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Editorial: Slovo’s New Home - the Web
There is no substitute for holding a real journal in your hands. On this we all agree.
However, with the advent of the Internet many academic and non-academic journals
have made the transition from paper to electronic format. Slovo is no exception: the
web will be its future home.
It all started on a Monday in November 2009, during the regular advanced seminar
of the Slavists at Uppsala University. After six years of hibernation, and after
discussing the alternatives of letting Slovo hibernate “forever” or having it reappear on
the Internet, a decision was made to revive the “old”, established and well-known
journal using the publishing form of the future. The change in the publishing praxis of
the journal also reflects a generation change among Uppsala Slavists. For centuries,
since the Gutenberg press produced the printed word, publishers have played a crucial
role between the work of authors and their readers. Now, electronic publishing of
scholarly papers on the Internet offers rapid and universal access. These are the main
reasons for changing the publication format of the journal.
While discussing the destiny of Slovo, no one (at the seminar) was aware that the
next Slovo issue would be the 50th one. It was a coincidence that the transition to the
web would occur in an anniversary issue. The new format and the anniversary provide
an excellent opportunity for celebration, and also give a possibility for some
explanations.
To begin with, the experienced Slovo reader will notice the change in the journal’s
name, where a new logo is incorporated in the letter ‹S› and the subtitle, Journal of
Slavic Languages and Literatures, is added to the original name Slovo (Uppsala). Both
the logo and the subtitle symbolize the journal’s dedication to the field of Slavic
linguistics and literatures in the broadly defined context of historical and synchronic
research. Moreover, as Slovo appears to be a relatively common title in that field, it
seems reasonable to add distinguishing characteristics, including the logo and the
subtitle, to clearly separate it from other periodicals. A significant change in the policy
of the journal is its invited contributions from scholars not associated with Uppsala
University. Previously, only contributions from scholars directly connected with
Uppsala University were published. Our goal from now on is to have one invited
external contributor for each issue.
The value of a journal lies in the quality of the articles it publishes. First and
foremost, this quality comes from the submitting authors, but also from the scholars
who voluntarily review these submissions. There is also a considerable time
investment on the part of the editors and the advisory board. However, Slovo’s
transition to an electronically published journal would not have been possible without
the technical support of two graduate students in computer science at Uppsala
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University: Yunyun Zhu, who created the logo, and Tengjiao Cai, who designed and
implemented the homepage. Finally, there are you, the readers, to whom we dedicate
our 50th anniversary issue.
This issue aims to combine the tradition with the innovations. The background of
the journal and its publication history is presented in an article by Roger Gyllin, one of
Slovo’s pioneers. Another key contributor is Lennart Lönngren, who is by far the most
experienced Slovo-editor. Our first external contributor is Cynthia Vakareliyska from
University of Oregon (USA), one of the world’s leading authorities on medieval Slavic
gospels. All other contributors in this issue are active in the field of Slavic languages at
the Department of Modern Languages (Uppsala University). Ingrid Maier, Małgorzata
Anna Packalén Parkman and Thomas Rosén are all senior researchers who have
previously published many articles in Slovo, while Daniela Assenova and Nils
Håkanson are publishing for the first time in the journal. Juhani Nuorluoto has been
the chair of the Slavic Languages division of the Department since 2008. To
emphasize this succession, we also are publishing the complete bibliography of the
previous chair of Slavic languages, Sven Gustavsson. The articles in the current issue
represent the broad range of research at the Department, thematically,
methodologically and language-wise. The editors wish to thank all the contributors for
their hard work and patience throughout the long maturing process of this special
anniversary and inaugural electronic issue.
Keeping to tradition, we have decided to publish the articles separately, but
combined to form a whole issue. So even though Slovo is on the web, you still can
read it the traditional way!
Daniela Assenova
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Slovo – Some (Vital) Statistics
Roger Gyllin
Department of Modern Languages, Uppsala University
roger.gyllin@moderna.uu.se

Abstract
The inaugural issue of Uppsala University’s Slavistics journal Slovo appeared in 1972. This paper
discusses the reasons and ambitions behind the initiation of Slovo, followed by an overview of the
history of the journal. Forty-nine issues were published over a 32-year period, from 1972–2003. The
paper provides basic information on the journal’s editors, contributors, publication frequency,
scholarly fields, types of contributions, and language of publication during this period. Over the years,
Slovo developed from a journal published exclusively in Swedish and intended only for a Nordic
audience to a more international journal with about 50% of its contributions written in non-Nordic
languages.

1. Background
Forty years ago, options were limited for any Swedish Slavist who wanted to publish a
scholarly article. The four existing Slavic departments, at the universities in Uppsala,
Lund, Gothenburg and Stockholm, each issued a monograph series; Uppsala’s had the
intimidating name Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica Upsaliensia. These
series published mainly doctoral dissertations. Articles up to sixteen pages in length
could be published in Scando-Slavica, an international journal issued as a yearbook by
the Association of Scandinavian Slavists and Baltologists. And, of course, there was
also the option of submitting a paper to one of the existing Slavistics journals outside
Scandinavia.
If, however, a Swedish Slavist wanted to publish in Swedish, or to publish a
medium-length article (i.e., too short for a monograph but too long for Scando-Slavica
or another journal with a similar publishing policy), or to publish a work in progress,
there existed no suitable publication fora. Nor was there any way of publishing the
talks given on specialized themes at (mini-)symposia.
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With the advent of a new generation of serious scholars in the Slavic field around
1970, this lack of publishing opportunities was beginning to make itself felt, not least
at Uppsala University.
Against this background, discussions about founding a Swedish Slavistics journal
became a common theme amongst young Uppsala Slavists during coffee breaks and
post-seminars. Such a journal needed to be less pretentious, but also more “daring”,
than the high-quality but traditional Scando-Slavica and its Continental counterparts
that adorned the Department’s journal shelves at the time. It needed to be more
directed toward, or at least open to, modern linguistics, which at about this time was
somewhat belatedly making a breakthrough in Sweden. Although, in accordance with
most scholars’ main interests, the journal needed to focus on linguistics, we did not
want to exclude contributions from the fields of literature and cultural history.
We made contact with some of our colleagues in Gothenburg and Stockholm (in
those days the Slavic Department in Lund lived an isolated existence). Their first
question was, not unreasonably, how the new journal would be financed. Although in
certain ways the funding system at Swedish universities at that time was better than the
one that was later introduced in the early 1990’s, each department was allotted only a
very small annual amount to dispose of according to its own needs and whims, e.g. for
journal subscriptions and department publications.
This meant that additional funds had to be found outside the departments. We
approached Uppsala University Vice-Chancellor Torgny Segerstedt about the
financing. He promised support for the first year, but no further. Since we had found
no other means for financing the planned Swedish Slavistics journal, our ambitions
were lowered to publishing an Uppsala Slavic Department journal of modest outward
appearance, which had to be self-financed through library subscriptions and sales of
individual copies.

2. Editors
Although the idea of publishing Slovo had originated mainly from a group of young
scholars who had either recently defended their Ph.D. dissertations or were active
graduate students, it was considered important that in order to gain prestige for the
new journal, the first editors should be established scholars of the older generation.
Carin Davidsson and Karin Pontoppidan–Sjövall, both docents, were appointed the
first editors, and continued for the first seven issues. In 1975 they were succeeded by
Lennart Lönngren and Lars Steensland, who co-edited Slovo up to and including issue
24. From issue 25, Roger Gyllin succeeded Steensland, and Lönngren and Gyllin then
co-edited the journal for the next eleven issues, from 1982–1987. Lönngren’s long
editorship ended in 1994, when he took the position of Professor of Russian at Tromsø
University in Norway.
6
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In total there were twelve Slovo editors over the 32 years from the first issue in
1972 through the 49th in 2003 (Table 1). Of these, Lennart Lönngren’s service is
particularly outstanding: he was the editor and driving force behind 35 issues (Nos. 8–
42).
Lennart Lönngren
Lars Steensland
Roger Gyllin
Ingrid Maier
Carin Davidsson
Karin Pontoppidan-Sjövall
Magnus Klaman
Gunilla Fredriksson
Sven Gustavsson
Marousia Ludwika Korolczyk
Thomas Rosén
Andrzej Nils Uggla

35
17
11
8
7
7
2
1
1
1
1
1

Table 1. Editors: number of issues

3. Contributors
A total of 61 scholars contributed articles to Slovo over the years as authors or coauthors. The most prolific contributors were Lennart Lönngren and Ingrid Maier with
16 and 15 articles respectively, followed by Olga Klauber and Małgorzata Anna
Packalén, with ten contributions each. Authors with four or more contributions are
shown in Table 2.
Lennart Lönngren
Ingrid Maier
Olga Klauber
Małgorzata Anna Packalén
Roger Gyllin
Lars Steensland
Sven Gustavsson
Andrzej Nils Uggla
Lennart Hagåsen
Gösta Lavén
Jerzy Kamiński
Milan Bílý
Ludmila Ferm
Lennart Kjellberg
Tamara Lönngren

16
15
10
10
9
9
7
7
6
6
6
5
5
4
4

Table 2. Authors with four or more contributions.
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4. Publication frequency
The first issue of Slovo saw the light of day in 1972. It contained a single contribution,
Lennart Lönngren’s “A semantic analysis of conclusive verbs of action in Russian”,
written in Swedish. The second issue also contained a single contribution, a theoretical
monograph-like treatment of verb stem formation and conjugation by Nils Bertil
Thelin.
Following a hiatus in 1973, another 47 issues were published during the 30 years
from 1974 to 2003. Usually a single issue appeared annually, but five issues were
published in each of the years 1975, 1981, and 1986. No issues appeared in 1996,
2001, and 2002 (Figure 1).
Issues
6
5
4
3
2
1
0
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

No

Figure 1. Publication frequency of Slovo 1972-2003.

The 49 issues of Slovo totaled approximately 3,570 pages. An average year saw about
100 pages, usually within a single volume. The year 1986 stands out as unique, with
well over 400 pages (Figure 2).
Pages
500
400
300
200

PP

100
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

0

Figure 2. Number of pages for each year 1972-2003.

Disregarding front fly-leafs, contents pages and blank pages, and pages enumerating
earlier issues, this made a total of about 3,150 pages of scholarly research.
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5. Scholarly fields
As mentioned above, although Slovo was initiated by linguists, it has always been
open to other scholarly fields. However, it took several issues until the first literary
studies were published, in issue No. 6 (1975). Later, bibliographies were included, as
well as studies in cultural history and other areas, and a number of book review
articles. In fact, annual bibliographies became a recurring feature of Slovo, listing 25
years of publications by Uppsala Slavists. Three special bibliographies also were
published, on Czech and Slovak works of fiction in Swedish translation (issue 8),
works by Puškin in Swedish translation (issue 47), and Lennart Kjellberg’s works, in
connection with his 70th birthday celebration (issue 27). This feature of Slovo was
particularly enhanced by Olga Klauber’s meticulous bibliographical work.
The annual page distribution of works in linguistics, literary studies, bibliographies
and other scholarly fields is shown in Figure 3. The percentages given here are
approximate, since although most contributions unequivocally belong to one of these
fields, some overlap. The term “Linguistics” is used here rather broadly, including not
only modern linguistics “proper”, but also philological works, translation studies,
stylistics studies of works of fiction, and pedagogical studies on language.

100%
Miscellaneous

80%
60%

Bibliographies

40%

Literary studies

20%

Linguistics
1972
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2003

0%

Figure 3. Distribution of scholarly fields in each year 1972-2003.

As can be seen from Figure 3, issues dedicated 100% to a single field appeared only in
four years (linguistics in 1972, 1974 and 1979, and bibliographies in 1999). The data
in Figure 3 is summarized in Figure 4, which shows that linguistics articles dominated
over the years, consisting of well over half of the total number of published pages.
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Linguistics
Literary studies
Bibliographies
Miscellaneous

Figure 4. Total distribution of scholarly fields 1972-2003.

