblioteket var Sienkiewicz, och därför var hans insatser ytligt sett inte
så stora, vilket ledde till konflikter vilka senare skall omtalas. Akademiens handlingar
rörande Nobelprisen är hemliga varför det inte finnes någon möjlighet att utröna vilka
författare som Jensen föreslagit och på vilka grunder de fallit igenom. Att Jensens
insats vid Nobel-Institutet i viss mån blev en besvikelse för honom själv antydes vid
flera tillfällen i brev o. dyl. Vad den biblioteksmässiga sidan av arbetet beträffar så
lyckades Jensen ovanligt bra därmed, detta vitsordar t.ex. Hannes Sköld i den förut
nämnda artikeln:
Om Sverige i närvarande stund äger ett bibliotek av slavisk litteratur, som åtskilliga slaviska
länder kunna missunna oss och vilket säkert är det mångsidigast sammansatta och
komplettaste i alla icke-slaviska länder, så är det Jensens förtjänst. Varje yngre slavist, som
tagit kännedom om de till stor del ännu outnyttjade slaviska litterära skatterna på
nobelbiblioteket i Stockholm, vet i vilken tacksamhetsskuld Sverige här står till Jensen. Och
många av de verk, vilka tydligen biblioteket självt ej haft råd att skaffa sig, har han själv
91

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 53, 2012

lämnat sina dedikationsexemplar av – bevis på vänskap och tillgivenhet från slaviska
författare samt kanske blyga frierier till ett nobelpris!

År 1901 utkom en diktsamling av Aškerc: ”Sloveniska ballader”, en liten volym på 95
sidor tillägnad Carl Snoilsky.
År 1899 hade Jensen börjat medarbeta i Archiv für slavische Philologie, hans första
bidrag var en recension av en bok av Kallenbach om Mickiewicz. År 1902 skrev han
om Popović: ”O gorskom vijencu” och 1903 följde ”Einige literarische Bemerkungen
zum Ribanje von Petar Hektorović”. 1902 översatte Jensen till svenska en berättelse av
Vojnović: ”Xanta”, och samma år publicerade han ”Sonetter från Adria”. En
samlingen resebilder, innehållande bl.a. minnen från Ragusa, utkom 1901 och i Ord
och Bild infördes samma år ”Ragusa, en resestudie”. De polska intressena levde upp
igen efter återkomsten till Sverige: 1901 inflöt i Finsk Tidskrift en översättning av
Krasińskis ”Morgongryningen” och i samma tidskrift följde 1903 uppsatsen
”Nyupptäckta dikter av Krasiński”. Det kanske även förtjänar att nämnas att Jensen
detta år blev riddare av Nordstjärneorden; redan tidigare hade han erhållit ett flertal
ordensutmärkelser, bl.a. från Serbien, Bulgarien och Turkiet. Dessa utmärkelser visar
att Jensen blev uppskattad i de länder som han besökte och vars litteraturer han gjorde
kända i Sverige. Sin turkiska orden erhöll han på rekommendation av svenska
sändebudet i Konstantinopel, denna orden beredde honom tillträde till kretsar dit han
eljest som utlänning inte kunnat komma. Själv skattade Jensen dessa
”nådevedermälen” lågt och skämtade gärna om dem.
År 1903 utkom en översättning av sex noveller av Leonid Andrejev under titeln
”Tanken”. Samma år föddes sonen Ivo, uppkallad efter författaren Ivo Vojnović. I
tidskriften Varia publicerades 1902 och 1903 några översättningar från Vrchlický, och
1904 utkom den detaljerade monografien över samme författare. I förordet till denna
monografi utvecklar Jensen sin gamla åsikt om värdet av en på fakta grundad historisk
framställning av en författare:
Litterära monografier kunna skrifvas på två sätt, dels i form af en ästetisk själsstudie, den s.
k. essayn, dels såsom ett rent litteraturhistoriskt, på idel fakta grundadt genomforskande af
den ifrågavarande författarens lefnadslopp och samtliga skrifter. Den förra vägen är utan
tvifvel mer tacksam, men också farligare, enär essayn alltid måste blifva mer eller mindre
subjektivt bedömande, i det att dess författare gifvetvis helst dröjer vid de sidor af skalden,
dem han mest eller bäst fattar, med förbigående af andra, kanske lika viktiga punkter, som
kritikern icke vill kännas vid eller som han ej – känner till. […]
Den rent litteraturhistoriska metoden är betydligt mödosammare och har vida svårare att
blifva populär, men den är slutligen den enda säkra grunden, hvarpå den psykologiska
analysen kan bygga vidare. Framför allt synes den mig oundgängligt nödvändig i de fall, då
en alldeles obekant författare införes i en främmande litteratur. Utan saklig kännedom om
dennes skrifter måste den ästetiska studien blifva mer eller mindre sväfvande och
ovederhäftig.

Senare delen av detta yttrande synes mig något tvivelaktigt, det är kanske inte alldeles
lämpligt att presentera en fullkomligt okänd skald med en grundlig och vederhäftig
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redogörelse för hans samtliga dikter utan att först ha intresserat och fängslat den
blivande läskretsen genom en orienterande estetisk studie. I detta fall kan man kanske
gissa att Jensen velat motivera ett Nobelpris åt Vrchlický och därför gjort sin
monografi särskilt grundlig. Verket blev säkerligen mer uppskattat i författarens
hemland än i Sverige och det översattes redan 1906 till tjeckiska av professor Kraus.
Sedan Jensen i april 1904 färdigställt Vrchlický-boken reste han till Polen för att
genom studier i Lwów pröva värdet av Sienkiewicz’ historiska epik. Under dessa
studier fann han en mängd stoff som han framlade i boken ”Svenska bilder i polska
vitterheten” (1904). År 1904 utkom även ”Berättelser och sagor” av Zeyer i
översättning av Jensen.
År 1905 slutade Jensen i Handelstidningen och blev medarbetare i Stockholms
Dagblad. Samma år fick Sienkiewicz Nobelpriset och Jensen framträdde med en dikt
till Sienkiewicz vid Nobel-banketten vilken senare översattes till polska. Sienkiewicz
donerade 5 000 kronor till ett stipendium för utgivande av arbeten rörande Polen, och
Jensen var väl praktiskt taget självskriven till erhållande av detta stipendium, som han
också fick året efter, 1906.
År 1905 översatte Jensen ett urval moderna ryska noveller under titeln ”Dödens
tystnad”. Följande författare är representerade: Andrejev, Sologub, Telesjov, Tsjirikov,
Sergjejev-Tsenski, vardera med en novell utom Andrejev som representeras med tre
noveller. Samma år utkom även ”Tsardömet vid skiljovägen” med undertiteln
”Nutidsskildringar från Ryssland”, en reseskildring i ungefär samma stil som ”Slavia
I”, men med djupare perspektiv och större hänsynstagande till sociala frågor. Även
med detta verk anser sig Jensen fylla en upplysares och förmedlares roll:
Ty försåvidt kunskap är makt, är ock en lidelsefri kännedom om vår underlige granne, som
den geografiska försynen skaffat oss på halsen, det första villkoret för ett klarare förstående,
som i sin mån är ägnadt att skingra många fördomar och villfarelser och därigenom kan
bana vägen för ett bättre förhållande mellan två folk, som, trots olikheterna, ständigt äro mer
eller mindre hänvisade till hvarandra.

Jensen framträder i denna bok som i sina andra böcker som motståndare till kyrkan,
byråkratin och despotismen, och hans medarbetarskap i Handelstidningen i Göteborg
har inte blott givit honom en grundligt liberal inställning utan även en smak för s.k.
göteborgsvitsar. Det torde räcka med ett exempel på denna speciella sorts kvickhet:
Och det inte minst beundransvärda hos tsar Peter var att han mäktade trolla fram dessa
avenyer och palats på en sumpig ödemark – däraf kunde man ock frestas att förklara namnet
sankt Petersburg, ty med det latinska sanctus, helig, har hvarken Peter eller ”Piter” haft
något att skaffa.

Men Jensen har även intresse för allvarligare etymologier och språkliga frågor, ett
genomgående drag i hans författarskap är att han ofta lämnar ryska ord oöversatta och
stundom förser dem med etymologiska härledningar. Läsaren får därigenom ett icke
föraktligt förråd av glosor. För övrigt kan nämnas att Jensens historiska studier gett
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honom möjlighet att vid behov lämna långa historiska utredningar av aktuella frågor,
så sker t.ex. i ”Tsardömet vid skiljovägen” på tal om författningsdiskussionen. Jensens
nyktra verklighetssinne yttrar sig ofta i träffande omdömen som i följande sats:
Öfverhufvud är det där talet om folkets ”omogenhet” ofta blott en fras, hvarunder
reaktionära lustar bemantla sig. (s. 93)

I fråga om Tolstojs samhällsläror är han givetvis mycket kritisk, som tidigare nämnts;
här ett karakteristiskt uttalande:
Påståendet att bonden skall kunna blifva jordägare utan politiska fri- och rättigheter är en af
Tolstojs alltför vanliga nationalekonomiska motsägelser och naiva hugskott, som ej tarfva
någon närmare utredning. – För dem, som följt ”den störste ryske tänkarens” utveckling och
förstelning, är detta intet öfverraskande. Men nu förstår man kanske lättare, att det icke blott
är tsarens personliga bevågenhet och Tolstojs skönlitterära världsrykte som gjort att de
maktägande låtit denna fridsamma anarkist och älskvärde fantast predika en till sina
verkningar kulturell reaktion.

Längre fram gör Jensen en jämförelse mellan Dostojevskij, Tolstoj och
älsklingsförfattaren Turgenev:
Det är lönlöst att disputera om hvem som är ”störst” av dessa tre storheter… För min del
tror jag visserligen, att Dostojevskij var det största snillet ur synpunkten af skapande fantasi,
och att Tolstoj skall låta tala om sig längst af vissa praktiskt-sociala skäl. Men ett företräde
skall ej kunna frånkännas Turgenev: han var bildningens förste store målsman i Rysslands
vittra prosa, och det var han – icke de ryska byronisterna – som införde den europeiska
civilisationens idéer i den ryska skönlitteraturen. Och detta värf lär väl – åtminstone för våra
ögon – få gälla för en lika stor bragd som Gogols, Dostojevskijs och Tolstojs gigantiska
lifsgärningar, hvilka dock ytterst gått ut på att lösrycka Ryssland från dess samband med
den kulturella utvecklingen öfverhufvud och göra det oberoende af västerlandets, enligt
deras förmenande, utlefvade eller förfuskade civilisation. (s. 138 ff.)

År 1906 utkom fjärde delen av ”Polska skalder” och 1907 kom en samling dikter
under titeln ”Färdeminnen”. Samma år publicerades i ”Goodtemplarlogernas
föreläsningsbibliotek” en liten skrift om den religiösa utvecklingen i Ryssland, i vilken
Jensen tecknar motsättningen mellan statskyrkan och de gammaltroende. Men den
mest beaktansvärda händelsen år 1907 är väl Jensens utnämning till filosofie
hedersdoktor vid Uppsala Universitet, en välförtjänt hedersbevisning åt en lärd
popularisator av de slaviska ländernas kulturhistoria hos det svenska folket.
Den relativa improduktiviteten under de närmast föregående åren fick sin förklaring
år 1908 då ”Rysk kulturhistoria” utkom i tre band på sammanlagt c:a 700 sidor. Första
delen omfattar tiden fram till Peter den store och innehåller bland annat en fullständig
prosaöversättning av ”Igorkvädet” och behandlar även en mängd intressanta fenomen
ur den äldre ryska litteraturen såsom t.ex. Frol Skobjejev-romanen. En
sammanhängande skildring av denna period av den ryska litteraturen hade tidigare inte
skrivits av någon svensk forskare varför Jensens insats framstår så mycket större.
Jensen är förvånansvärt insatt i rent historiska och filologiska frågor, t.ex. det
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normandiska problemet, som han undersöker med hänvisning till såväl ryska som
skandinaviska vetenskapsmän. Ett kapitel ägnar han åt Petrejus och Kotosjichin, som
ju inte direkt hör till litteraturhistorien, och där finner man ett av skälen till att Jensen
kallat sitt verk ”kulturhistoria” i stället för ”litteraturhistoria”. Jensens intressen blev
med tiden alltför vidsträckta, han följer t.ex. den ryska kvinnans ställning i samhället
sådan den återspeglas i litteraturen, för att kunna rymmas i det jämförelsevis trånga
begreppet ”litteraturhistoria”. I andra delen tecknas litteraturen från och med Peter den
store till och med Fonvizin och Radistjev. En del av det som säges här har man hört
förut i Jensens tidigare skrifter, men mycket är nytt och självständigt. Tredje delen,
tillägnad Harald Hjärne, omfattar 1800-talet och slutar med Merezjkovskij. Mycket av
detta stoff har tidigare presenterats i tidskriftsartiklar, men är här sammanarbetat och
ytterligare genomforskat. För den svenska publiken torde väl den ryska kulturhistorian
framstå som Jensens värdefullaste verk och den vore värd en noggrannare genomgång
än vad tiden medger för närvarande. Vid ett senare tillfälle hoppas jag kunna lämna en
kritisk granskning av denna betydande prestation.
Jensens historiska intressen tog alltmer överhanden över de rent litterära. Under
biblioteksstudier i Polen och Ryssland samlade han material till boken Mazepa som
utkom 1909; den är medvetet populärt skriven men det utesluter inte, hoppas
författaren i förordet, att den innehåller åtskilligt av historiskt värde. I detta
sammanhang kan nämnas att Jensen några år senare höll ett föredrag om Mazepa, efter
vilket Harald Hjärne uppträdde med en mycket skarp och delvis personlig kritik.
Senare kom Jensen i konflikt med Hjärne rörande arbetet i Nobel-Institutet, men
eftersom jag inte kommit till full klarhet i denna fråga (arkivet är hemligt och de
medverkande döda) uppskjuter jag behandlingen till ett senare tillfälle.
År 1910 utkom de två historiska skrifterna ”Svenska minnen från Böhmen och
Mähren” och ”Smärre bidrag till 30-åriga krigets historia”. Samma år utkom tre
berättelser av den numera glömde ryske författaren N. Oliger, till vilken Jensen knöt
stora förhoppningar, under titeln ”Dödsdömda”.
År 1911 publicerade Jensen en reseskildring, med motiv framförallt från
Makedonien, och kallade den ”Kors och halfmåne”. I förordet skriver Jensen:
Då jag sommaren 1901 på detta förlag (Bonniers) utgaf min samling ”Resebilder” från
södern sökte jag inbilla mig själf att det utländska friluftslifvet vore oåterkalleligt förbi.
Erfarenheten har dock hvarje vår bevisat motsatsen, äfven om de forna ströftågen mestadels
ersatts af mer stillasittande studier i utländska bibliotek.

Som kommentar till detta kan nämnas att Jensen var en mycket okonventionell turist,
han brukade till fots genomströva de trakter han särskilt intresserade sig för och
sparade under vintern för att om våren kunna hålla kontakten med de slaviska länderna
och språken. Om somrarna bodde han i allmänhet med sin familj på Utö där han
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utgjorde ett pittoreskt inslag bland sommargästerna sittande i sin fiskebåt iklädd en röd
fez.4
År 1912 utgav Jensen den värdefulla antologin ”Rysk litteratur” som på 200 sidor
ger ett tvärsnitt genom den ryska vitterheten från Igor och Nestor till Korolenko och
Merezjkovskij. Varje författare presenteras i en inledning och därefter följer ett prov
på vederbörandes författarskap. Samma år utgav Jensen två översättningar av Pentjo
Slavejkov, som Jensen hade föreslagit till erhållande av Nobelpriset. Slavejkov dog
emellertid innan hans kandidatur kom upp till diskussion. Jensen fortsatte emellertid
sina översättningar av hans verk: år 1913 utkom Slavejkovs stora epos ”Sången om
blodet” i en något förkortad översättning till svenska. 1916 översatte Jensen ”Hymner
vid övermänniskans död” av samme författare.
År 1913 utkom under titeln ”Montenegros ärekrans” en grundlig omarbetning av
den 1890 prisbelönta översättningen av ”Gorski Vijenac” av Njegoš jämte den
likaledes tidigare översatta ”Samil-agas död” av Mažuranić. År 1913 medverkade
Jensen i en hyllningsskrift till Frans von Scheele på dennes 60-årsdag med en dikt på
pentameter som skildrar studentåren i Uppsala.
År 1914 utkom i Zagreb den lilla skriften ”Zwei slavische Heldengedichte” och i
Lund utkom ”I Karl XII:s turkiska spår”. 1915 översattes ”En skriftställares dagbok”
av Dostojevskij. 1916 utkom i Wien på tyska en monografi över Sjevtjenko kallad
”Ein ukrainisches Dichterleben” och i Sverige utkom samma år ”Slaverna och
världskriget”. 1917 följde ”Gnistor från världsbranden”, en samling dikter av Jensen
själv, och ”Från Balkan”, innehållande sydslaviska litteraturstudier. 1918 utgav Jensen
”Från barbari till revolution”, en samling kulturhistoriska skisser som lämpligen kan
läsas som en komplettering till ”Rysk kulturhistoria”. Han går i denna bok närmare in
på en del problem som endast i förbigående behandlats i verket från 1908, t.ex. det
varjagiska problemet. Det kan emellertid inte förnekas att ”Från barbari till revolution”
innehåller en del upprepningar av vad som tidigare skrivits i olika sammanhang av
Jensen. I samlingsverket ”Rysslands omdaning” skrev Jensen kapitlen om det ryska
folklynnet, om den ryska kyrkan och sekterna och om den ryska litteraturen. I andra
delen som utkom 1920 skrev Jensen om den ukrainska frågan.
År 1918 utgav Jensen en ny omarbetad upplaga av sin översättning av ”Eugen
Onegin”. En granskare finner att omarbetningen knappast gjort språket bättre,
visserligen är översättningen nu mycket trognare men också klumpigare. Jag hoppas
kunna redogöra för jämförelsen vid senare tillfälle. 1919 utkom en ny, ävenledes
reviderad upplaga av Lermontovs dikter, och om förändringarna här gäller detsamma
som om Pusjkin-översättningen.
1919 fick Jensen uppdraget att skriva Söderhamns historia med anledning av
stadens 300-årsjubileum. Resultatet blev en intressant kulturhistorisk skildring i två
band (I, 1919, II, 1920). År 1918 började Jensen i samarbete med överrabbinen
4