6. Types of contributions
As mentioned in section 1 above, Slovo was designed as a forum for scholarly articles,
without a maximum page limit. Nonetheless, as noted in section 3, the first two issues
consisted of monographs, both of which were theoretical works on Modern Russian
(55 and 120 pages in length, respectively).
The launching by the department, however, of Uppsala Slavic Papers (in 1978) and
Slaviska specialordlistor (in 1985) resulted in the eventual referral of monographs and
specialized glossaries to these two series. Thus both later editions of Lars Steensland’s
Swedish-Russian/Russian-Swedish bird name lists (originally published in Slovo issue
24, 1981) and later lists (11 so far) have appeared in Slaviska specialordlistor. An
editorial preface to Slovo’s issue 25 (1982) specifically stated that monograph-type
studies would be published in the future by Uppsala Slavic Papers; the issue, however,
included Baldur Sigurðsson’s monograph-like classification of verbal prefixes in
Modern Czech, which was over 50 pages long. An exception was also made in 1989
for Gösta Lavéns licentiate thesis “Ideal and reality in Baratynskij’s poetical world”,
written in Swedish.

7. Language of publication
As mentioned in section 1, Slovo was originally intended for articles published in
Swedish and for distribution only within the Nordic countries, i.e., Denmark, Finland,
Norway, and Sweden, where Swedish could easily be understood. Accordingly, the
first 14 issues were in Swedish. The first issue to include another language was No. 15
(1978), which contained an English-language article by Roger Gyllin, “The role of
unconscious assumptions: A concrete case”. Three issues contained articles entirely in
other languages than Swedish: Nos. 20 (1981, Polish), 33 (1986, Russian, Bulgarian,
Polish and English) and 37 (1989, English).
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Swedish
Russian
Polish
English
German
Bulgarian
Czech
French

91
18
15
13
4
2
1
1

Table 3. Languages in which articles and reviews were published in 1972-2003.

Over the years, Slovo published articles in 8 different languages (Table 3; the figures
given here, and in Figure 5, do not, however, include bibliographical works, which can
be considered "langauge neutral").
Languages
100%
Other

80%

Russian

60%

English

40%

Polish
20%

Swedish

0%
1972-1976 1977-1981 1982-1986 1987-1991 1991-1996 1997-2000,
2003

Figure 5. Distribution of languages in which articles and reviews were published in 1972-2003.

As is shown in Figure 5, beginning in the mid-1980’s, about half of the contributions
published by Slovo were in languages other than Swedish, mainly Russian, Polish, and
English. The main reason for this change was the increasing number of faculty
members who were not native Swedish speakers; another reason was the desire by
contributors to reach an audience for their scholarly work outside the Nordic countries.

8. Concluding remarks
Slovo was launched 40 years ago, in what now seems a very different world. As it now
reaches its 50th issue, under the new editorship of Daniela Assenova and My
Svensson, it is fitting that what was once a journal published entirely in Swedish and
for a purely Nordic audience is going online as a journal published mainly in English.
Thus, from a modest beginning, with its new and high ambitions, Slovo has eventually
become part of our ever more globalized world.
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Western Bulgarian or Macedonian?
The Dobrejšo Gospel (XIII c.)
Cynthia M. Vakareliyska
Department of Linguistics, University of Oregon, USA
vakarel@uoregon.edu

Abstract
Using the thirteenth-century Dobrejšo Gospel (“D”) as an example, the article examines issues of
geography and chronology that come into play in attempts to classify medieval manuscripts as
Macedonian vs. western Bulgarian on the basis of orthographic and lexical features. The paper
demonstrates that with the exception of the orthographic substitution of o for etymological strong back
jer, and a single lexical variant, both of which can be traced to an early shared ancestor of D and its two
closest relatives, each of the orthographic features of D that corresponds to a Macedonian phonological
feature can also be found in non-transitional dialects of the southwestern territory of contemporary
Bulgaria.

1. Issues of Space and Time1
Determining whether a given post-Old Church Slavonic Central Balkan manuscript
should be classified as Macedonian or western Bulgarian is a messy task, but an
unavoidable one in the preparation of a diplomatic edition of such a manuscript. This
article sets forth the issues and obstacles encountered in attempting to make this
determination in connection with the preparation of a second corrected edition of the
thirteenth-century Dobrejšo Gospel (“D”).2
The provenance of D is not straightforward, particularly because any colophon it
may have had is now lost. Despodova and Slaveva include D in their 1988 catalogue of
1

This article is based on a paper presented on February 12, 2010 at the conference “Slavic Languages: Time and
Contingency” at the University of California at Berkeley. The following abbreviations are used here: ac. pres.
part. = active present participle; acc. = accusative; aor. = aorist; du. = dual; f. = feminine; gen. = genitive; indef. =
indefinite; instr. = instrumental; loc. = locative; masc. = masculine; mis. fol. = missing folio; nom. = nominative;
pl. = plural; sg. = singular.
2
The second edition corrects errors in Conev’s 1906 edition and provides complete liturgical rubrics. I believe
Conev’s thirteenth-century dating is correct; see also the early thirteenth-century dating by Christova, Karadžova,
and Ikonomova 1982.
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Macedonian manuscripts, and Koneski cites D once in his 1965 history of the
Macedonian language; on the other hand, Bulgarian scholars, beginning with Conev
consider D western Bulgarian (see, for example, Christova, Karadžova and Ikonomova
1982:24). D contains a number of unmistakable orthographic Macedonianisms, in the
sense of Macedonian-type features, which appear sporadically in an otherwise
relatively conservative Bulgarian Church Slavonic text. Whether these features are
sufficient to classify D as a Macedonian manuscript depends on a determination of how
the term “Macedonian” should be applied to a thirteenth-century manuscript. In turn,
reaching this determination requires consideration of certain major issues of space and
time.

1. 1. Geography
Of course, when D was written, the Bulgarian state extended to the west well beyond Ohrid
and there was no Macedonian state. In this sense, any thirteenth-century manuscript
produced within the territory of the modern-day Republic of Macedonia can be viewed as
Bulgarian. But in describing the dialect features that a thirteenth-century manuscript reflects
as “Macedonian”, should the term “Macedonian” refer to dialects within the geographic
territory that is now the Republic of Macedonia? Conev's 1906 analysis of D distinguishes
between Macedonian and western Bulgarian dialects, but what Conev meant by
“Macedonian”, of course, was what he understood to be the territory of Macedonia at the
turn of the twentieth century. This is clear from Conev’s assertion that D’s orthographic
features reflect a “western Bulgarian” dialect that he situates somewhere between the Pčinja
and Bregalnica rivers, and somewhere between towns of Kratovo, Kočani, Štip and Veles, all
of which now are in eastern Macedonia.

1.2. Chronology
Even if it is established broadly that the term “Macedonian” refers to dialects within the
territory of the present-day Republic of Macedonia, should a thirteenth-century
manuscript be classified as Macedonian because it contains orthographic features that
match phonological features of modern Macedonian dialects? In other words, is it
realistic to assume that all modern Macedonian dialects preserve features of the
thirteenth-century vernaculars that preceded them and were not subject to phonological
change?
Moreover, should the determination of a medieval manuscript as Macedonian vis-àvis western Bulgarian rest on the features that the last copyist first wrote into the
manuscript, or should it also include the features of earlier antigraphs that were copied
into the manuscript?3 Usually there is no way to distinguish with any success which
3

Following Capaldo (1981), I use the term “antigraph” (Gr. “response”, “copy”) for any hypothetical direct
ancestor of the manuscript in question. I prefer “antigraph” to “protograph” in reference to Slavic ancestor
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orthographic features of a manuscript are original to its copyist and which were from
his immediate antigraph. This distinction can be made, however, to a great extent for
D, because it is unique among Bulgarian and Macedonian gospel manuscripts in having
two identified close relatives, the Banica Gospel (B)4 and the Curzon Gospel (C),5 both
of which probably were written a century later.6 But should the determination of
whether D is western Bulgarian or Macedonian be based solely on orthographic
features unique to D, or should it include those Macedonian-type features that D shares
with one or both of its close relatives? If most or all of D’s Macedonianisms co-occur
in C and D in the same textual locations, indicating that these were features of their
shared ancestor (DBC), should all three manuscripts be classified as Macedonian,
regardless of where they themselves may have been written?7 Or, alternatively, if most
or all of the Macedonianisms in C and B are shared in the same locations with D,
should all three simply be considered western Bulgarian manuscripts that reflect an
earlier Macedonian tradition in their shared prehistory? And finally, even if, among the
three manuscripts, only D were to contain occasional Macedonianisms, can D be
classified as Macedonian on that basis alone, or can it be said at most that
Macedonianisms have appeared at some time in D’s prehistory, most likely in an
apograph of DBC?

2. Orthographic Issues
Even setting aside the broad issues set out above, whether a given manuscript is
Macedonian or western Bulgarian hinges on a determination of the types of features
that can be identified as indisputably Macedonian, as opposed to western Bulgarian, in
origin. There are no such features on the textual level, because so far there are no
identified families of post-OCS Macedonian gospel manuscripts: in fact, the only
gospel manuscript with Macedonian features that has been identified as a member of a
specific family is the Carpinian Gospel (Despodova 1995), which, on the basis of its

manuscripts of post-OCS gospels, for several reasons. First, Slavic liturgical manuscripts are translations from
Greek sources, and thus they are not protographs in the sense of being original works. Second, the earliest
hypothetical shared ancestor that can be reconstructed in any detail for later related medieval Slavic liturgical
manuscripts is not the original version of the Slavic translation from Greek, but a distant apograph, or
descendant, of the original version that has undergone extensive revision. Finally, the term “protograph” seems
inappropriate for a shared ancestor manuscript such as DBC, which was compiled from two or more separate
textual traditions (see Vakareliyska 2008, pp. 2-9).
4
Cyrillo-Methodian National Library, Sofia, No. 847; transcription edition by Dogramadžieva and Rajkov 1981.
5
British Library, Add. Ms 39628, transcription edition by Vakareliyska 2008.
6
C is datable to c. 1354, the first year listed in its Easter/Sexagesima table. While most Bulgarian scholars date B
to the thirteenth century, I prefer to date it more conservatively to the fourteenth century on the basis of its rather
unorthodox palaeographic features.
7
D itself clearly was not the ancestor manuscript for C and B, as the latter share some segments of standard text
that D omits.

15

Slovo (Uppsala), 2010, No. 50
Journal of Slavic Languages and Literatures

textual features, is considered a member of the Serbian Miroslav Gospel family of long
lectionaries.
On the linguistic level, no identifiably Macedonian morphological or syntactic
features show up in thirteenth-century manuscripts either: the only recognizably
Macedonian features of manuscripts of this period are orthographic and lexical. It can
be assumed that to some extent, these orthographic features reflect some underlying
vernacular or vernaculars, but it cannot be assumed that Bulgarian or Macedonian
scribes of this period tried to apply orthographic rules that reflected their own
vernacular pronunciation. As an example, most thirteenth-century Macedonian and
western Bulgarian manuscripts preserve both jusy (ѫ, ѧ), even though the nasal
vowels that these graphemes were originally meant to represent had disappeared by
then from most dialects. It must also be considered that less confident copyists
slavishly strove to reproduce the spelling of their immediate antigraph letter by letter.
In such cases, spellings that reveal the copyist’s vernacular occasionally show up in
slips of the pen, but they are generally repressed in favor of the orthographic variants in
the immediate antigraph, which more often than not reflect a different dialect or
dialects. For this reason it is not at all unusual for a thirteenth-century manuscript to
reflect orthographically several strata of different dialects, a fact that makes comparison
with modern dialect isoglosses not particularly helpful.
Another complication is the development of orthographic conventions that were not
intended to reflect phonological reality, the best-known example being the widespread
Central Balkan convention, adopted from Glagolitic, of representing both etymological
ja and etymological ä with jat’ (ѣ). The use of this convention by a given scribe does
not necessarily mean, of course, that the dialect of the scribe merged the Common
Slavic vowel sounds *ja and *ä. In some post-OCS manuscripts, the distribution of
jusy follows orthographic patterns that are clearly not phonologically based. Some
scribes routinely spell the front nasal vowel *ę as ѫ immediately after a palatal
consonant, particularly when writing the third-person plural aorist -šę. Although this
spelling convention coincides with the pronunciation in some Macedonian dialects
(Koneski 1965:40), this does not mean that it reflects a feature of the dialect of the
scribe who uses it, or indeed a feature of any dialect, if the spelling was adopted as a
strictly superficial orthographic convention by the copyist or the scriptorium. Other
scribes intentionally alternate the jusy so that neither jus appears twice consecutively in
a line, a convention that clearly does not reflect a phonological feature of any known
Slavic dialect.
On a separate level, an orthographic convention that is associated with a particular
dialect may appear in a manuscript only in the spelling of a particular word, and it may
be used for that same word in various manuscripts that otherwise have different
orthographic systems. An example is B’s consistent spelling пѧтель for OCS
pĕtelь, substituting ѧ for ѣ (Lunt 1984:63; Vakareliyska 2008, vol. II:148). This
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vowel alternation is identified by Koneski as a Macedonianism (1965:10), but B does
not exhibit it except in this word.
With these issues in mind, in the following section I shall compare the Macedoniantype orthographic features of D with those of its close relatives C and B, in order to
determine whether D contains any post-DBC orthographic Macedonianisms that can
serve as evidence that D itself was written in Macedonia.

3. Orthographic Macedonianisms in D
D has a two-jer, two-jus orthographic system, with characteristic post-OCS South
Slavic inconsistencies in the distribution of ъ and ь, whereas the later C and B
manuscripts use ь to represent both jers. Numerous post-OCS orthographic features of
D correspond to phonological features that Koneski identifies as Macedonian,
particularly with respect to the reflexes of the etymological back jer and the nasal
vowels.

3.1. Jers
3.1.1. Strong jers
The most striking orthographic Macedonianism in D is the occasional rendering of the
etymological back jer in strong position as о. This can be considered a true Macedonian
feature, in that there are no attested Bulgarian dialects in which the reflex of o for *ъ
occurs consistently (Stojkov 1993:89). A very preliminary survey of D, which I have
conducted largely in reliance on the orthographic analysis in the introduction to
Conev’s edition (1906:21-85), yields 59 substitutions of о for ъ in strong position.8 Of
these, 45 are shared in the same locations by either C or B, or by both. This subgroup
includes 30 instances of о for strong back jer within word stems:9
кротокь Mt 11: 29 (B, C), Jo 12: 15 DBC
врьтопъ Mt 21: 13, Mk 11: 17, Lu 19: 46 10
опрешнокъ (gen. pl.) Mt 26: 17 (DC, B); Mk 14: 12;
DC опрешночьни Lu 22: 1, 7 (B mis. fol.)11
жрьновни DB Mk 9: 42
cf. DBC Mt 18: 6 жрьньвь, Lu 17: 2 D жрьвънь, sic.
сотьникъ DC Mk 15: 39 (B сьтьникь)
8

This paper reports on preliminary research at a very early research stage; thus the lists of occurrences of
individual features given here, and the totals of occurrences reported, are still tentative and are not intended to be
exclusive. A comparison of D with other post-OCS manuscripts known or considered to be from Macedonia is
yet to be undertaken.
9
Following Conev 1906, these are listed in order of first occurrence in D.
10
This variant also occurs in the Strumica Apostol (“Strum.”, Blachova and Chauptova 1990:xvii), which is also
dated to the thirteenth century.
11
Also in Strum. (Blachova and Chauptova, ibid.)
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црковнѣмь DC Lu 4: 9, Jo 21: 22 (B ambiguous црквнѣмь),
DC црковнимь Mt 23: 16 (B црквн),
DC црковная Lu 23: 45 (B црквна)12
DC, B смоковница Mt 21: 20
смоковницѫ Mt 21: 19bis, Mk 11: 21, Lu 13: 6;
смоковницѧ Mt 24: 32, Mk 13: 28;
смоковници Mt 13: 7;
смоковницеѧ Jo 1: 48, 50
лакотъ DC Lu 12: 25, Jo 21: 8 gen. pl. (B -ьть), C Mt 6: 27 (D
mis. fol.)
любовиѫ Jo 17: 26 (DBC error, instr. for masc. люб еѫже)
тои, nom. sg., DC Jo 21: 22 (cf. B here with usual CB тьи)
The co-occurrences in Matthew must be assessed differently from those in Mark, Luke,
and John, however, because among the three manuscripts in the DBC family, only D’s
entire Matthew text stems from the DBC version of Matthew. Since B substitutes an
entirely different version of Matthew, any co-occurrences in Matthew between D and B
must be considered coincidental, with the possible exception of the last few chapters of
Matthew, where B appears possibly to have switched to the shared DBC version. C
contains the DBC version beginning only at about Mt 15: 2; its first half of Matthew is
from a third different textual version. In light of these facts, the co-occurrence of о for
strong back jer in кротокъ in all three manuscripts at Mt 11: 9 seems either to
reflect simply a widespread dialect variant, or to be a conscious or unconscious effort
by the C and B scribes toward conformity with the DBC spelling in John. A similar
case is the co-occurrence of orthographic variant врьтопъ in all three manuscripts
at Mt 21: 13, where D and C have the DBC textual version but B does not. In either
case, it is doubtful that the lowering of etymological strong jer to o was a feature of the
vernacular of either the C or B scribe, because the corresponding orthographic
convention occurs more infrequently in C and B than in D, and when it does occur,
usually it occurs in both manuscripts in the same location.
In some locations outside Matthew, D’s o-variant is shared only with one of its two
relatives, as, for example, D and C m. nom. sg. demonstrative тои (tojь) in Jo 21: 22.
This long-form demonstrative variant is characteristic of D, but C and B typically use
тьи (tъjь). The single co-occurence of тои in C suggests that perhaps тои was the
orthographic variant used in the shared DBC source, and that it was replaced
throughout with тьи at some time in the prehistory of the CB apograph, except in this
one location, where it was missed and emended only later in B’s post-CB prehistory.
In three instances, all three manuscripts share о for etymological strong back jer at
word-end before the demonstrative тъ or сь: DBC домотъ Mk 3: 25, чѣсось
Jo 12: 27, мирось Jo 9: 39. Also, at Mt 24: 48, where D and C both have the DBC
version of Matthew, it can be assumed that these correspondences reflect the forms in
12

Cf. въ цръковъ in D at Mk 11: 15 (CB loc.), and in CB at Mk 15: 29, now missing from D.
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the shared DBC ancestor. Similarly, the shared DC phrase злиѡть рабъ at Mt
24: 48, where D and C both have the DBC version of Matthew, most likely appeared in
the DBC ancestor (cf. unrelated B зл рабь тьи). At Jo 5: 15 and 9: 24, D
shares the о with C alone in the form члвкотъ, but although B has a jer here, its
use of the demonstrative form ть instead of characteristic тьи (члвкь ть) is
evidence that the -отъ form in D and C in these two verses stems from the DBC
ancestor, and that the о was later emended to ь at some point in B’s post-CB
prehistory without substituting the demonstrative form. Similarly, in Jo 21: 23, where
D shares ченикотъ with B while C has ченикь тьи, C’s variant is a
post-CB emendation.
In four further instances, D alone has an -отъ or -ось variant while one or both of
the two later manuscripts has a final jer followed by short-form тъ or сь. Here too,
the о and the short-form demonstrative clearly were features of the DBC ancestor. This
is particularly obvious in those instances where D and C have сь, because this shortform demonstrative occurs only 12 times in C:
D
D
D
D

праздникоть Jo 7: 11 (also CB ть)
народось Mk 8: 2 (C also народь сь, cf. B наро сьи)
хлѣбосъ Jo 6: 34 (B also хлѣбь сь; cf. C хлѣбь сьи)
работь Lu 12: 43 (B also рабь ть; cf. C рабь тьи)

Three additional, albeit less obvious, reflections of the DBC antigraph that can be
included here are C ѡбразось, B образь сь at Mt 22: 20, from a portion of D
that is now missing;13 D ченикотъ at Jo 18: 16, where both C and B omit the
demonstrative altogether; and, at Jo 12: 30, D гласось, B глась followed by an
illegible erased superscript letter, and C глась си (for usual CB сьи).
In contrast to these 45 shared occurrences, D has only 14 instances of о for
etymological strong jer in D (not including each separate occurrence of D’s
characteristic variant тои) that are clearly are not shared by either C or B:
пѧтокъ rubric to Mt 21: 4 (CB abbreviation пѧ), Mk 15: 42 (B
пѧтькь, C пѧть), Jo 19: 14, 31; пѧточенъ Lu 23: 54 (B
пѧтькь, C пѧ)
избитокь Mt 15: 37 (an error in D: C and B have the expected acc. pl.
form)14
работь Mt 18: 26 (C, B рабь тьи), Mt 24: 46 (C рабь тьи, B
тьи рабь; cf. Lu 12: 43 above)
деноть Jo 1: 39 (with dispalatalization; CB днь тьи)15
родось Mk 8: 12 (B ро сьи, C родь сьи)
13

Cf. CB ѡбразось at Mk 12: 16, but D образь сь (written by second D scribe).
Cf. D начѧтъкъ at Jo 8: 25, but CB начѧтокь.
15
Cf. D дънътъ at Lu 21: 34, but C днь тьи, B mis. fol.
14
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миросъ Mk 13: 30 (CB мирь сьи; cf. Jo 9:39, above)
члвкосъ Mk 15: 39 (CB члвкь сьи; cf. Jo 5: 15, 9: 24, above)
стденецосъ Jo 4: 12 (CB -ць сьи)16
хлѣбосъ Jo 6: 58 (B сь, C сьи; cf. Jo 6: 34 above)
The correspondence at Mt 11: 16 between D родось and the ambiguous abbreviation
рось in B’s unrelated Matthew version, however, is coincidental (cf. C роь си).
That shared occurrences of о for etymological strong back jer outnumber the
unshared ones (with the exception of тои) by more than a two-to-one ratio is strong
evidence that even those occurrences in D alone likely also were present in the DBC
antigraph and were replaced later in the prehistory of the CB antigraph.
3.1.2. Neutral jers
D has 34 orthographic reflections of phonological TъLT/TьLT formations for OCS
TLъT/TLьT, which Koneski lists as a Macedonianism (1965: 32). This feature does not
appear anywhere in either C or B, so it can be considered a later development in D’s
post-DBC prehistory:
кълнет сѧ Mt 23: 16bis; кьлнет сѧ, кьлъ|нет сѧ Mt
23: 18
мълн- Mt 24: 27, 28: 3, Lu 10: 18
мълв-/мьлв- Mt 27: 24, Lu 10: 40, 26: 5, 63, Mk 5: 39
вьлчо fol. 34v, in portrait of St. Mark (Conev 1906: 124; this portion
now missing from D)17
вълн Mk 4: 37
мьлч-/мълч- Mk 3: 4, 4: 39, Lu 1: 20, 4: 35, 9: 36, 14: 3, 18: 39,
19: 40, 20: 26, 23: 5618
хьлмъ Lu 3: 5
вълк-/вьлк- Lu 10: 3, Jo 10: 12bis
тьлчѣте Lu 11: 9, тьлкѫщом 11: 10
сьвьрьшение Lu 14: 28
на дълзѣ Lu 18: 4
тьрьми Jo 2: 19
пьлть- Jo 17: 2
пьлн- Jo 21: 8
There are no instances of TъRT/TьRT in D: OCS TRьT is reanalyzed as TьRьT in
мьрьзость for OCS мрьзость at Mt 24: 15, in D’s only occurrence of the
word,19 and as TъRьT at Jo 21: 6 in вър<ъ>гошѫ for OCS врьгошѧ. Although
16