Se härom Hasse Z. ”Lurgatan 5 med omnejd”, 1944.
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Marcus Ehrenpreis utge Nationernas Bibliotek som i 24 volymer skulle skildra olika
folk, deras kultur, ekonomi, historia etc. Början gjordes med bulgarerna och
polackerna, 1920 utkom en volym om judarna, och volymen om ukrainarna, som blev
den sista i serien, utkom 1921. Idén var kanske alltför god för att den skulle röna
någon större framgång hos allmänheten, och förläggaren började också tröttna på
projektet långt innan det var färdigt.
År 1920 utkom ”Slavisk kultur och litteratur under nittonde århundradet”, en
generalinventering av det ämnesområde som Jensen ägnat sitt liv åt att genomforska
och presentera för den svenska läsekretsen. Boken är synnerligen användbar som
uppslagsbok och orientering. År 1921 utkom ”På Romanovs och Habsburgs ruiner”
där Jensen tar upp sina tidigare synpunkter till omprövning och framträder som
konservativ, han till och med kritiserar bolsjevikerna för deras förnekande av alla
religiösa värden. Boken är en intressant självbekännelse och bidrar till att ge ökad
kännedom om Jensens karaktär.
År 1921 ämnade Jensen resa till Jugoslavien. Han kom till Wien tidigt en morgon i
september utan att ha beställt hotellrum. När han äntligen lyckades få tag på ett rum i
ett tredje klass hotell sjönk han ihop, träffad av ett slaganfall. Förebud därtill hade inte
saknats: våren 1918 hade han haft ett lätt slaganfall, efter vilket hans karaktär blivit i
viss mån förändrad, mera inbunden och dyster. Jensen intogs på De Barmhärtiga
Brödernas sjukhus, efter en tillfällig förbättring blev han lam och miste talförmågan,
lunginflammation tillstötte, och den 15 september avled han, omgiven av sin hustru
och svägerska och många vänner från Österrike och Jugoslavien. Han begravdes på
den protestantiska kyrkogården i Inzersdorf. Efter Alfred Jensens död fick hans hustru
mottaga bevis på deltagande från de slaviska länderna och saknaden efter en av de
slaviska folkens uppriktigaste vänner uttrycktes av många framstående vetenskapsmän
i minnesteckningar och brev.
Alfred Jensens livsverk blev många gånger strängt bedömt från akademiskt håll i
Sverige, men många var också medvetna om den outplånliga insats han gjort inom sitt
område, och hans bortgång beklagades djupt. Det sades att tomrummet efter honom
bleve svårt att fylla: faktiskt har ingen kunnat fylla det, numera är forskarna mycket
mer specialiserade och ingen behärskar väl nuförtiden alla de slaviska litteraturerna
med en bråkdel av den grundlighet som Jensen hade. Om honom gäller även de ord
som sades om hans förfader Jonas Andreae: ”Han var utmärkt af ett qvickt snille och
mycken flit i kunskapers inhemtande.”
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The literature on medieval Slavonic and Byzantine historical and apocalyptic writings
has recently been enriched through the publication of a six-hundred-page tome entitled
Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria. The
authors are two distinguished scholars: Vassilka Tăpkova-Zaimova and Anissava
Miltenova. Both authors are well known to the scholarly community and have
published widely both in their native Bulgaria and abroad. Parts of the material
included in their recent book – the topic of the present review – have previously been
published in Bulgarian under the title Историко-апокалиптичната книжнина във
Византия и в средновековна България (Tăpkova-Zaimova & Miltenova 1996).
In their new book, besides offering critical editions of the principal manuscripts of
no less than 16 medieval manuscript traditions followed by translations of the texts
into modern Bulgarian and English, the authors address the following issues:
1) The reception of the Byzantine literary historical and apocalyptic works in
medieval Bulgaria, their adaptation to the Bulgarian historical reality, to
the ideological, political and cultural speciﬁcs of the Bulgarian state.
2) Speciﬁc features of Bulgarian original and compilative historical and
apocalyptic works in terms of form and content; chronology and
periodization of the extant works; miscellanies of “prophecies” in the
Southern Slavonic tradition; methods of compilation and composition of
the text; dominant means of expression (p. 22).1

Unless stated otherwise, all further page references in this review article refer to Tăpkova-Zaimova &
Miltenova (2011).
1
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Tăpkova-Zaimova and Miltenova have divided their book into several parts, some of
which have been written jointly by the authors, while others are the product of
individual work. The book begins with a co-authored preface in which the authors
express their gratitude to some of the world’s leading scholars in the ﬁeld of medieval
Slavonic studies. The reader also learns that “[t]he original texts from Old Church
Slavonic miscellanies included here have been edited and prepared for publication by
Mariana Nikolova” (p. 7). According to the preface, the authors have strived to remove
typographical errors from the edition and to bring the bibliography up to date.
The preface is followed by lists of abbreviations of libraries and archives, secondary
sources and manuscripts (pp. 9–13), principles of the edition, abbreviations and
manuscript sigla (pp. 14–16).
The introduction (pp. 17–57), written jointly by the authors, contains several
subsections which provide a rich background for the topics treated in the book. The
subsections deal with, amongst others, underlying concepts and problems, the origin
and development of prophetic literature in Byzantium, periodization of historical and
apocalyptic works in medieval Bulgarian literature and miscellanea of prophecies in
the Balkan Cyrillic manuscript tradition.
The introduction is followed by a chapter, written by Tăpkova-Zaimova, entitled
“Mythology and Real History” (pp. 61–138). Like the introduction, this chapter also
has several subsections, e.g. one on “Nations: Historical Reality and Myth”.
The greater part of the book is taken up by a chapter entitled “Sources”, written by
Anissava Miltenova. Miltenova presents critical editions, commentaries and
translations into English and modern Bulgarian of 16 texts which fall within the
categories of historical and apocalyptic literature, as deﬁned earlier in the book. The
chapter is divided chronologically into three parts which together occupy more than
four hundred pages (pp. 139–564). The book ends with two indices – one geographical
(pp. 565–567) and one of personal names (pp. 568–572) – and a bibliography.
A salient feature of Tăpkova-Zaimova’s and Miltenova’s book is its focus on
Bulgaria. As seen above, it is clearly expressed in the account of the issues which the
authors set out to address (p. 22) that they intend to investigate “literary historical and
apocalyptic works in medieval Bulgaria, their adaptation to the Bulgarian historical
reality”. The authors ﬁnd that “these cycles (of prophetic works – T.R.) are of special
interest because they bear one of the most important features of Bulgarian literature:
the original transformation of translated texts in the spirit of the patriotic and
nationalistic idea” (p. 28). During the 11th–13th centuries, i.e. in the period between the
First and Second Bulgarian empires, when much of the Balkan peninsula had come
under Byzantine control, “prophetic works were among the most typical aspects of
literary life” (p. 42). The authors do not hesitate to describe the “purpose” of these
texts in the following words: “[p]rimary is the patriotic purpose of the works, an
expression of the Bulgarian national identity dominating the development of the
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literary and cultural processes” (p. 43), and “[t]heir purpose was to resist the foreign
domination through idealization of the Bulgarian past and stories of the rebellions
against Byzantine rule” (p. 43).
In support of their analysis, the authors write:
As previously noted, due to the ‘low’ nature of the texts even when translating a relatively
reliable Greek source, the anonymous author treated it rather freely [...]. The interpolations
connected with a Bulgarian viewpoint on the events range from certain replacement or
adding of toponyms [...] to ampliﬁcation of entire paragraphs (p. 52).

This reviewer does not wish to speculate about the intentions and possible
“nationalistic” sentiments of medieval scribes. Sufﬁce it to say that it is probably not
entirely out of place to exercise caution in these matters. Many modern historians
emphasize that the self-identiﬁcation of medieval people with a particular state was
quite different from that experienced by people in the 20th century. Historian Jean W.
Sedlar writes that,
[i]n both ancient and medieval Europe, the distinctions of social class, rank, and religion
were vastly more signiﬁcant. No one in those days regarded the lower classes as bearers of a
national tradition worth preserving, or thought that peasant customs and folktales should be
taken seriously by educated people. Nationalism as an emotional force capable of binding
together all social classes, submerging even religious differences and creating loyalty to an
ethnic group or to an impersonal entity called a state, had yet to be born (Sedlar 1994:401).

The potential value of a cautious approach is demonstrated by the fact that determining
what should count as “Bulgarian”, and what should not, is not always easy. TăpkovaZaimova and Miltenova encounter serious problems almost from the beginning:
A crucial moment in studying the manuscript tradition of apocrypha with apocalyptic and
eschatological subject matter are the connections and interrelations of Bulgarian literature
with the literatures of other Balkan peoples beside the Byzantine. The connections with
Serbian literature were especially productive. Many works and entire miscellanea containing
prophetic cycles have survived in Serbian copies. In the 15th–17th cc. many literary
phenomena have become common and belong to the characteristic features of both Southern
Slavonic literatures, the Serbian and the Bulgarian. The prevailing amount of copies of the
historical and apocalyptic works in question are preserved in Southern Slavonic manuscripts
of the time of the Ottoman domination where the texts bear marks of multiple layers of
Serbian and Bulgarian linguistic characteristics and intertwining of various dialect features.
Moreover, due to the tendency toward uniﬁcation of orthography in a wide territory in that
age, quite a few copies exist, which cannot be located with certainty in either Western
Bulgarian lands or in Eastern Serbia (p. 27).