Cf., at Lu 17: 18, CB иноплеменкось, D -къ сеи.
Cf. млъв-/мльв- Mk 5: 38, съвръш- Lu 14: 29, Jo 17: 23, пльн- Lu 1: 15, 23, Jo 17: 13, etc.
18
Cf. мльч- at Lu 23: 23 and elsewhere.
19
The other locations in the Gospels, Mk 13: 14 and Lu 16: 15, are now missing from D.
17

20

Cynthia M. Vakareliyska
Western Bulgarian or Macedonian? …

Koneski lists TъLT/TьLT and TъRT/TьRT orthographic variants as manifestations of
the development of Macedonian vocalic liquids, these phonological shapes are, of
course, regularly encountered in Contemporary Standard Bulgarian phonology
preceding a vowel; moreover, Stojkov notes with respect to Bulgaria that TъLT/TьLT
and TъRT/TьRT formations are the sole reflection of neutral jers in the Panagjursko
dialect, and that full-fledged vocalic liquids are found in the Botevgrad, Elin Pelin, and
other western dialects, and in eastern dialects including that of Tetevo (1993:220).
Neither does D have the shape дври for OCS двьри, which Koneski identifies
as a Macedonian feature of the late twelfth-century Ohrid Apostol, the thirteenthcentury Bologne Psalter, and the twelfth or thirteenth-century Priest John Macedonian
Gospel. Instead, like C and B, D consistently has the variant двери, treating
the neutral jer in this word orthographically as a strong jer.20

3.2. Jusy
3.2.1. Distribution
Koneski identifies as a Macedonian feature the substitution of the jus major for the jus
minor after a palatal consonant grapheme (1965:40-42). D’s jusy generally reflect the
OCS nasal vowel in word roots and in case desinences; its jus alternations are almost
exclusively limited to personal endings on verbs, where ѫ is unilaterally substituted for
ѧ, never vice versa. The substitution of ѫ for ѧ is particularly consistent in -шѫ for
the OCS third-person productive aorist ending -šę; Conev notes that D’s five
productive aorists in -шѧ were all written by the second D scribe. As B also
consistently uses the jus major in this environment, it may have been a widespread
post-OCS spelling convention that did not necessarily reflect a particular dialect; note,
however, that Stojkov identifies the substitution of the front nasal vowel (or its later
reflex) for the back nasal after the palatal consonants š, ž, and č as a feature also of
Thracian, Šumen, Sliven, and other Bulgarian dialects (1993:205). There are three ѫfor-ѧ substitutions in word roots: Mk 9: 10 стѫзаѫште сѧ, Lu 23: 2
начѫшѫ (here after palatal č, and again in the aorist ending), and взѫть Jo 19:
38, which Conev attributes to D’s Scribe E (1906:71). Conversely, D has two

20

A non-liquid metathesis co-occurs consistently in D, C, and B, in the orthographic variants съвт- and
съвът- for the OCS root svъt-: DC съвтить сѧ Lu 17: 24 (B mis. fol.), DBC Jo 1: 5; Jo 5: 35 CB
masc. nom. sg. ac. pres. part. съвтѧ (D свѣт-), DBC neuter gen. sg. noun съв(ь)тѣниа (DC reanalysis
here as sъ-vьt-, B sъvt-); Mt 13: 43 DB просьфтѫт сѧ, C просьвтѧть сѧ, Mt 17: 2 DB
просьфтѣ сѧ, C просьвтѣ сѧ. That this feature co-occurs in C and B also in their independent Matthew
versions suggests that this was a widespread dialect variant of the root svъt-. Koneski does not list this metathesis
as a Macedonianism.
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occurrences of ѧ for ѫ in word roots, one of which is shared by B:21 DB халѧг
Lu 14: 23; D погрѧзнѫти Mk 4: 37. Although it has no instances of ѫ
representing word-initial *(j)ę, which Koneski also identifies as a Macedonianism
(1965:41), Conev notes that D has four instances of ѧ for word-initial *(j)ǫ, a
hypercorrection which too can be considered to reflect phonological leveling between
the nasal vowels in an underlying dialect: Mt 11: 2 ѧзлищи, Mt 17: 27
ѩдицѫ, Lu 1: 36 ѩжика (for ǫz˘ika), and Lu 13: 16 ѩз (1906:59).
3.2.2. Non-nasal vowel letters for jusy: reflexes of nasals
D has two instances of  representing *ǫ, which Koneski identifies as a phonological
feature of some Macedonian dialects (and which is better known in medieval Central
Balkan manuscripts as an orthographic Serbism): Mt 27: 38 gen. du.
ѡбѣшѣнѭ, and Mk 6: 36 кпть. Conversely, there is one occurrence of
ѫ for *u in the f. gen. du. form рбѫ, but this may be simply a case
misinterpretation by a copyist. Similarly, D’s  for *ę in Mt 27: 18 сѣдщ
can be explained as an apparent anticipation of the  in the next syllable.
Koneski identifies as an orthographic Macedonianism in 12th- and 13th-cen.
manuscripts the substitution of ѣ for OCS ѧ, representing the sound shift of *ę to ä
(1965:10). D has only four instances of these: Mt 15: 32 acc. m. pl. неядьшѣ, Mk
4: 5 gen. sg. земѣ, and Jo 1: 27 and 29 грѣд-. Substitutions of е for ѧ reflect the
final stage in a phonological progression in Macedonian from *ę to ä to e (Koneski
1965:44-45), a sound change that is a feature of Bulgarian and Serbian also. This
substitution occurs in D, however, only four times, and each time in a verb with prefix
pri-. At Mt 14:12 пристѫпише, the third-person plural productive aorist desinence
-šę is a misinterpretation of the masc. nom. past ac. part. пристѫпьше, which
occurs in the standard text. The form приведоше at Jo 8: 3 appears to be a similar
confusion of aorist and past participle forms. At Mt 25: 1, the fem. nom. pl. past ac.
part. has been written as приемше, likely a confusion with the masc. nom. pl. form.
The form приесте at Jo 5: 43 appears to be a conflation of the 2Pl aorist приѧсте
and standard nonpast приемлете. The frequent substitutions in D of the pronominal
form еже for masc. nom./acc. ѧже are a different matter, as the substitution of the
frozen-form еже for иже and ѧже is common in western Bulgarian and
Macedonian manuscripts of this period. There are two reverse substitutions of ѧ for е,
likely hypercorrections: Mt 15: 19 лъжѧсвѣния and Mt 28: 19 masc. nom. pl.
pres. ac. part. крьстѫщѧ. D does not have any instances of ѣ for ѫ, which would
reflect the progression *ǫ > ę > ä (with ä also being the reflex of *ě; Koneski 1965:41).

21

All of these, of course, are written as ѧ in C, which uses the jus minor to represent both etymological nasal
vowels.
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3.2.3. Jus-jer alternations
D, C, and B substitute a jer for ѫ reflecting *ǫ in all three instances of the OCS verb
usǫmьněti sę 'to doubt'. The substitution occurs regularly both in Mark and in the three
separate manuscript versions of Matthew, suggesting a widespread dialect
pronunciation of this particular lexeme. Like C and B, which, as single-jer manuscripts,
have no other option, D consistently uses ь consistently in this word as a substitution
for *ǫ, although ъ as would be expected as the substitute jer in a two-jer manuscript:
Mt 14: 31 сѧ сьмнѣ, Mt 28: 17 сьмнѣшѫ сѧ, Mk 11: 23 сьмни
сѧ. D has only two occurrences of ѫ for etymological back jer, both of which can be
explained as conflations of desinences: Mt 18: 15 всѣкь г҃лѫ, a confusion of the
high-frequency first-person sg. non-past form for the noun; and жена имѫщѫ
алавастрѫ мира Mk 14: 3, probably a perseveration.22

3.3. Reflexes of *ě
Koneski also notes as a feature of Macedonian the lowering of *ě to a following the
consonant c or dz (1965: 44). Within the DBC family, D alone contains six
substitutions of а for ѣ immediately following ц, but never following  (cf. C, which
frequently has зало for OCS dzělo but no instances of а for ѣ after ц). D’s
substitutions of а for ѣ are restricted to five of the nine occurrences of the stem
cělova- (D цалова- Mt 23: 7, Mk 9: 15, Lu 1: 29, 10: 4, 11: 43; cf. цѣлова- at
Mk 12: 38, Lu 1: 40, 41, 20: 46) and one of the two occurrences of OCS cěn- (Mt 27: 6
цана). The adjective цѣлъ, however, is spelled only with ѣ. The variant cal- is
also attested in southwestern Bulgarian dialects, including cal for OCS adjective cělъ
directly north of Sofia (Stojkov 1983, map 33; see also Stojkov 1993: 208).
Both D and C also substitute а for ѣ after certain non-palatal consonants in specific
words, most consistently writing OCS sěmo as само,23 which is also a feature of CSB
(na sam). B’s spelling of this word vacillates, suggesting that the а here was a feature
of the DBC ancestor that a copyist in B’s post-CB prehistory tried to emend. D alone
has further substitutions of а for ѣ in other environments, where it appears this
substitution reflects dialect pronunciations of specific words rather than a consistent
sound change of *ě to a after specific consonants: Mt 27: 7 пограбание, Mk 9: 7
ѡсѣнаѫ, Lu 14: 35 вна (cf. CB вьнь), John 15: 2 посакаема.

22

Note also D’s substitution of ѫ for a secondary jer in 1PSg non-past есѫмь at Jo 19: 21. This form appears
more often in B. The one environment in the Gospel text for possible substitution of ѧ for an in a Greek proper
name, which Koneski lists as a Macedonianism (1965:41), is александров at Mk 15: 21, which is now
missing from D.
23
Also found in Strum. and in the Codex Suprasliensis (Blachova and Chauptova 1990:xviii).
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Macedonian-type substitution of е for ѣ, which Koneski traces to the post-thirteenth
century period (Koneski 1965:45), and, conversely, the overuse of ѣ for etymological
*e, do not occur in D.

3.4. Dispalatalization of OCS št and žd
Koneski cites D for orthographic evidence of Macedonian dispalatalization of iotated
consonants (št > st, žd > d, š > s, č > k) across the morpheme boundary between the
stem and 1PSg non-past ending of OCS i-suffix verbs (1965:88). Koneski identifies
three such verb forms in D: ѿпстѫ (Mt 27: 17, Mk 8: 3, Jo 18: 39),24 въпросѫ
(Lu 22: 68, also with C), and приходѫ (Jo 4: 15). Another such form,
съблазнѣеть, appears in D at Mk 9: 45. The same dispalatalization, of course,
occurs in 1PSg non-past forms in CSB also.

4. Lexical Macedonianisms
Only one lexical variant in D can be considered a probable Macedonianism: kurę for
OCS kurъ, which also occurs in the Macedonian Carpinian and Dobromir gospels, as
noted by Argirovski, Bicevska, Georgievski, et al. 1985. This variant is not original to
D, however: it can be traced back to the DBC common source, since it occurs in the
same verse locations in C (in B, it has been replaced later consistently with pětelь; see
discussion in Vakareliyska 2008 vol. II: 29). Thus the co-occurrence of kurę in D and C
testifies to a historical Macedonian stratum in DBC, but not to a second Macedonian
influence in the post-DBC history of D. The significance of this variant to DBC is
somewhat outweighed by vrъzoblь for korъ in D, B, and C at Lu 16: 7, a lexical variant
which Rusek (1974) has found in Bulgarian dialects.

5. Conclusion
As shown above, some of D’s orthographic features unquestionably reflect
phonological features of Macedonian dialects. Most of these Macedonian-type
orthographic features, however, and the lexical Macedonianism kurę, are shared in the
same locations by one or both of D’s close later relatives C and B, indicating that they
are not post-DBC innovations. Even the presence of some Macedonian-type features in
D alone in certain locations is insufficient evidence that these features appeared for the
first time in the post-DBC period of D’s prehistory: indeed, it is very possible that they
existed in the DBC shared ancestor and then were normalized in the later common
antigraph for C and B. This scenario appears especially likely because most of the
24

The only other occurrence in the Gospels is at Mk 15: 9, now missing from D.
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Macedonian-type features in D, including the substitution of  for ѫ, also occur
sporadically in B, albeit in different verse locations.
The one indisputably Macedonian orthographic feature of D is the occasional
substitution of о for ъ in strong position, but it has been demonstrated above that these
substitutions were preserved from the DBC ancestor. The other Macedonian-type
orthographic features of D, including its tъlt/tьlt formulae, reflect phonological features
that can also be found in nontransitional dialects from the southwestern region of
present-day Bulgaria. I have not come across any orthographic or lexical evidence yet
that D itself, or even a post-DBC antigraph of D, was written in Macedonia, although
DBC most likely was; therefore, at this preliminary juncture, I am not ready to
characterize D as a Macedonian manuscript per se. Instead, on the basis of the evidence
I have found so far, I must consider D itself to be a Bulgarian Church Slavonic
manuscript that preserves a number of sporadic Macedonianisms from the ancestor
source that it shares with its later close relatives B and C.
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Abstract: Valency-Based Semantic Representation
This is a brief outline of a semantic representation of linguistic objects in Russian—words, phrases,
sentences—based on the concept of valency. Valency is explored as a property of all kinds of
linguistic signs: words, parts of words, signs with non-phonological expression, and completely
implicit signs. An important distinction is made between semantic and syntactic signs, and amongst
semantic signs between signs with and without valency (signs denoting "facts" versus signs denoting
"things"). The examples analysed are chosen with special attention paid to ways of transforming
nominal phrases into copulative sentences.

Не думал, не гадал он... När jag senast, 1994, fick en artikel publicerad i Slovo
anmärkte jag att detta av allt att döma var mitt allra sista bidrag i denna hedervärda
skriftserie. Så litet man vet om framtiden!
Tack vare internet och pdf-filer har jag nu också kunnat i minnet återkalla mitt allra
första bidrag i Slovo, ”Konklusiva handlingsverb i ryskan” (1972), som tillkom under
den generativa semantikens korta blomstring. Det mesta förefaller nu hopplöst
inaktuellt, men en tanke från den tiden sjönk ändå in i min själ och formade min
framtid. Den unge George Lakoff, som senare försvor sig till kognitivismen,
framkastade att Seymour sliced the salami with a knife och Seymour used a knife to
slice the salami bör härledas ur samma semantiska representation (Lakoff 1968). De
rätta slutsatserna av detta var jag länge oförmögen att dra. Först i början av 80-talet
insåg jag att instrumentet (knife) här inte kan vara något djupkasus (Fillmore 1968),
eftersom det inte är direkt knutet till verbet slice. Knife är i stället objekt till ett
predikat, vars mest explicita exponent är verbet use. Nästa steg framåt kom inte förrän
i slutet av 90-talet, då en rysk kollega1 hjälpte mig till insikten att use kan behandlas
som ett treställigt predikat.
1

Igor’ Boguslavskij (muntligen). Huruvida han själv har använt denna idé i sina arbeten har jag inte kunnat
utröna.
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Numera vill jag, förenklat, analysera Lakoffs exempelpar på följande sätt:
Seymour sliced the salami with a knife.

Seymour used a knife (to) slice the salami.

Pilarna anger valens och är riktade från predikat till aktant (med predikat menas här
semantiskt, alltså inte logiskt eller syntaktiskt predikat). Valensstrukturen i de båda
satserna uppvisar en perfekt isomorfi. Det treställiga predikatet har två ekvivalenta
uttrycksformer, prepositionen with och verbet use. Den första aktanten är agenten, den
andra instrumentet och den tredje den handling för vilken instrumentet tillämpas.
I det nedre exemplet är konjunktionen to satt inom parentes. Det upptar inte någon
egen nod i det semantiska nätverket. Sådana ord kallar jag syntaktiska. I detta fall
motsvarar ordet i fråga förbindelsen (pilen, om man så vill) mellan predikatet och dess
tredje aktant.
I själva verket är även verbet slice treställigt, men för att visa detta måste vi
extrahera en aktant, som i föreliggande fall är inkorporerad, något som markeras med
vinkelhakar. I en transform kan denna aktant vara ”fri”. Vi får följande representationer:
Seymour <slice>d the salami.

Seymour cut the salami (into) slices.

I formen sliced startar de tre pilarna utanför vinkelparentesen, varmed menas att de
hänför sig till hela ordet (alltså inte bara till ändelsen).
Låt oss nu tillämpa samma analys på motsvarande ryska exempel:
Борис режет хлеб ножом<I>.

Instrumentpredikatet uttrycks här med kasusändelse. För tydlighets skull placeras
denna inom vinkelparentes efter ordformen. Men härmed är inte möjligheterna att
uttrycka detta viktiga predikat uttömda. Här är ytterligare exempel:
<посудо><моеч>ная машина

машина для мытья посуды

Instrumentpredikatet uttrycks här i första fallet med adjektivet посудомоечный, i
andra fallet mer explicit med prepositionen для. Agenten är i båda fallen orealiserad.
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Även predikatet kan faktiskt vara orealiserat, men i sådana fall sätter vi in en implicit
nod, markerad med anföringstecken:
<огне><туши>тель «использовать»

Av de nu givna analyserna ser vi att den semantiska strukturen avbildas direkt på den
syntaktiska (t.o.m. på enstaka ord som i det sista exemplet). Detta sker med hjälp av
valenspilar samt vissa gränsmarkörer som segmenterar strängen i enheter (lexem).
Dessa kan vara segmentella, suprasegmentella eller helt implicita. De segmentella
delas i sin tur in i fria (dvs. ord) och inkorporerade (delar av ord). En annan viktig
indelning av lexemen är den mellan semantiska och syntaktiska. Vi har sett att fria
syntaktiska lexem sätts inom parentes. Inkorporerade lexem markeras särskilt bara om
de är semantiska, alltså besätter noder. Slutligen skiljer vi bland semantiska lexem
mellan valensbärare (predikat) och icke-valensbärare; jfr рост vs растение. Till den
senare kategorin hör inte bara lexem med betydelse av objekt (i vid bemärkelse) utan
också interjektioner. Här är ett exempel med semantisk dativ:
Нет торговле<D> людьми[!]

Нет är här den valenslösa interjektionen, vilken är objektsaktant till det semantiska
dativmorfemet. Som sin andra aktant tar detta predikatet торговля, vilket i sin tur har
en realiserad aktant, люди, med syntaktiskt, och därför omarkerat, kasusmorfem. Den
grå pilen utgår här från talaktspredikatet, vilket egentligen uttrycks suprasegmentellt –
genom intonation. I skrift kan det representeras av skiljetecken, satt inom klammer.
Normalt är, som här, endast objektsaktanten realiserad; den är riktad mot satsens rema.
Observera att satsen är tempuslös. Det finns naturligtvis också ett predikat нет, med
allomorfen не (не было, не будет). I satsen Нет денег är genitiven syntaktisk.
Nästa exempel belyser ytterligare skillnaden mellan syntaktiska och semantiska prepositioner:
встреча (с) <люб>имой на мосту

Prepositionen на är här semantisk; den tar встреча som första aktant och мост som
andra. Däremot är prepositionen с syntaktisk; den motsvarar pilen från встреча till det
substantiverade participet любимая. Trots att såväl встреча som <люб>, dvs.
любить, är tvåställiga, utgår från vardera bara en pil. Detta beror på att vi inte skapar
någon konstituent för implicita lexem, såvida dessa inte är predikat som utövar sin
valens (såsom i fallet огнетушитель).
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Naturligtvis kan prepositionen на mycket väl vara syntaktisk, t.ex. i надеяться на
успех. På samma sätt kan prepositionen с vara semantisk. Det skabrösa skämtet Вам
со мной скучно, вам со мной спать хочется? bygger på att prepositionen i fråga kan
uppfattas som antingen syntaktisk eller semantisk.
Vikten av att skilja på predikat och icke-predikat kan illustreras av exemplet Что
ты делаешь?
Что ты (делаешь)[?]

Что ты делаешь[?]

Satsen är tvetydig men disambigueras genom svaret:
a) – Что ты делаешь? – Готовлю.
b) – Что ты делаешь? – Омлет.
Pronomenet что är alltså endast i första fallet ett predikat, och verbet делать kan vara
antingen syntaktiskt eller semantiskt. Om vi utelämnar pronomenet ты (Что
делаешь?) blir verbets personändelse semantisk. Oftast är semantiska flexionsmorfem
predikat, men alltså inte i detta fall.
Ett skämtsamt oscillerande mellan faktum- och objektbetydelse hos ett demonstrativt pronomen kan vi se här: Все собаки это делают, не все хозяева это убирают.
I fortsättningen skall vi titta närmare på transformationellt relaterade nominalfraser
och satser. Från satsen Рыба весит три килограмма kan vi ta oss till nominalfrasen
рыба весом в три килограмма:
Рыба весит<PRES> три килограмма[.]

рыба весом (в) три килограмма

Satsen innehåller två predikat som inte finns i nominalfrasen. Det första är det treställiga talaktspredikatet (”jag säger dig att…”). Det andra predikatet är det inkorporerade tempusmorfemet, vilket relaterar verbets tidsplan till talaktens ”nu”. Såväl
talakts- som tempuspredikatets valenspilar är här grå, detta för att isomorfin i övrigt
skall framgå tydligare.
Prepositionen i nominalfrasen är syntaktisk: den kan ersättas med en semantisk preposition och trängs då helt bort: рыба весом около трѐх килограммов.
Det går att utelämna predikatet весом utan att betydelsen ändras: рыба в три
килограмма. Men i nätverket behövs predikatet. Det finns två sätt att lösa detta:
рыба «весом» (в) три килограмма
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Den andra lösningen, som vi här skall gå in för, innebär att man undviker införandet av
implicita konstituenter om motsvarande betydelse kan uppbäras av ett explicit lexem.
Substantivet вес hör till ett ganska stort antal s.k. parameterord: величина, размер,
длина, глубина, ширина etc. Endast ett mindre antal av dem kan härledas ur verb;
förutom вес gäller det стоимость (стоить) och продолжительность (длиться). I
övriga fall är vi hänvisade till att utgå från nominalfrasen som oderiverad, t.ex. озеро
глубиной в сто метров, med samma struktur som i ovan behandlade exempel. Med
denna fras som utgångspunkt kan vi skapa satser genom inskott av kopula: Озеро –
глубиной в сто метров. Глубина озера – сто метров. Озеро сто метров в глубину. Det är lätt att inse att dessa transformer är isomorfa med nominalfrasen, dock
med tillägg av tempus- och talaktspredikat.
Vi skall nu se att även konstruktioner med s.k. genitivus qualitatis kan undergå
samma transformation. Avstamp kan tas i en passivsats. Ur denna härleder vi först en
nominalfras. (Vi bortser i detta fall från tempus och talakt.)
Обувь ( ) произведена в другой стране.