Throughout and beyond the medieval period, the written culture found in the territories
covered by the modern Bulgarian state was a part of the community often referred to
as Slavia orthodoxa. This cultural community was something essentially different
from the earthly power. The population remained largely the same, but kingdoms
waxed and waned, and even during periods of relative strength, territorial control was
weak (cf. Fine [1983] 1999:166).
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Even if one accepts the hypothesis that some form of “national identity” existed in
medieval Bulgaria (something about which we know next to nothing), it is still
relevant to ask exactly to which nation such an identity related. Even a quick glance at
a historical map makes it evident that the borders of the political entities known at
some time or another as “Bulgaria” ﬂuctuated considerably over time (Hupchick &
Cox 2001). During the First Bulgarian Empire (681–1018), “Bulgaria” covered large
parts of the Balkan Peninsula, while after the Byzantine reconquest of 1018, it was
wiped off the map for more than 150 years.
In all fairness, it must also be said that Tăpkova-Zaimova and Miltenova
occasionally use a number of other terms, apart from “Bulgarian”, to refer to their area
of research: “Slavic world” (p. 22), “Southern Slavonic tradition” (ibid.), “Slavonic
world” (p. 45), “Byzantine-Slavonic world” (p. 61), “Slavdom” (p. 76), “Slavic
environment” (p. 553). The authors never explain their choice of terminology, nor do
they comment on their alternating use of “Slavic” and “Slavonic”.
As to the exact reasons why a medieval scribe chose to alter a toponym or the name
of a person in a translation of a prophetic text, they are likely to remain largely beyond
our reach. In some cases the reason was, perhaps, a very simple one: the scribe just
substituted some unknown place name with a local one in order to make the text more
appealing to his audience, or to please his abbot.
In the opinion of this reviewer, the great value of Tăpkova-Zaimova’s and
Miltenova’s book lies not so much in its analysis of the political or religious reasons
that may, or may not, lie at the base of the textual traditions which they discuss.
Rather, the book’s true value is to be found in the critical edition of the manuscript
material, and in the commentaries to the texts. Miltenova’s efforts to disentangle the
various layers of medieval texts, e.g., in the Slavonic translation of the Vision of
Daniel (pp. 168–172), bear witness to her energy and vast erudition.
A review is not complete unless the reader is made familiar with both the positive
and the negative aspects of a publication. In the case of Tăpkova-Zaimova’s and
Miltenova’s book, insufﬁcient attention to detail and a poor English translation
constitute serious drawbacks. The following comments touch upon a mere fraction of
the errors found in the book.
In a text which is brimming with abbreviations, names, dates and places written in
various alphabets, it is essential for authors, translators and editors to check their
sources and to adhere to strict rules. Unfortunately, in this respect, Tăpkova-Zaimova’s
and Miltenova’s book leaves much to be desired.
One of the ﬁrst shortcomings to strike the reader is the lack of consistency found in
the book. For example, the Izbornik Svjatoslava of 1073, a copy of a miscellany
originally compiled for the Bulgarian Tsar Simeon (893–927), is nowadays primarily
associated with Prince Svjatoslav Jaroslavič of Rus’ (1027–1076). In TăpkovaZaimova’s and Miltenova’s book, it is referred to alternatively as “Izbornik
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(Svetoslav’s Florilegium) of 1073” (p. 37), “Simeon’s collection (Svetoslav’s
Florilegium of 1073)” (p. 48), and “Svjatoslav’s Izbornik” (p. 48). The reader searches
in vain for any explanation, and the eponymous Svjatoslav is conspicuously absent
from the index of names (cf. p. 572). The situation is worsened by the fact that another
“Svetoslav” – also missing from the index – appears in the book (p. 109). The person
referred to in the latter case is Svjatoslav Igorevič, a ruler of Rus’ who invaded
Bulgaria in the late 960s (cf. Franklin & Shepard 1996:146).
In many instances, the authors have allowed inaccurate or incomplete information
to enter the ﬁnished product. Thus, the abbreviation “ЧОИДР” is spelled out as
“Чтения в Обществе любителей древней письменности” (p. 11), whereas it should
read “Чтения в Обществе истории и древностей российских”.
In the list of secondary sources (p. 10), the abbreviation “BHG” is spelled out
“Bibliotheca Hagiographica Graeca. Par Halkin, F. Bruxelles, 1957, 1-3.”, whereas the
next item on the list, “BHGa”, by the same author, is presented as “Bibliothecae
hagiographicae graeca (sic – T.R.). Auctarium. Par F. Halkin. Bruxelles, 1969”.2 In
contrast to these long, although not entirely accurate, bibliographical data, the
abbreviation “PG” is simply dismissed as “Patrologia Graeca” without any further
information either in the list of secondary sources or in the bibliography. In all
probability, the authors are referring to Jacques-Paul Migne’s Patrologiae cursus
completus. Series graeca (Migne 1857–1866). It can be argued, of course, that this is a
minor offence and that few of Tăpkova-Zaimova’s and Miltenova’s readers in the
scholarly community are likely to be unfamiliar with Migne’s work, but in that case,
for the sake of uniformity, Halkin’s “BHG”, no less well-known, should be treated
equally brieﬂy.
Tăpkova-Zaimova’s and Miltenova’s book contains statements which contradict
what may be considered established scholarly consensus:
The Greek text of the so-called Sibylla Tiburtina (Tiburtine Sibyl) was composed in the 6th
c. (on the basis of older texts). It comprises historical events and realia of the time of the
division of the Eastern and Western Roman Empire (till the end of the 5th c. and the
beginning of the 6th c.). As compared to the Old-Bulgarian work Story about Sibyl (original
redaction made in the 12th–13th c.), it is clear that a Greek text close to the one published by
Paul Alexander was used as source (p. 34).

It comes as a bit of a surprise that Tăpkova-Zaimova and Miltenova choose to refer to
the Slavonic text as “Old-Bulgarian” while, at the same time, stating that the original
redaction was made in the 12th–13th c. It is, after all, accepted that the 12th–14th
In the bibliography (p. 577), F. Halkin is represented by the following entry: ‘Bibliotheca Hagiographica
Graeca. T. II. Bruxelles, 1957. Novum Auctarium Bibliothecae hagiographicae graecae. Brussels, 1984.’ In the
bibliography, thus, Halkin’s book from 1969 – mentioned in the list of secondary sources (p. 10) – has
disappeared altogether and a new one appears which has not been previously mentioned. To boot, TăpkovaZaimova and Miltenova furnish the latest addition with a faulty publisher’s imprint: ‘Brussels’ rather than the
correct ‘Bruxelles’. Also no mention is made of the fact that all three of Halkin’s publications belong to a series,
Subsidia hagiographica, in which they constitute numbers 8a, 47 and 65 (cf. www.worldcat.org).
2
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centuries belong to the Middle-Bulgarian period (среднобългарски период) (Mirčev
1978:59; Charalampiev 2001:44).
Another characteristic of Tăpkova-Zaimova’s and Miltenova’s book is that it
presents the titles of the historical and apocalyptic texts in English rather than in Old
Church Slavonic and/or Latin, as many other scholars do (cf. Thomson 1999). Thus we
ﬁnd Vision of Daniel (p. 141ff) rather than Visio Danielis, and only later the reader
learns what the text was actually called in medieval Slavonic manuscripts: Видѣниѥ
Данила пророка (p.142). Similarly the reader ﬁnds Story about Sibyl (p. 469) rather than
the original сл(в)о ѡ Сивилѣ (p. 483).
It is reasonable, in the opinion of this reviewer, to expect that a book dealing with
Byzantine texts should take great care to reproduce words and sentences in Greek as
accurately as possible. Unfortunately, Tăpkova-Zaimova and Miltenova do not always
live up to these expectations. Instead, the book contains copious examples of errors
ranging from faulty breathings and accents to more serious mistakes as the selection in
the following table shows.
Page:

Reads:

Should read:

24
32
168, note 12

Ἀποτελεματικιὴ
ὄρασις
θηράωομος – “name of a
beast”

171, note 42
219
330, note 15
450, note 1
478

ἑστὶ
ὅναγρος
ἐξ
χρησμολογ;ίου
υενεά

Ἀποτελεσματικὴ
ὅρασις
(?) θηριώνυμος ‘named
after a wild beast’ (Liddell
& Scott)
ἐστὶ
ὄναγρος
ἑξ
χρησμολογίου
γενεά

Table 1. Examples of typographical errors in Greek.

Moving beyond the four central languages of the book, Bulgarian, English, Greek and
(Old) Church Slavonic (or Old and Middle Bulgarian, as the authors would have it),
errors abound. The authors disregard the German practice of writing nouns with a
capital letter: Archiv für slavische philologie (p. 10, should read Philologie).
Montenegrin place-names look suspiciously Bulgarian: “Bijalo Polje” (e.g. on p. 12
and 186, should be “Bijelo Polje”). There is still confusion as to the name of Ukraine’s
capital city: is it “Kyiv” (p. 9), or “Kiiv” (p. 12)? Serbian names are frequently
misspelt. Thus, one ﬁnds “Hrebeljanovic” (p. 45) on the same page as “Hrebeljanović”
(p. 45, note 92). The rendering of Romanian fares little better, offering one faulty
variant in the text ( radi i politica izantin tar le rom ne n secolele
–XVIII, p.
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45) and another in the bibliography ( radi i politic izantin n r le rom ne n
secolele XVI–XVIII (p. 581), none of which shows the correct spelling: radi ia
politic izantin n rile rom ne n secolele
–XVIII (cf. Worldcat).
Furthermore, it is peculiar to ﬁnd Turks and Turkic peoples being called “Türks” (p.
26) and “Türkic peoples” (p. 184, note 12), or “Russians” being involved in siege
warfare in the year 860 (p. 26).
Tăpkova-Zaimova’s and Miltenova’s book contains examples in which quoted
works are referred to only by author and page number, but not by year. If a particular
scholar occurs only once in the bibliography, that problem is easily solved, but if the
author is represented by more than one work in the bibliography the problem becomes
more complex. The latter situation is the case, e.g. on p. 121, where F. Thomson is
referred to only by name and page number: “(Thomson 162)”, “(Thomson 164)” and
“(Thomson 167)” . In the bibliography (p. 584), the reader ﬁnds that F. Thomson is
represented by four titles. Luckily for Tăpkova-Zaimova and Miltenova, only one of
these works (Thomson 1985 – T.R.) contains the pages 162, 164 and 1673, but the
reader should not have to go through the trouble of ﬁguring that out.
A continued scrutiny of the treatment of Thomson’s works in Tăpkova-Zaimova’s
and Miltenova’s bibliography reveals further inaccuracies. In the original of Thomson
(1985), the author’s name is not “Thomson, F.”, as suggested in Tăpkova-Zaimova’s
and Miltenova’s bibliography, but “Thomson, F. J.”4, and the medieval text discussed
in the article is the Apocalypsis of Pseudo-Methodius of Olympu, not “Olimpu”.
As has been said already, Tăpkova-Zaimova’s and Miltenova’s book contains two
indices, one of place names (I) and one of people (II). Both indices contain vast
amounts of potentially misleading information.
The capital of modern Bulgaria began in the 8th c. BC as a Thracian settlement,
known as “Serdica” or “Sardika.” Its name later developed into “Sredets”. Still later,
the town was re-christened “Soﬁa”, allegedly after a church dedicated to St. Soﬁa
(Encyclopaedia Britannica). The connection between the three toponyms Serdica–
Sredets–Soﬁa is mentioned by Miltenova (e.g. p. 189), but not in the index. There the
toponyms are treated as separate entities and Serdica is missing altogether.
Julius Caesar (100–44 BC) is erroneously given the title “Emperor” while Emperor
John Tzimisces (p. 109) is stripped of his title in the index (p. 570) and is,
inexplicably, called “Tzimitzes”. He appears elsewhere in the book as “Tzimiszes” (p.
72).

The quotation from Thomson (1985:167) is misspelt in the reviewed book. It should read “ рь великіи
Греческіи”, not “ рь велнкіи Греческіи”.
4
In fact, in the original, the title contains a misprint – Fpancis (sic) J. Thomson (Thomson 1985:143) – which is
emended by Tăpkova-Zaimova and Miltenova. It deserves to be mentioned that Tăpkova-Zaimova was one of
the editors of volume 4 of Търновскса книжовна школа, the publication in which Thomson’s 1985 article was
originally printed (Davidov & al. 1985:4).
3
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It is worth noting that the dates given after Caesar’s name refer to his life span,
whereas in the case of Tzimisces they refer to his reign (969–976). The same is true
for “Octavian August” (p. 571), i.e. Augustus – not to be found under “A” in the
index, by the way –, who is given the innovative title of “Roman Epmeror” and the
regnal years 27 BC–14 AD. Unlike the latter, the years provided for Jaroslav the Wise,
a ruler of Rus’, refer to his life span (978–1054).
To the more enigmatic entries in the index belongs the one for Emperor Caligula
whose name is followed by parentheses containing the number “3741” (p. 568).
Caligula’s reign lasted between AD 37 and 41, so the number in the index is obviously
the result of a misprint (should read “AD 37–41”). As is well known, Caligula was
originally a pet name, meaning “little boot”, given to the future emperor by his father’s
soldiers. Judging by the index, however, this is unknown to Tăpkova-Zaimova and
Miltenova, for the same emperor appears once more in the index, but now under his
real name and with the dates of birth and death rather than the years of his reign:
“Gaius5, Emperor (12–41)” (p. 569). Space does not allow this reviewer to comment
on all the information found in the indices. Sufﬁce it to say that some of it is highly
peculiar. Thus, e.g., Pope Formosus (lived 816–896, in ofﬁce from 891) is, for
unknown reasons, listed in the feminine: “Formosa” (p. 569).
Not everything about the indices is disappointing. The authors must be credited
with occasional ﬂashes of inspiration. After all, the index of persons lists not only the
Antichrist (p. 568), but also God (‘Jehovah’, p. 570) and the Queen of Sheba (p. 572).
When dealing with deities, however, Tăpkova-Zaimova and Miltenova demonstrate a
strong Judaeo-Christian bias. How else can it be explained that Zoroaster (p. 62) and
“Juppiter Capitollinus” (sic, p. 106) are missing from the index of personal names?
Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria contains
a numbing multitude of misprints. These range from simple cases where the printer’s
gremlin has been at work, e.g. the use of different fonts and sizes in words like “Soﬁa”
and “Belgrade” (p. 9f), simple errors such as “Pataresnis” for “Patarensis” (p. 53), or
“bearerя” (p. 54), to more complex ones which confuse the reader. Thus, on p. 66, the
reader is introduced to the “Chronicle of Manasius”, rather than to the “Chronicle of
Manasses”. The nature of the error suggests two things: the translator has never heard
of the chronicle in question, and is not familiar with English rules of transliteration.
Further, both in the text (p. 25, footnote 20) and in the bibliography (p. 579), the
famous British Byzantinist Cyril A. Mango appears to have passed on his profession to
some previously unknown relative: “Mango, G.” At another point in the book, we
encounter yet another unknown relative: “S. Mango” (p. 79).
Many times, the insufﬁcient proofreading results in an irritating lack of consistency
in transliteration between the Cyrillic and Latin alphabets. Thus, on page 12, one ﬁnds
“Svarichevski”, with < ch > for < ч > and “Veleshki”, with < sh > for < ш >. On the
5

Caligula’s full name was Gaius Caesar Germanicus (Encyclopaedia Britannica).

108

Thomas Rosén
Review: Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium…

same page, however, one also ﬁnds names which have been left in their original
Cyrillic: “Стојановић”. On the following page, the confusion is taken one step further,
introducing different systems of transliteration almost side by side, e.g. “Šibenički”
and “Kichevski” (p. 13).
The authors have chosen to present Greek names in Latinised form, e.g. “Michael
Psellus” and “Theodore Prodromus” (both on p. 65 in the text and on p. 571 and 572
respectively of the index of personal names), but they have not fully succeeded:
Manuel Holobolus, whose name appears right next to those of Psellus and Theodore
Prodromus on p. 65, is spelt “Holobolos”, and information on him is altogether
missing from the index.6 Yet another shining example of the authors’ muddled
principles is found in the index (p. 572), where “Roman III Argyros” is followed by
“Romanus Lecapenus”.
To conclude this review, a few words on the English translation. As was said at the
beginning, parts of Tăpkova-Zaimova’s and Miltenova’s book are based on material
published in Bulgarian ﬁfteen years ago. The new book, however, has been translated
into English by Maria Paneva and Milena Lilova. This reviewer is not a native speaker
of either English or Bulgarian and, thus, cannot safely venture into the details of
Bulgarian–English translation. However, it should be clear to all that translating a
book of this kind is a daunting task for any translator. He or she should, e.g., be
familiar not only with English and Bulgarian, but also with the other languages that
occur frequently in the book, viz. Greek and Old Church Slavonic. When reading
Tăpkova-Zaimova’s and Miltenova’s book, it soon becomes clear that the translation
would have beneﬁted immensely from an overhaul by an English-speaking
professional proofreader. As seen in the examples below, the text contains various
syntactical errors, use of contracted forms, etc. Had the English been properly
corrected, these could easily have been avoided.
A lasting trace in this type of literature left the Arab attacks and the predictions of the
victories of Byzantine rulers over them, as well as the siege of the Russians in 860 (p. 26).
The popularity of the cycles of prophecies didn’t fade in the 16 th–18th cc. right until the
Russo-Turkish War of Liberation (p. 45).
This apocrypha is deemed to has come into being in the 3rd c., in a Monophysitic
environment (p. 554).

In the preface, the authors state that the bibliography has been “updated substantially”
(p. 7). At ﬁrst glance, this appears to be correct: the bibliography does include
literature published up to and including the ﬁrst decade of the 21st century. Upon
further inspection, however, the bibliography reveals certain ﬂaws. It is, e.g., stated on
p. 39, footnote 78 that the only publication of the Slavonic text of the Christian

6

Manuel Holobolus was born ca 1245 and died sometime between 1310 and 1314 (Rosenqvist 2003:207).
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Topography7 by Cosmas Indicopleustes was made in 1886. The authors appear not to
be familiar with the more recent edition by Golyšenko & Dubrovina (1997).
In theory, any new investigation or handbook that increases our knowledge of
medieval textual traditions deserves to be enthusiastically welcomed by the scholarly
community. However, while Tăpkova-Zaimova’s and Miltenova’s book clearly shows
that the authors have invested a great deal of time and effort in its preparation, the
general lack of accuracy diminishes the book’s value. It is suggested that the authors
should have taken greater care to avoid doubtful or unclear statements and actual
mistakes. As it now stands, Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and
Medieval Bulgaria does not quite contribute to the ﬁeld of medieval textual traditions
in a way that it could, and indeed, should have done.
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Professor Carin Davidsson (1920–2011) verkade under tre decennier vid Uppsala
universitets slaviska institution och under de sista åtta åren före pensioneringen 1987
vid Åbo Akademis ryska institution. Hennes bibliografi sträcker sig tidsmässigt över
60 år – från doktorsavhandlingen 1952 om en forntjeckisk psaltaröversättning från
Wittenberg till den ryska översättningen av det sista arbetet (en artikel om Tjechovs
novell Biskopen, se Slovo vol. 52, 2011), som i skrivande stund är under tryckning i
Moskva och som skall utkomma med tryckåret 2012.
I Carin Davidssons bibliografi ingår arbeten som behandlar flera slaviska språk –
kyrkslaviska, ryska, tjeckiska, serbokroatiska och bulgariska – i olika skeden av deras
historia. Hennes produktion uppvisar också en imponerande och mångsidig
ämnesbredd: från språkhistoriskt studium av gamla handskrifter till tvärvetenskaplig
analys av modern litterär text, där textlingvistik och lingvistiskt orienterad
litteraturanalys kombineras med konst- och musikteoretiska ansatser; översättningar
till svenska av poesi, prosa och facktext på ett flertal slaviska språk, men också
vetenskapliga studier av översättningar till olika slaviska språk av både äldre och nyare
texter; samt, inte minst, läroböcker, studiematerial och ordböcker – bland dessa är den
rysk-svenska ordbok som kom ut 1976 värd särskilt omnämnande. Bibliografin
återspeglar mycket väl balansen hos Carin Davidsson mellan den engagerade
forskaren, den lyhörda översättaren och den hängivna pedagogen. För sin pedagogiska
gärning och den uppskattning hon rönte bland studenterna i Åbo belönades Carin
genom att hon utsågs till årets lärare år 1985, första gången som Åbo Akademi delade
ut detta pris.
Om Carin Davidssons intresse för människor förknippade med de platser där hon
vistades och bodde vittnar bl.a. forskningen kring Fredrika Bremer (född i Pikis nära
Åbo) som hon inledde efter flytten till Åbo och en utredning av historien kring
bostadsrättsföreningen Draken på S:t Göransgatan 33 i Uppsala (dit Carin hade flyttat
1998). Det senare intresset resulterade i en förteckning över samtliga boende i brf
Draken från begynnelsen 1936 till år 2006 samt en minnestavla (avtäckt i maj 2011)
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med fakta om byggmästare, arkitekt och förening, prydd med en drake formgiven av
Sara Johansson som också bott i huset.
Tillsammans med Karin Pontoppidan-Sjövall var Carin Davidsson redaktör för de
sju första volymerna av Slovo. Cirkeln sluts på sätt och vis genom publiceringen av
Carins fullständiga bibliografi i denna tidskrift. Hedrad över uppdraget tog jag mig an
sammanställningen av bibliografin. Arbetetet underlättades betydligt av att jag kunde
utgå från den bibliografi som maken docent Åke Davidsson sammanställde för
festskriften till Carin Davidssons 70-årsdag (Carina Amicorum, Åbo Akademis förlag
1990). Jag har också haft en del hjälp av Carins publikationsförteckning i
ansökningshandlingarna för professuren i ryska språket och litteraturen vid Åbo
Akademi och av de skrifter som nämns i inbjudan till professorsinstallationen.
Originaltitlarna på de flesta litterära verk som Carin översatt till svenska och uppgifter
om diktöversättningar som publicerats separat i tidskrifter och samlingsverk har jag
funnit i Hans Åkerströms slaviska bibliografier som finns att tillgå på internet
(http://slaviska.se/bibliografi/). I övrigt har jag gjort mitt bästa för att få allt med.