обувь <ино><стран>ного производства

Ur nominalfrasen härleds sedan en kopulativ sats, som är synonym med den inledande
passivsatsen: Обувь – иностранного производства.
Vi skall nu ta oss an konstruktioner med genitivattribut. I skolgrammatiken får vi
lära oss att skilja på subjektiv och objektiv genitiv vid huvudord som betecknar egenskap, tillstånd, handling etc (dvs. de fungerar som predikatord), t.ex. строгость
отца, любовь матери, строительство моста. Mer sällan påpekas att liknande
genitivfunktioner förekommer även vid huvudord som inte är predikatord; jfr:
вождение машины

<води>тель машины

открытие Америки

<откры>тие Колумба

Ibland kan denna andra typ av nominalfraser utvecklas vidare till satser genom inskott
av kopula:
Машину вѐл Иван.

(<Води>телем) машины (был) Иван.
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Här sker alltså det oväntade att nomen agentis blir syntaktiskt! Ibland är förstås relationen inte lika entydig. Vid en transform som Он знаток французских вин måste utgångssatsen modifieras: Он хорошо знает французские вина.
Låt oss ta ett terminativt exempel, denna gång med hänsyn även till tempus:
Кто основал<PRET> фирму[?]

Кто ( )<PRES> (<основа>тель) фирмы[?]

För att analysen skall bli klarare har talaktsvalensen utelämnats. Obs att objektspilen
från <PRES> är riktad mot фирма. Hur skall detta förstås och hur kan med motstridiga tempusmarkörer (<PRET> / <PRES>) den kopulativa satsen vara en perfekt
parafras av den verbala? Svaret ligger i den s.k. perfektbetydelsen, vilken blir mest
explicit i en passivkonstruktion med nollform av kopula (här visas enbart tempusvalens):
Кем ( )<PRES> основана<PRET> фирма[?]

Som synes är det endast det yttre tempuspredikatet som med sin ena pil är knutet till
talakten. Dess andra pil är riktad mot handlingens i nutid aktuella resultat. Predikatet
<PRET> är här relationellt, ungefär som preteritum i participformer (читавший,
основавший); verbhandlingens tidsplan föregår tidsplanet <PRES>.
Det finns fall då verbhandlingen inte ligger explicit inkorporerad i nomen agentis
eller nomen obiecti. Vi skall granska några sådana exempel och börjar som tidigare
med nominalfraser. Predikatet kan uppträda som ett fritt genitivattribut:
предмет зависти соседей

När vi genom kopulainskott skapar en sats blir nominalfrasens huvudord syntaktiskt:
Люстра (была) (предметом) зависти соседей.
I den kopulativa transformen är agenten ofta utelämnad: Предметом страстной
влюбленности стала школьная уборщица (Ulickaja). Через какое-то время все
же понимаешь, что объект любви – козел (Tokareva).
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Ordet место som huvudord i nominalfrasen kan ha två funktioner. Antingen fyller
det en aktantposition i det av genitivattributet uttryckta predikatet, eller också är det
aktant till ett annat predikat. Jfr:
место хранения оружия

место убийства<G> министра

Хранить är ett treställigt predikat, убить ett tvåställigt. Ordet цель uppvisar tvetydighet även vid ett och samma predikat:
цель поездки родителей

цель поездки родителей

Den första analysen gäller om цель inte är predikat: Цель поездки родителей –
Москва (i denna transform är цель syntaktiskt). Den andra analysen förutsätter att
цель är ett tvåställigt predikat, synonymt med чтобы: Цель поездки родителей –
увидеть новорожденного внука.
Ett huvudord som betecknar tid är som regel inte aktant till genitivattributet.
Exempel:
день победы<G>

минута молчания<G>

I mer oderiverad transform motsvaras <G> av в / <G> resp. <A>, t.ex. в тот день,
девятого мая resp. молчать минуту. Verbalfraser som отлететь в два часа, лететь два часа kan utvecklas till kopulativa satser med syntaktiskt tidssubstantiv:
(Время) отлета<G> (–) два часа.

(<G>

в)

(Время) полета<G> (–) два часа.

(<G>

<A>)

Mot satsen Этому божеству поклонялись по пятницам svarar den kopulativa
(Днем) поклонения<G> этому божеству (была) пятница.

En speciell utmaning bjuder terminativa fraser av typen
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автор романа<G>

роман Толстого<G>

där <G> uppenbarligen mer explicit kan uttryckas med verbet написать. Den verbala
satsen Кто написал роман? kan därmed också utvecklas till den kopulativa parafrasen
Кто ( ) (автор) романа<G>?

Tempusförhållandena vid sådana transformationer har vi redan berört. Man kan faktiskt ta ännu ett steg och ur den kopulativa derivera en verbal med sådana syntaktiska
ord som принадлежать och авторство:
Кому (принадлежит) (авторство) этих строк<G>?

Till sist skall vi analysera en konstruktion som visserligen också tillåter övergång från
nominalfras till sats med hjälp av kopulainskott, men där resultatet ingalunda blir en
parafras: книг пять vs Книг – пять.
книг [INV] пять

Här finns två predikat, ett fritt segmentellt, пять, och ett suprasegmentellt, ordföljden
(inversionen).
[INV] är uppenbart ett enställigt lexem, liksom för övrigt dess fria synonymer: adverben приблизительно och примерно samt prepositionerna около och с (+Ack.).
Men hur förhåller det sig med grundtal som пять? Dessa har faktiskt två aktanter, men
normalt kan bara den ena realiseras. Ett undantag ser vi exemplet Семь шведов из
десяти считают, что... Låt oss se vad som händer efter kopulainskott.
Книг (–)<PRES> пять[.]

I föregående exempel (книг пять) var den första aktanten explicit, den andra implicit
(och orealiserbar). I detta exempel är det tvärtom: den första aktanten är implicit, den
andra explicit. En explicit andra aktant vid grundtal har oftast, men inte här, formen av
en prepositionsfras och står alltid i pluralis. Därför heter det Книг – две och till och
med Рюриков в русской истории только один (Panovs exempel).
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I mitten av 90-talet, alltså för ca 15 år sedan, var ovan beskrivna modell i princip
färdig. Tiden sedan dess har jag ägnat åt dels att samla ett stort exempelmaterial, dels
författa ett antal artiklar, närmare bestämt 20 stycken (plus en monografi). Samtliga
artiklar finns att ladda ner som pdf-filer från min hemsida
http://www.hum.uit.no/a/lonngren
I referenserna nedan finns endast medtagna några som har direkt relevans för de i denna artikel behandlade exemplen.
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Abstract
The purpose of this tentative survey is to shed light on certain structural features that are common to
the central Slovak and the Croatian kajkavian dialects. Some of these elements may be parallel
developments, but there is a number of features that inevitably testify to the former existence of a
continuum in the area that became largely de-Slavicized after the arrival of the Magyars, on the one
hand, and the Bavarian Germans, on the other. It should be emphasized that this survey is preliminary,
based on fieldwork carried out by the author, and that the features described below may also occur
elsewhere. I tentatively designate the identified common isoglosses as “Pannonian.”

1. Introductory remarks
There is no doubt that the territory between the modern South and West Slavic
languages was settled predominantly by the Slavs up until the ninth century, i.e. prior
to the arrival in the area of the Magyars and the Bavarian Germans. Accordingly, there
have been numerous attempts to classify the previous Slavic speech of the Carpathian
basin into the West or the South Slavic speech areas. However, although such a strict
division may appear operational in later periods, it was less clearly strict in the ninth
century. Thus, the only way to approach the question is to identify potential isoglosses
that were typical of the then continuous Slavic speech area in Pannonia. It should be
noted that I use the notion of Pannonia (originally a Roman province) somewhat
loosely, indicating the sub-Carpathian region for geographical reasons. This area has,
namely, great potential to be a relatively homogeneous dialect area, since there are no
sharp geographical borders that would have hampered contacts within it. I will
accordingly label the reconstructed features as Pannonian.
It is evident that a sort of Proto-Slavic was still spoken in the entire Slavic speech
area up to the seventh century (Holzer 1995). But in view of the fact that the Slavic
speech area soon became relatively extensive, there most probably were at least
numerous phonetic differences between diverse expansion dialects, on the one hand,
and between the expansion dialects and the center (most apparently in the Carpathian
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area), on the other. Instead of maintaining the operational principle of dividing the
speech area according to a selection of features that occur in a particular Slavic macro
area today (west, south or east), I shall focus on isoglosses that are common to certain
South Slavic dialects and Central Slovak. This study is part of a more extensive
research project dealing with sound change in disintegrating Common Slavic.
The position of Central Slovak as a dialect complex that exhibits major deviations
from what is generally thought of as West Slavic is generally acknowledged, and the
conclusion appears in the majority of cases to be that Central Slovak was primarily a
South Slavic idiom with a considerable number of West Slavic features. It should be
noted that the South Slavic basis of Central Slovak has basically been identified by
comparing certain elements with štokavian and the standard languages based upon it
(e.g., Popović 1960: passim). There have also been considerations as to whether
Bulgarian has been spoken in the territory of what is now southern Slovakia (Stanislav
1944).1
Hardly any considerable research has been conducted on the Slovak–kajkavian
relationship, and one can but speculate as to the reasons for this. It is possible that
scholars dealing with Slovak dialectology and historical grammar have been less
aware of features encountered in the kajkavian territory. It is equally probable that the
“kajkavologists” are not fully informed about the linguistic pecularities within the
Slovak speech area, or have failed to note certain (albeit relatively numerous) traits
that display either a clear or “hidden” relationship of kajkavian to Slovak and its
central dialects in particular. This state of affairs is odd, since a look at the map and
the provision that kajkavian traits were spoken earlier in a larger part of Slavonia (the
Podravina and Posavina regions, see Lončarić 1996:149ff.), i.e. in a part of the
Carpathian basin, would rather suggest that kajkavian displays more common elements
with Slovak than štokavian or Slovene. Insofar as štokavian elements are encountered
in Central Slovak, they also exist in kajkavian and partially also in Slovene.2 This does
not apply the other way around: there are elements whose occurrence is limited
exclusively to kajkavian and Central Slovak.
In this preliminary report, I shall account for and analyze a selection of isoglosses
that are common to kajkavian and Central Slovak. Certain traits are not limited to
Central Slovak and kajkavian only, and certain elements are not encountered in the
entire kajkavian dialect area or in all the central Slovak dialects. The sample of
kajkavian instances is predominantly based on my observations from fieldwork in the
central Zagorje region, whereas the information about Central Slovak is based on
scholarly studies available to me. It should also be noted that I, in the majority of
cases, refer to central Slovak dialects as Slovak, because Standard Slovak is fairly

1

The former existence of Bulgarian in what is now Hungary has also been ascertained with the help of
toponymy. This is, however, not very convincing – above all due to the geographical distribution of isoglosses,
but also (to a lesser degree) the dating of sound change in the southernmost early Slavic dialects. Thus, also the
Bulgarian appearance of the most representative example Pest could be questioned. It is traditionally connected
to the Bulgarian reflex of Proto-Slavic *kti > št (*pekti > Bulgarian пещ ‘oven’), see Stanislav 1944 on his
critical attitude toward the presence of Bulgarian on the Slovak soil.
2
In some Slovene dialects, West Slavic features such as dl (< *dl) and the prefix vi- (*vy-) are encountered.
They do not exist in the entire Slovene speech area or in any of the kajkavian dialects. Most probably, there were
certain differences between the Slavic speech of Noricum (present-day eastern Austria) and Pannonia.
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faithfully based on central dialects (in deviating cases I deliberately add the attribute
central).
Apart from toponymy and loanwords, Central Slovak (or, in some cases, subCarpathian and sub-Sudetian West Slavic) and kajkavian structural convergences are
encountered at phonological (phonotactic), morphological and syntactic levels. In the
following sections, I will present some of them and provide a short analysis of their
distribution across the Slavic speech area.3 In the majority of cases it is difficult to say
whether the similarities reflect common or later parallel developments. In the
following description, I do not account for such convergences that have most probably
emerged after the ninth century, i.e. after the break-up of the Slavic speech continuum
in Pannonia.
For the sake of transparency, I shall predominantly make use of the traditional
denotation of Proto-Slavic sound system – however unsuitable it may be.

2. “Pannonian” traits
There are certain well-known old convergences between South Slavic and Slovak. In
general, all of these convergences are not limited exclusively to Slovak within the
West Slavic speech area, and there are numerous other West and South Slavic
convergences as well. The best-known and most visible “South Slavic” features in
Slovak are the reflex of the circumflexed *ort˜˜- and *ol˜t- > rat-, lat-, *tl, *dl > l, the
result of the Second Palatalization of ch > s, *jĭ > i, a secondary vowel in nesol, viezol
etc., the shortening of acute in long vowels (blato, vrana) and a number of other
instances (see Popović 1960:36-39). Popović’s (1960:39) conclusion is
straightforward: “…das Mittelslk muß einfach als ein südsl. Idiom bezeichnet
werden.”
In the following sections, I will list certain phenomena which, for various reasons
have received less scholarly attention.
2.1. The reflex of the Proto-Slavic front nasal vowel *ę is a broad vowel ȩ in at least
the central Zagorje kajkavian. The denotation corresponds to the tradition in Croatian
linguistics.4 The phenomenon is encountered to a limited extent also in čakavian,
resulting as a (Moguš 1977:35-36). This is a relatively widespead phenomenon, and a
broad vowel is encountered in Slovak, Czech and north and east of the Carpathian
mountains, but also in the far south. It is, thus, almost certain that the front nasal vowel
in Pannonian Slavic was a broad rather than central vowel. Ample evidence is
available from the kajkavian dialect area: svȩti Pz, ramȩ Zč, pȩdeset GSt, ramȩna (pl)
GSt but also rame GSt. The vacillation in favor of a central e in kajkavian is
apparently a reflection of the state of affairs in Standard Croatian.
3

In the examples from the kajkavian speech area, no accents have been given. The work on litteration is still ongoing. The accent may be of great interest for the study, but it is for the time being too early to draw any
conclusions on parallel developments of accentuation in Slovak and kajkavian except for the well-known and
more widespread Slovak and South Slavic convergences, such as the shortening of acute in long vowels etc.
4
The vowel in question could also be designated as ä, but since there is no opposition between palatalized and
non-palatalized vowels in kajkavian, which could have some effect on sound change (contrary to Polish, Russian
and Belarusian), I prefer to maintain here the Croatian dialectological tradition.
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2.2. The reflex of the Proto-Slavic short vowels *ĭ and *ŭ is a central e in kajkavian
(insofar as a schwa is not available). This is also the case in Czech, Polish and western
and eastern Slovak dialects. The threefold reflexes of *ĭ and *ŭ (e, o, a) in Central
Slovak still lack a reliable explanation. We can, however, conclude that these ProtoSlavic vowels had certainly merged in the Pannonian Slavic speech area and that any
further developments should be considered later. Thus, we have a central e in
kajkavian (for example denes Pz, pes Pz).
2.3. The Proto-Slavic long *ē (trad. ě) was most probably a narrow vowel in
Pannonian Slavic. It might have been dipthongized early – at least when still long, cf.
kajkavian bi̯eli, di̯ete Pz, vi̯enci Pz, popi̯evali Zl (sic! secondary lengthening of the
shortened jat). Apparently, the variant with *-e/*-ę in the stem *sed-/*sęd- ‘to sit’ was,
contrary to štokavian (with a generalized iterative with *-ě), present in kajkavian,
since one hears here a broad -ȩ.
2.4. The contraction of nom./acc.sg.n.adj. results as -e in kajkavian. Kajkavian, thus,
shares this development with Standard Czech, Standard Slovak and Polish but not with
Central Slovak, in which the result is -u̯o. However, the gen.sg.m./n.adj./pron. ending
in Slovak, Czech, Polish and Slovene is -ého/-ego/-ega or the like, whereas in
kajkavian it appears to be -og. The kajkavian ending -e is not an analogy to soft neuter
nom.sg. endings, but the common kajkavian nom.sg. noun endings in mlieke, sȩle are
probably analogous to the contracted adjective endings. Should the hard stem neuter
nouns be primary, the nom.sg. desinence would rather be a broad -ȩ. It should further
be noted that kajkavian basically only possesses long adjectives. The contraction in
Slavic displays very diverse patterns (see, e.g., Marvan 1979) and it is impossible to
draw any decisive conclusions on the basis of our material with respect to Pannonian
Slavic.
2.5. The diphthongization of long ō > u̯o is common to certain central Zagorje and
central Slovak dialects. It should be noted that this does not apply to contracted
adjective endings in kajkavian (see above). Clearly, the kajkavian development is of
later date, since it appears to have taken place after the fall of the weak *ĭ and *ŭ:
pu̯otek Zl, pu̯otok GSt, ku̯oža GSt but koža Pz, nu̯os Zč, ku̯ost Zč.
2.6. The absence of the epenthetic ľ might be a converging development in kajkavian
and West Slavic. Popović (1960:41-42) ascribes the existence of the epenthetic ľ to
Pannonian Slavic, but this phenomenon is far too complex in Slavic to enable such a
conclusion.
2.7. In kajkavian and in some Slavonian štokavian dialects, l is pronounced soft
(sometimes merging with the original ļ < *lj) in front of i (moľim, boľi Pz). This
phenomenon, although also typical of Slovak, may well be secondary in both Slovak
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and kajkavian, since in kajkavian d and t are not affected as they are in Czech and
Slovak (and even to a greater extent in Polish).
2.8. The inst.sg. of a stems is -u (or -o) in some central Zagorje dialects: s
kravu/kravo, s tou kravu GSt, s kravo Pz, s tou sȩstru GSt. This phenomenon is
normally viewed as typical of West Slavic and Slovene. It is fairly certain that the
Pannonian desinence was *-ǫ and not *-ojǫ.
2.9. The instr.sg.m. desinence -em (< *ŭ) occurs in kajkavian and is generalized in
West Slavic: z betonem Pz. It is, to be sure, not entirely impossible that the desinence
-em in kajkavian is an analogy to soft stem declination (mužem Pz). Thus, this trait is
rather inconclusive.
2.10. The government of the numerals 1-4 does not follow the dual paradigm in
kajkavian. It does not do this in Slovak, either. In kajkavian, the numeral is
occasionally declined in oblique cases: z dva voli, s trema voli, dva kľuči Pz, dva brati
Zl. As the dual paradigm was most probably alive in the ninth century (in the case of
the numeral 2), the developments should rather be considered parallel, but not
common. In central Zagorje, some traits point to a later existence of the dual, such as
the pronoun midva ‘we two’ (similar to Slovene, which has maintained the dual). In
štokavian, the corresponding pronoun has been replaced with the collective nas
dvojica / nas dvije / nas dvoje. I have not registered the Slovene-type obadva ‘we
both’ in kajkavian.
2.11. In kajkavian only long adjectives are common – similar to the case in West
Slavic. Short forms still exist, according to secondary information, but it is possible
that they have their origin in Standard Croatian.5 Short forms exist in Slovene, and I
would be inclined to consider their decline a rather early phenomenon because of the
results of the contraction of long vowels (see Section 2.4 above). In both Slovene and
štokavian, one expects the use of a short adjective predicative in cases such as (je)si
dobar/dober?, whereas in kajkavian one hears the long form only: si dobri?
2.12. The 1.pl.pres. ending in central kajkavian is -mȩ. This ending is apparently
primary because of its broad -ȩ (and not central -e). Examples: vȩlîmȩ, klȩčîmȩ Pz. In
many locations, the primary ending -mȩ has begun to be replaced with the štokavian
-mo. Thus, for example mȩtnemo, denemo/deneme GSt. This ending was very
susceptible to fluctuation in the entire Slavic speech area, and the fluctuation in
kajkavian may depend, at least to a certain extent, on the phonotactic environment.
Thus, the original ending -mȩ appears more frequently in verbs with a front vowel
stem, whereas -mo is common in stems with a back vowel (moľimo Pz). The ending
5

Kazimir Sviben († 2008, p.c.) reported that short adjective forms are encountered in Zlatar. However, long
adjective forms appear to be the only ones I have been able to confirm.
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-me with a central e should only be viewed as a result of the neutralization of the
opposition ȩ : e due to the influence of Standard Croatian.
2.13. The generalization of the athematic desinence -m in the 1.sg.pres. also covers the
verb moći in kajkavian (being also typical of the Zagreb koiné and Slovene): morem,
ne mrem. This is also the case in Slovak (môžem) but not, for example in Czech
(mohu) or štokavian (mogu). However, it is entirely uncertain whether this
phenomenon is old enough to qualify as a Pannonian property. Much depends on how
one dates the change že > re, which is very widespread (Slovene, kajkavian, čakavian
and a part of štokavian).
2.14. The syntax of the negative past tense is interesting. In štokavian, čakavian and
Slovene, the construction of the type ja nisam čuo, jaz nisem slišel and the like is the
only possibility. This is almost exclusively the case also in kajkavian today, but
occasionally the construction ja sem nȩ čul Zl, ja sem se ne oprala Pz, Bc, ja sem
ni̯ečul Zl, baš su ne bila zločesta Pz may be heard, and the memory of its previous
existence among older informants is still alive. One has to remember that the
generalization of one past tense (and possibly pluperfect) is hard to date, and the
imperfect and aorist could have still been alive in Pannonian Slavic. However, this
construction is typical of Czech and Slovak, and together with the above (Section
2.12) described present tense ending -mȩ, the kajkavian state of affairs may well
reflect the Pannonian Slavic verbal system. Common to certain kajkavian dialects and
Central Slovak is also the lengthening of the negative particle ne: ja sem ni̯ečul Zl. It
should be noted that the reflex of shortened jat in Zlatar is normally e, but in certain
instances it appears as i̯e (popi̯evali).
2.15. The future with the auxiliary byti + l participle is a common Slovene and
kajkavian phenomenon which, to a limited extent, also occurs in štokavian. In West
Slavic, the future is formed with byti + infinitive.
2.16. The enclitic dative reflexive si is common in kajkavian and West Slavic, but it
also occurs in Slovene and elsewhere: si sȩl, si sȩla Pz, Zl, GSt. The phenomenon is
fairly common in the Zagreb koiné as well (kupi si auto).
2.17. The diminutive suffix -ek (< *ŭkŭ) is extremely common and productive in
kajkavian. Almost any masculine noun can take this suffix. Its counterpart is far less
common in štokavian (-ak). In West Slavic, the same is true, but it is highly interesting
that -ek is also a common diminutive suffix in Hungarian (Papp 1968:32-33). None of
my sources can tell whether the Hungarian equivalent is of Finno-Ugric provenance.
2.18. The kajkavian relative pronoun kateri/tȩri (also declined) is used as the neutral
relative pronoun ‘which, that’ as in West Slavic (Czech který, Slovak ktorý, Polish
który), whereas the system in Slovene is diverse. Slovene has also generalized ki in
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relative clauses, and in the oblique cases it is not declined (vidim človeka, ki ga
poznam / vidim ženo, ki jo poznam). In at least northern (Istrian) čakavian the relative
pronoun is ki, but it is declined (kega or the like). It is not entirely improbable that
Slovene has lost the declension due to German dialects in which, for example, wo
instead of der/die/das or welcher/welche/welches is common. The probability of this
assumption is weakened by the fact that a construction (similar to Slovene) with an
undeclinable što (vidim čovjeka što ga poznajem, vidim ženu što je poznajem) also
occurs in štokavian.