1952
Der alttschechische Wittenberger Psalter und sein Verhältnis zu den mittelalterlichen
deutschen Psalterübersetzungen. Uppsala, 1952, 111 s. (= Publications de l’Institut
slave d’Upsal 5). (Akad. avh.)
1954
”Two Mss. of Kniga Bol’šogo Čerteža in Sweden”. Scando-Slavica, 1954, Vol. 1, s.
64–77.
1956
”Nikolaus Bergius’ slaviska bok- och handskriftssamling i Uppsala universitets
bibliotek”. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1956, Årg. 43, s. 125–136.
1958
”Slavica Arosiensia. Einige Bemerkungen”. Nordisk tidskrift för bok- och
biblioteksväsen, 1958, Årg. 45, s. 141–150. – M. anl. av en katalog över slavica i
Stifts- och landsbiblioteket i Västerås.
1959
”Johannes Tritemius’ Polygraphia als tschechisches Lehrbuch”. Cod. Slav. 60 der
Universitätsbibliothek in Uppsala. Scando-Slavica, 1959, Vol. 5, s. 148–164.
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(Övers.) Fjodor Dostojevskij, ”Bonden Marej”. Dikt och tanke. 2. Sthlm:
LiberLäromedel, 1959, s. 401–406. Orig:s tit: Mužik Marej. – Flera uppl.
1960
”Ein unbeachtetes karolinisches Reisetagbuch aus Sibirien”. Studia Slavica Gunnaro
Gunnarsson sexagenario dedicata. Red. Józef Trypućko. Göteborg: Almqvist &
Wiksell, 1960, s. 11–28. (= Studia Slavica Upsaliensia 1).
1961
(Övers.) Mirjana Buljan, ”Lördag”. Vi, 1961, Nr 4, s. 26, 36. Orig:s tit: Sobota.
(Övers.) Slavko Kolar, ”Scen i mörker”. Svenska dagbladet, 12.3.1961. Orig:s tit:
Predstava u mraku.
1962
(Övers.) Ranko Marinković, ”Från en död själ”. Novell. Bonniers litterära magasin,
1962, Vol. 31, s. 600–605. Orig:s tit: Mrtve duše.
1963
(Övers.) Modest Musorgskij, Barnkammaren. Sångcykel. Framförd i Sveriges Radio
1963, 8 s. Orig:s tit: Detskaja.
1964
[Serbo-kroatisk grammatik.] I: Jans Serbokroatisk-svensk, svensk-serbokroatisk
fickordbok, Sthlm: Wahlström & Widstrand, 1964, s. 9–20. – Flera uppl.
(Övers.) Ranko Marinković, Händer. Noveller. Sthlm: Bonnier, 1964, 243 s.
(Panacheserien). Orig:s tit: Ruke, innehåller: ”Från en död själ” [Mrtve duše],
”Kjolen” [Suknja], ”Ängeln” [Anđeo], ”Benstjärnorna” [Koštane zvijezde],
”Krutet” [Prah], ”Benito Floda von Reltih” [Benito Floda von Reltih], ”Händerna”
[Ruke], ”Famntaget” [Zagrljaj].
1965
”Slova i fonemi u Miroslavljevu Jevanđelju”. Beogradski univerzitet, Anali filološkog
fakulteta, 1965, Vol. 5, s. 53–64.
1966
(Övers.) Ludvik Aškenasy, Det gick på er räkning. Radiospel. (Framfört i Sveriges
Radio 1966.) 25 s. Orig:s tit: Bylo to na váš účet.
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1968
”Letters and phonemes in the Serbian Miroslav
Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok, 12, 1968, s. 5–19.

Gospels”.

Kungl.

”Rodoslovnaja kniga. Två manuskript i svenska bibliotek”. Corona amicorum. Studier
tillägnade Tönnes Kleberg. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1968, s. 21–31. (= Acta
Bibliothecae Universitatis Upsaliensis Vol. 15.)
(Övers.) Elisaveta Bagriana, ”Penelope från tjugonde århundradet”. Vi, 1968, Nr 39, s.
49. Orig:s tit: Penelopa na XX vek.
1970
(Övers.) Elisaveta Bagriana, Livet jag ville göra till dikt. Dikter i tolkning av Gun
Bergman och Carin Davidsson. Sthlm: Bonnier, 1970, 91 s. (Röster. Lyriker i
svensk tolkning.) Följande 17 dikter är översatta av Carin Davidsson (sammanlagt
40 s.): ”Snö” [Snjag], ”April” [April], ”Stormvindar” [Stichii], ”Ättlingen”
[Potomka], ”Den trånga porten” [Tjasnata vrata], ”Min sång” [Mojata pesen],
”Drömmar i en vindskupa” [Mansardni mečti] (anges i boken felaktigt som översatt
av Gun Bergman), ”Livet jag ville göra till dikt I-VII” [Života, kojto iskach da băde
poema], ”Hjulet” [Kolelo], ”Händerna” [Răcete], ”Tillfället” [Slučajat na Izidor
Cankar], ”Årstider I-VI” [Sezoni], ”Penelope i tjugonde århundradet I–IV”
[Penelopa na XX vek], ”Hjärtats seismograf I-IV” [Seizmograf na sărceto], ”Ingen
kan ersätta dig” [Ne te izmesti nikoj], ”Insikt” [Poznanie], ”Murar” [Kreposti].
1971
”O dvuch švedskich spiskach rodoslovnoj knigi”. Drevnerusskaja literatura i russkaja
kul’tura XVIII-XX vv. Leningrad: Nauka, 1971, s. 357–362.
(Tills. m. Roger Gyllin) ”Ryskan – diskriminerat världsspråk”. Dagens Nyheter,
19.1.1971.
(Övers.) Elisaveta Bagriana, Ur: ”Livet jag ville göra till dikt”. Mor i dikt och bild.
Malmö: Bernce, 1971, s. 32, 35. Orig:s tit: Života, kojto iskach da băde poema.
(Övers.) Elisaveta Bagriana, Ur: ”Stormvindar”. Vin i dikt och sång. Malmö: Bernce,
1971, s. 7. Orig:s tit: Stichii.
(Övers.) Miroslav Krleža, ”Vindar över en landsortsstad”. Begravning i Teresienburg
och andra noveller. Urval Gun Bergman. Sthlm: Bonnier, s. 124–141. Orig:s tit:
Vjetrovi nad provincijalnim gradom.
(Övers.) Emilijan Stanev, ”Vargnätter”. Bonniers litterära magasin, 1971, Vol. 40:1, s.
32–34. Orig:s tit: Vălči nošti.
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1972
(Red. tills. m. Karin Pontoppidan-Sjövall) Slovo, 1972, No. 1-2, Uppsala Universitet.
1973
Grammatisk kommentar sammanställd av Carin Davidsson till Lärobok i ryska av
Olga Rassudova, Ljudmila Stepanova, Carin Davidsson. Uppsala, 1973, 361 bl.
Strukturerad skrivkurs i ryska för årskurs 2-3. Uppsala, 1973, 4:o, 50 + 162 s. (Stenc.)
1974
”’Hasanaginica’ u švedskoj verziji”. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 1974,
Vol. 4:1, s. 449–454.
Rysk dikt. Textantologi med kommentar. Uppsala, 1974, 64 + 89 s. (Stenc.)
(Red. tills. m. Karin Pontoppidan-Sjövall) Slovo, 1974, No. 3-5, Uppsala Universitet.
1975
”Den slaviska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek”. Slavica
Lundensia, Vol. 3, Lund, 1975, s. 53-82.
Rysk prosa. Textantologi med kommentar. Uppsala, 1975, 185 + 329 s. (Stenc.)
”Sobranie slavjanskich rukopisej v Biblioteke Universitate v Uppsale”. Slavica
Lundensia, Vol. 3(p), Lund, 1975, s. 57–86.
(Red. tills. m. Karin Pontoppidan-Sjövall) Slovo, 1975, No. 6-7, Uppsala Universitet.
1976
Aktiv Ryska. Grammatiska kommentarer. Moskva: ”Ryska språket”, 1976, 261, (2) s.
Aktiv Ryska. Ordbok. Moskva: ”Ryska språket”, 1976, 95, (1), s.
(Övers.) Olga Rassudova & Ljudmila Stepanova, Aktiv Ryska. Lärobok. Moskva:
”Ryska språket”, 1976, 392 s.
(Övers.) Olga Rassudova & Ljudmila Stepanova, Aktiv Ryska. Övningsbok. Moskva:
”Ryska språket”, 1976, 100 s.
(Redigerat och författat [bokstäverna R och S]) Russko-švedskij slovar’. Okolo 50 000
slov. Moskva: Russkij jazyk, 1976, 959 s. – Flera uppl.
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1979
(Rec. tills. m. A. Kan) Red. Artur Attman, Ekonomiska förbindelser mellan Sverige
och Ryssland under 1600-talet. Dokument ur svenska arkiv. Sthlm: Kungl. Svenska
vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, Svenska riksarkivet, 1978, 299 s. –
Ékonomičeskie svjazi meždu Rossiej i Šveciej v XVII v. Dokumenty iz sovjetskich
archivov. Moskva & Sthlm, 1978, 296 s. Voprosy istorii, 1979, nr 11, s. 165–168.
(Övers.) Viktor Afanasiev, Den vetenskapliga kommunismens grunder. Göteborg:
Fram, 1979, 350, (1) s. Orig:s tit: Osnovy naučnogo kommunizma.
1980
(Övers. tills. m. Eila Wanhanen) Vladimir Tjernov, Moskva : resehandbok. Moskva:
Progress, cop. 1980, 198, (2) s., (16) pl.-bl., (2) kartuppslag + (1) kartbl. Orig:s tit:
Moskva : kratkij putevoditel’, (2., omarb. och utök. uppl.)
1981
”Den ryska tidskriften Sovremenniks (Den samtidiges) roll som kulturförmedlare
under 1840-talets första år”. Årsskrift utg. av Åbo Akademi, 64 (1979-1980), Åbo,
1981, s. 434–441.
(Övers. tills. m. Karina Vamling) Leonid Zadvornyj, I bil genom Sovjetunionen.
Resehandbok. Moskva: Progress, 1981, 392 s. Orig:s tit: Na avtomobile po
Sovetskomu Sojuzu.
1982
”Novgorodskie dokumenty. Iz russkich rukopisej XVII v., chranjaščichsja v
universitetskoj biblioteke g. Upsaly (Švecija)”.
Istorija russkogo jzyka.
Issledovanija i teksty. Moskva: Nauka, 1982, s. 326–365.
”O technici prevoda pripovetke A.P. Čechova ’Dlinnyj jazyk’ na srpskochrvatski
jezik”. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd, 1982, Vol. 11:3, s. 151156.
1984
(Tills. m. Martina Björklund) ”Vägen till konstverket. En studie av A.P. Čechovs
berättelse ’Šutočka’ i två versioner”. A.P. Čechovs Lyckan och Ett litet skämt. Form
och innehåll. En första rapport från Čechov-projektet. Åbo Akademi, 1984, s. 117–
152. (= Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, 98).
(Red. tills. m. Kurt Johansson) X Nordiska Slavistmötet 13-17 augusti 1984. Resuméer.
Åbo Akademi, 1984, 129 s.
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1985
”Feofan Prokopocič and the Duxovnyj Reglament”. Studies in Ukrainian linguistics in
honor of George Y. Shevelov. Ed. Jacob, P. Hursky. New York: The Ukrainian
Academy of Arts and Sciences in the U.S., 1985, s. 61–68. (= The Annals of the
Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc., Vol. 15, 1981-1983, No.
39–40).
Rysk morfologi i tabellarisk form. Åbo, 1985, 4:o, 27 s.
”Vosprijatie romana Fredriki Bremer ’Semejstvo’ v Rossii v 40-ch godach XIX v”.
Slavjanskie kul’tury i mirovoj kul’turnyj process. Materialy meždunarodnoj naučnoj
konferencii JuNESKO. Minsk: Nauka i Technika, 1985, s. 240–242.
(Red. tills. m. Marja Leinonen, Arto Mustajoki och Erkki Peuranen) X Nordiska
Slavistmötet 13-17 augusti 1984. Föredrag. Åbo Akademi, 1985, 269 s. (=
Meddelanden från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, 102).
1986
(Red.) Vera V. Efremova, Russko-švedskij i švedsko-russkij slovar’ (kratkij). – Rysksvensk och svensk-rysk ordbok. Moskva: Russkij jazyk, 1986, 654 s.– Ny uppl.
1990.
1987
”Användning av fonematisk transkription i ryskundervisning”. Gusli. Rapporter utg.
av Institutionen för slaviska språk vid Göteborgs universitet, 1987, Vol. 3, s. 27–39.
”Fredrika Bremers Hemmet i ljuset av två ryska översättningar”. Fredrika Bremer ute
och hemma. Red. Birgitta Holm. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1987, s. 42–79. (=
Uppsala Women’s Studies, B, Women in the Humanities).
1989
”A.P. Čechov na rubeže XX veka”. Studia Russica Helsingensia et Tartuensia:
Problemy istorii russkoj literatury načala XX veka. Helsinki, 1989, s. 87–92. (=
Slavica Helsingensia 6).
1991
”A.P. Chekhov’s short story Šutočka and two Serbo-Croat translations: The problem
of translation versus interpretation”. Languages in Contact and Contrast. Essays in
Contact Linguistics. Ed. Vladimir Ivir och Damir Kalogjera. Berlin & New York:
Mouton de Gruyter, 1991, s. 103–114. (= Trends in Linguistics. Studies and
Monographs 54).
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1993
(Red.) Vera V. Efremova, Russko-švedskij i švedsko-russkij slovar’ (kratkij). – Rysksvensk och svensk-rysk ordbok. Moskva: Russkij jazyk, 1993, 3:e uppl., omarbetad
och utökad, 908 s.
2006
Förteckning över boende i bostadsrättsföreningen Draken 1936–2006. 7 s.
2011
”En symfoni i fyra satser? Ett försök till innehålls- och formanalys av Tjechovs
berättelse ’Biskopen’”. Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures.
Uppsala, 2011, No. 52, s. 31–49.
(Övers.) Anton Tjechov, ”Biskopen”. Slovo. Journal of Slavic Languages and
Literatures. Uppsala, 2011, No. 52, s. 49–61. Orig:s tit: Archierej.
2012
”Simfonija v četyrech častjach? Razbor soderžanija i formy rasskaza A.P. Čechova
’Archierej’”. Voprosy russkoj i zarubežnoj literatury: Sbornik statej v čest’ 80-letija
B.A. Gilensona. Sost. i obšč. red. Ja. S. Linkova. Moskva: Èkon-Inform, 2012.
(Under tryckning.)
Manuskript och läromedel utan år
Dokument rörande en Novgorodköpman vid mitten av 1600-talet. Slav 63 i Uppsala
universitetsbibliotek. 113 s.
Ordföljdsstudier i ryska. 41 s.
Rysk facktext. Samhällsvetenskapliga
Kommentardelen 150 s.

texter

med

strukturerad

kommentar.

Rysk facktext. Olika ämnesområden.
Bild och ljud. Utarb. tills. med T. Popova.
Kyrkslaviska texter. Fornkyrkslaviska och ryskkyrkslaviska. Kompendium. 13 s.
Fornkyrkslaviska texter. Sammanställda för forskarutbildningen. 38 s.
Fornserbiska och fornkroatiska texter. Textkurs för 3 betyg. 11 s.
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Upsaliensia, Uppsala Slavic Papers, Slovo and Slaviska specialordlistor
b) works published by the faculty members, and
c) works published by slavists living in Uppsala, who are not associated with any
other department within Uppsala University.
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115 pp.
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Преображенское, Воробьево, Воздвиженское, Измайлово, Алексеевское”.
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News from Uppsala
My Svensson (ed.)
Department of Modern Languages, Uppsala University
my.svensson@moderna.uu.se

News from the Uppsala Slavists 2012 includes three
dissertations, the launch of the first volume in a series of
publications in the field of Slavic Studies, public lectures
on the Balkans, research grants and awards, and the 120th
anniversary of Bulgarian Studies at Uppsala University.
More details about each event, including full dissertation
abstracts, are given below.

New Series of Publications Launched
In 2012, the Department of Modern Languages began
publishing manuals and textbooks in the field of Slavic
studies in the series Slaviska handböcker och läromedel.
The publications are intended for Scandinavian students
and teachers of Slavic languages.
The first volume is a brief textbook on the history of the
Slavic standard languages by Juhani Nuorluoto, and the
second volume on the phonological history of Slavic is
planned for 2013.
Authors interested in publishing in the series are advised to consult the editor, Juhani
Nuorluoto (juhani.nuorluoto@moderna.uu.se). The publications can be obtained from
www.studentbokhandeln.se (in Sweden) or info@studentbokhandeln.se (from abroad).
Juhani Nuorluoto
juhani.nuorluoto@moderna.uu.se

127

Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures
No. 53, 2012

Curious about the Balkans
The Balkans were in focus during a series of public
lectures held on Sunday 7 October at Uppsala University’s
Museum Gustavianum. The lectures were given by
researchers and PhD students affiliated with Uppsala
University’s Department of Modern Languages. The
afternoon was opened by Ing-Marie Munktell, director of
Museum Gustavianum, and Christina von Arbin,
chairperson of the Cultural Heritage without Borders
Foundation.
Von Arbin opened the lecture series by giving a short presentation of the activities of
her organisation.
The lectures covered several topics from different parts of Southeastern Europe:
Daniela Assenova, PhD in Philosophy and currently a doctoral student in Slavonic
languages, spoke about the Nobel committee’s treatment of Bulgarian candidates for
the Nobel Prize in literature during the first half of the 20th century; Pontus Lindgren,
a doctoral student in Slavonic Languages, lectured on the Slavonic standard languages
in the Balkans; Neven Milivojević, consultant, politician and teacher at the
Department of Modern Languages, spoke on the theme “Variety and unity”; Juhani
Nuorluoto, Professor of Slavonic Languages, lectured on the alphabets used by the
Slavs in the Balkans, and Thomas Rosén, Senior Lecturer of Serbian, Croatian,
Bosnian and Albanian, spoke about the roots and development of the Albanian
language. After each lecture, the audience was invited to ask questions and to discuss
the lectures.
Thomas Rosén
thomas.rosen@moderna.uu.se

Alphapretation Bulgaria
Bulgarian Studies celebrated its 120th anniversary at
Uppsala University this year with the exhibition
Alphapretation Bulgaria and a formal ceremony held on
December 5th at Campus Engelska parken. The ceremony
was broadcast live on the internet (online) in order to
include students taking distance courses in Bulgarian. The
Vice-Chancellor at Uppsala University, Eva Åkesson,
formally opened the exhibition and initiated a series of inaugural speeches by the
Bulgarian Ambassador to Sweden, Svetlan Stoev, Professor Juhani Nourluoto, Dr.
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Daniela Assenova, and Curator Lyudmila Stancheva. The dean at the faculty of
languages, Björn Melander, was moderator during the inauguration.
Link to the ceremony: http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/102
My Svensson
my.svensson@moderna.uu.se

Dissertations
In May the dissertation entitled Tradition and Translation:
Maciej Stryjkowski's Polish Chronicle in SeventeenthCentury Russian Manuscripts has been publicly defended
by Christine Watson. Details about the event, including
an abstract, are given bellow.
The dissertation was publicly examined on May 5th,
2012, in Ihre Hall, Centre for the Humanities, Uppsala
University. The defense was conducted in English.
Abstract
Watson, C. 2012. Tradition and Translation: Maciej Stryjkowski's Polish Chronicle in
Seventeenth-Century Russian Manuscripts. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia
Slavica Upsaliensia 46. 358 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-8308-1.
The object of this study is a translation from Polish to Russian of the Polish historian
Maciej Stryjkowski’s Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi, made at
the Diplomatic Chancellery in Moscow in 1673–79. The original of the chronicle,
which relates the origin and early history of the Slavs, was published in 1582. This
Russian translation, as well as the other East Slavic translations that are also discussed
here, is preserved only in manuscripts, and only small excerpts have previously been
published.
In the thesis, the twelve extant manuscripts of the 1673–79 translation are described
and divided into three groups based on variant readings. It also includes an edition of
three chapters of the translation, based on a manuscript kept in Uppsala University
Library.
There was no standardized written language in 17th-century Russia. Instead, there
were several co-existing norms, and the choice depended on the text genre. This study
shows that the language of the edited chapters contains both originally Church
Slavonic and East Slavic linguistic features, distributed in a way that is typical of the
so-called hybrid register. Furthermore, some features vary greatly between
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manuscripts and between scribes within the manuscripts, which shows that the hybrid
register allowed a certain degree of variation.
The translation was probably the joint work of several translators. Some minor
changes were made in the text during the translation work, syntactic structures not
found in the Polish original were occasionally used to emphasize the bookish character
of the text, and measurements, names etc. were adapted to Russian norms.
Nevertheless, influence from the Polish original can sometimes be noticed on the
lexical and syntactic levels. All in all, this thesis is a comprehensive study of the
language of the translated chronicle, which is a representative 17th-century text.
Keywords: Slavic philology, history of the Russian language, 17th century, Polish
historiography, chronicles, Polish-Russian translation, Maciej Stryjkowski
Christine Watson,
e-mail: christine.watson@moderna.uu.se
Department of Modern Languages, Box 636,
Uppsala University, SE-751 26 Uppsala, Sweden

In December the dissertation entitled Fönstret mot öster.
Rysk skönlitteratur i svensk översättning 1797-2010 med
en fallstudie av Nikolaj Gogols svenska mottagande (The
Window to the East. Russian Literature in Swedish
Translation 1797-2010, with a Case Study of the Swedish
Reception of Nikolay Gogol) has been publicly defended
by Nils Håkanson. Details about the event, including
an abstract, are given bellow.
The dissertation was publicly examined on December 1st, 2012, in Ihre Hall, Centre
for the Humanities, Uppsala University. The defense was conducted in Swedish.
Abstract
Håkanson, N. 2012. The Window to the East. Russian Literature in Swedish
Translation 1797-2010, with a Case Study of the Swedish Reception of Nikolay
Gogol. Ruin. 347 pp. Stockholm. ISBN 978-91-85191-77-2.
This thesis examines the translation of Russian literature into Swedish 1797-2010,
focusing on the relationship between translations and target culture images of the
source culture. The main attention is on the situation in Sweden proper, but the
analysis also includes Swedish translations and comments about Russian literature in
Finland. Swedish and Western images of Russia are discussed in relation to
perspectives from translation studies (Even-Zohar, Lévy, Lindqvist, Toury and others)
regarding translation norms. Postcolonial theory (Delanty, Malia, Pickering and
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others) is combined with dialogical perspectives (Bakhtin, Kleberg) which put the
translated literature in relation to Swedish stereotypes of Russia and the Swedish selfimage, but also to a more dynamic interest in the translated literature as a complement
to source culture literature. Four major translation norms are suggested to have
influenced the Swedish reception of Russian literature: cognitive norms (that stress the
informative and representative aspects of the source literature), universalistic norms
(that stress its universal values), target culture oriented norms (that are governed by
internal factors in the target culture), and transnational literary norms.
The analysis is carried out on three levels: selection, reception and text. The most
extensive part of the thesis is a general history of Russian literature translated into
Swedish with a discussion of social, economic, philosophical and political processes
that have influenced the changing selections that have been made. In the next part, the
subject is the Swedish reception of the works of Nikolay Gogol from the mid-19th
century until today. Here, Gogol’s Swedish paratext is analyzed and related to the
question of realism in his works and to images of Russianness and Russian literature in
Sweden. In a concluding part, the five Swedish translations of Gogol’s Dead Souls are
examined.
Especially before 1917, but also later, a cognitive approach to the source literature
and negative, politicized ideas of Russia have influenced the selections of Russian
literature, the reception of Gogol and the translations of his works. During the 20th
century there is a gradual shift from the cognitive norms to a more universalistic
interest in the source literature in Sweden, especially thanks to the dominant position
of the Russian classics.
Keywords: Translation studies, Russian literature, Sweden, Finland, Gogol, Images of
Russianess
Nils Håkanson
e-mail: nils.hakanson@moderna.uu.se
Department of Modern Languages, Box 636,
Uppsala University, SE-751 26 Uppsala, Sweden

In December the dissertation entitled Творительный
падеж в русском языке XVIII века (The Instrumental
Case in Eighteenth-Century Russian) has been publicly
defended by Nikita Mikhaylov. Details about the
event, including an abstract, are given bellow.
The dissertation was publicly examined on December
th
15 , 2012, in Ihre Hall, Centre for the Humanities,
Uppsala University. The defense was conducted in
English.
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Abstract
Михайлов, Н. (Mikhaylov, N.) 2012. Творительный падеж в русском языке XVIII
века. (With a Summary in English: The Instrumental Case in Eighteenth-Century
Russian.) Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia 47. 296 pp.
Uppsala. ISBN 978-91-554-8526-9.
The aim of this dissertation is to describe the sphere of use of the Russian Instrumental
case in written sources from the eighteenth century. The research is based on
approximately 11,300 instances of the use of the instrumental and almost 2,400
constructions with other cases, excerpted from documents of various genres and styles.
The corpus includes texts written by forty eighteenth-century authors, and contains
works of poetry and drama, literary prose, letters, memoirs and learned tracts.
Previous studies of the Instrumental case have in the main dealt with the
development of the system of its meanings in the Old Russian period, or else have
described its condition in modern times. The present work attempts to systematise its
most typical uses and to trace the changes in the function of the Instrumental that took
place during the period when a national literary language was coming into being in
Russia.
The research is primarily focused on the competition between the Instrumental case
and other means of expression of particular meanings. In particular it describes (with
statistical data) the variation in case forms within the predicate, with the function of an
object, and also of the agent in passive constructions.
A detailed description is given of those meanings of the Instrumental which are
known from the earliest period and still in active use in the eighteenth century, but
nowadays perceived as archaic. The most important of these are the Instrumental of
cause, and also various uses of the Instrumental without a preposition to indicate time
or place.
Keywords: historical linguistics, case semantics, history of the Russian language,
Instrumental case, eighteenth-century Russian, case variation, historical syntax,
literary language
Nikita Mikhaylov
e-mail: nikita.mikhaylov@moderna.uu.se
Department of Modern Languages, Box 636,
Uppsala University, SE-751 26 Uppsala, Sweden
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Grants and Awards
Translator and poet Annika Bäckström has been awarded
the Pushkin Medal for her important contributions for
Russian culture in Sweden. The formal ceremony took
place on October 31 at the Russian Embassy in Stockholm.

Professor Ingrid Maier has been awarded a grant of 5.5
million SEK from Riksbankens Jubileumsfond (The Bank
of Sweden Tercentenary Foundation) for the research
project “Cross-Cultural Exchange in Early Modern
Europe: Translations of West-European Newspapers into
Russian (c. 1600-1725)”.

Dr. Christine Watson’s doctoral dissertation, Tradition and
Translation: Maciej Stryjkowski's Polish Chronicle in
Seventeenth-Century Russian Manuscripts, has been
awarded “Westinska priset” by Kungliga Humanistiska
Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.
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To our Reviewers
We would like to express our gratitude for all the valuable and constructive comments
received from our colleagues:
Ambrosiani, Per

Angusheva-Tihanov, Adelina

Assenova, Daniela

Birgegård, Ulla

Birnbaum, David J.

Björklund, Martina

Bodin, Per-Arne

Bolecki, Wlodzimierz

Cleminson, Ralph

Dimitrova, Margaret

Engström, Maria

Grønn, Atle

Guentcheva, Zlatka

Gustavsson, Sven

Gyllin, Roger

Hansen, Julie

Kolstø, Paul

Koltypina, Marina

Kopotev, Mikhail

Könönen, Maija

Lane, Tora

Mladenova, Olga

Lindstedt, Jouko

Ljunggren, Anna

Lysén, Irina

Lönngren, Lennart

Maier, Ingrid

Mjør, Kåre Johan

Mladenova, Olga

Norman, Boris

Nuorluoto, Juhani

Parkman Packalén, Anna M.

Rogatchevski, Andrej

Rosén, Thomas

Stala, Krzysztof

Teodorowicz-Hellman, Ewa

Vakareliyska, Cynthia M

Åkerman Sarkisian, Karine
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