3. Concluding remarks
The first conclusion that can be inferred from the above observations is that the
division into West and South Slavic does not apply to Pannonia. Insofar as I still use
these notions they should be conceived as of operational tools.
I am aware of the fact that my study of kajkavian is far from exhaustive and that a
further study of northern kajkavian dialects, in particular, is necessary to illuminate the
entire extent of transitional elements. I hope, in the near future, to be able to present a
more concise analysis that would also take into account toponymy, loanwords and the
Cyrillo-Methodian text material.6
However, the above survey is sufficient to offer certain evidence on the southern
Carpathian and Sudetian Late Common Slavic structure which differed from, on the
one hand, the northern Slavic dialectal area, and the southernmost area, on the other
hand. These three historical macro zones, which notably do not follow the customary
trichotomy (east, south, west), could also be designated as one central and two
peripheral zones, whose existence points to early differences in disintegrating Slavic.
However, this division appears to be less sharp at the early stage of disintegrating
Common Slavic, and the earliest variation was rather phonetic without a subsequent
actualization of sound change. Thus, this early variation was either phonologized or
neutralized under certain circumstances, depending on the area. As to the actualization
of sound change, the primarily phonetic variation appears to have affected the central
area to a lesser extent than the northern and the southern area.
It should also be emphasized that Standard Croatian has had an enormous influence
on the kajkavian dialects. This means that if “Pannonianisms” have started to
disappear yet they still exist at least in the memory of informants, they should be
viewed as primary. It is namely out of the question that such elements could have
penetrated the kajkavian structure from Slovak in later periods.
The early central Slavic dialect area appears to have possessed a qualitative
opposition between the short and the long e. The short e was broad (ȩ), at least in the
area which later became known as kajkavian. This is supported by the fact that any
secondary e is rather central (average e). In view of the fact that a broad ȩ (ä) was
typical of the northern area as well (north of the Carpathian range) and is attested as
such also in the earliest Slavic loanwords in Finnic (see Kiparsky 1963), it could be
postulated also for the southern Carpathian region (“Proto-Czech, Proto-Slovak,” one
6

The relatively new monograph by Richards (2003) does not appear to be able to shed any new light on the
Pannonian Slavic dialects or early sound change in them (see the review of Laakso 2006).
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could say). It is impossible to say how far south this phenomenon extended. It could
well have ranged across the entire Slavic speech area without having phonological
consequences everywhere. It should be additionally noted that the vowel ä in both
Central Slovak and kajkavian also originates from *ę. In kajkavian it has totally
merged with ȩ (< *e), but in Central Slovak these vowels are basically kept apart (this
applies to Czech, too).
The long Proto-Slavic *ē must have been central or narrow in the early central
dialects. There is absolutely no doubt that it was broad (ä¯) in the northern Carpathian
speech area, including the northern “Proto-Russian” dialects (evidence from Finnic),
and in the far south (evidence from toponymy in Greece and Slavic loanwords in the
non-Slavic Balkan languages, as well as the state of affairs in East Bulgarian).7 We
should also posit a central e for eastern proto-štokavian (underlying the modern
Serbian dialects in Serbia proper) with transitional dialects in western Šumadija with a
“non-replaced jat” (Ivić 1985: map). In the southern Carpathian regions, including the
dialects underlying modern kajkavian, western štokavian and čakavian as well as
Slovene, the long *ē was rather narrow, yielding narrow reflexes such as i̯e or i.8

Abbreviations of examined locations
Bc = Bukovec (Mače)
GSt = Gornja Stubica
Pz = Poznanovec
Zč = (Sveti Križ) Začretje
Zl = Zlatar

References
Holzer, Georg. 1995. Die Einheitlichkeit des Slavischen um 600 n. Chr. und ihr
Zerfall. Wiener Slavistisches Jahrbuch 41, 55-89.
Ivić, Pavle. 1985. Dijalektologija srpskohrvatskog jezika. Uvod i štokavsko narečje.
Drugo izdanje. Novi Sad: Matica srpska.
Kenesei, István & Vago, Robert M. & Fenyvesi, Anna. 1998. Hungarian. London:
Routledge.
Kiparsky, Valentin. 1963. Russische historische Grammatik. I: Die Entwicklung des
Lautsystems. Heidelberg: Winter.
7

See, for example, Vasmer 1941. One could add here the Glagolitic evidence (one grapheme for Proto-Slavic *ě
and *ā), see Nuorluoto 1994:92ff.
8
One could cautiously postulate a Slavic substrate for the Hungarian opposition é : e (= ε). It would maximally
correspond to the assumed Pannonian Slavic case. In West Hungarian there is also a phonological opposition e :
ε which complicates the above assumption. I thank Johanna Laakso and Raimo Raag for their willingness to
discuss the matter (see also Kenesei & Vago & Fenyvesi 1998:385).

44

Juhani Nuorluoto
Central Slovak and Kajkavian Structural Convergences

Laakso, Johanna. 2006. [Review of] Richards, Ronald O. The Pannonian Slavic
Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. Los
Angeles 2003. (UCLA Indo-European Studies 2). Finnisch-Ugrische Forschungen 56,
254.
Lončarić, Mijo. 1996. Kajkavsko narječje. Zagreb: Školska knjiga.
Marvan, Jiří. 1979. Prehistoric Slavic Contraction. Transl. by Wilson Gray. University
Park and London: The Pennsylvania State UP.
Moguš, Milan 1977. Čakavsko narječje. Fonologija. Zagreb: Školska knjiga.
Nuorluoto, Juhani. 1994. Die Bezeichnung der konsonantischen Palatalität im
Altkirchenslavischen: Eine graphematisch-phonologische Untersuchung zur
Rekonstruktion und handschriftlichen Überlieferung. München: Otto Sagner.
(Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik 24).
Papp, István. 1968. Unkarin kielen historia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura. (Tietolipas 54).
Popović, Ivan. 1960. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden: Otto
Harrassowitz.
Richards, Ronald O. 2003. The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic ProtoLanguage: The View from Old Hungarian. Los Angeles. (UCLA Indo-European
Studies 2).
Stanislav, Ján. 1944. Bolo južné Slovensko bulharské? Bratislava. (Spisy Vedeckej
spoločnosti pre zahraničných slovákov 5).
Vasmer, Max. 1941. Die Slaven in Griechenland. Berlin. (Abhandlungen der
Preußischen Akademie der Wissenschaften, Jg. 1941; Philosophisch-historische
Klasse 12).

45

Slovo (Uppsala), 2010, No. 50, pp. 47-66
Journal of Slavic Languages and Literatures

ISSN: 0348-744X

Från Boris Godunov till Gustav II Adolf: översättaren
Hans Flörich i tsarens och svenska kronans tjänst
Ingrid Maier och Heiko Droste
Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet
ingrid.maier@moderna.uu.se
Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola
heiko@droste-enkesen.de

Abstract: From Boris Godunov to Gustav II Adolf: the Translator Hans Flörich in the
Service of the Tsar and the Swedish Crown
Hans Flörich (about 1577–1632) can claim the honour of having been the “first Swedish slavist” in the
sense that he was the first person who made a written translation into Russian (partly into Church
Slavonic) that appeared in print. He was the translator of Luther‟s small catechism, printed in
Stockholm in 1628 and still preserved in seven complete copies (and some fragments). This article
concentrates on the translator‟s life. Above all, it contains new information about his time in Russia.
Probably born in Moscow of German parents, he started his career as a translator in the service of
three Russian tsars (Fedor I, Boris Godunov, Vasilij Šujskij). In September 1609 he was sent to Jacob
de la Gardie‟s troups in Kexholm. He entered the service of King Charles IX and continued to work
for Gustav II Adolf. Most likely this “first Swedish slavist” never learned Swedish; all his translations
that are still preserved are from Russian into German. The article includes a complete transcription of
one of Flörich‟s long letters to chancellor Axel Oxenstierna, containing many details about his life and
complaints about the way he was treated while working in Sweden.

1. Inledning
På vårterminen 1983 firade Slaviska institutionen vid Uppsala universitet ett viktigt
jubileum: det hade gått hundra år sedan Johan August Lundell – senare Sveriges första
professor i slaviska språk – börjat undervisa i ryska vid detta universitet. Jubileet
firades bland annat med ett symposium över temat ”Äldre svensk slavistik”, som ägde
rum 3–4 februari 1983. Den dåvarande professorn i slaviska språk vid Stockholms
universitet, Anders Sjöberg, höll ett uppskattat föredrag över Hans Flörich och Isak
Torčakov, översättaren respektive ”korrektorn” av Luthers lilla katekes, som gavs ut
på ryska (delvis på kyrkslaviska, den rysk-ortodoxa bibelns språk) i Stockholm 1628
av Peter van Selow, en boktryckare som hade kallats från Tyskland till Sverige av
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Gustav II Adolf tio år tidigare. Van Selows uppgift var att sätta upp ett ryskt tryckeri,
dvs. skära och gjuta kyrilliska typer för att kunna trycka ryska böcker inom riket. 1
Dessa böcker behövdes för den protestantiska missionen i Ingermanland, Kexholms
län och Nöteborg som hade erövrats under 1500-talets sista decennier och där det
fanns ett stort antal ortodoxa undersåtar med ryska, finska eller något annat finskugriskt språk som modersmål. Vid freden i Stolbova (1617) fastslogs att dessa
områden skulle förbli under svenskt styre. Sverige hade varit ett mångkulturellt rike
även tidigare (det fanns bland annat undersåtar som talade finska, samiska, estniska
och tyska), och det var inget större problem att man nu även hade fått en rysktalande
befolkning. Däremot var det problematiskt att de nya undersåtarna inte hade den ”rätta
tron”, då man hade svårt att tolerera folkgrupper med en annan religion än den
lutherska.
Hans Flörich betydde mycket för den svenska slavistiken. Som översättare av den
första bok som åtminstone delvis är skriven – och dessutom tryckt! – på ryska2 i
Sverige har han kanske gjort sig förtjänt av hederstiteln ”den förste svenske slavisten”.
Att denne ”svenske slavist” någonsin lärde sig svenska är ganska osannolikt; det finns
i varje fall inte något dokument av hans hand bevarat på detta språk – inget brev, ingen
översättning. Hans modersmål var tyska, hans födelseort var antagligen Moskva eller
en annan plats i Ryssland, vilket betyder att den svenska slavistiken var multikulturell
redan på 1600-talet.
A. Sjöbergs föredrag publicerades tillsammans med de andra symposiebidragen
(Sjöberg 1984) och utgör än idag den utförligaste redogörelsen över Hans Flörichs liv.
Sjöberg hade läst och sammanfattat Flörichs brev som finns bevarade på Riksarkivet i
Stockholm.3 Han lyckades göra det trots att de är författade på en synnerligen
svårbegriplig tyska, dessutom skrivna med en något ovanlig handstil (se illustration 2
på och vår transkription i slutet på artikeln). Det som föranleder oss att ta upp ämnet
på nytt är bland annat det faktum att det sedan Sjöbergs tid har kommit ut nya studier i
Ryssland, med hittills okända uppgifter om Flörichs liv innan han bytte sida och blev
svenska kronans rysstolk. Först ganska nyligen blev det möjligt att sätta likhetstecken

1

Sammanlagt tre kyrilliska tryck från hans verkstad är kända: den nämnda katekesen som kom ut 1628; en
kombinerad abc-bok och katekes med titeln Alfabetum Rutenorum utan årtal och en finsk version av Luthers
katekes, tryckt med kyrilliska bokstäver (1644). Många slavister har skrivit om van Selows katekeser under årens
lopp. Först var Alfred Jensen (1912); mycket senare ägnade Kari Tarkiainen (1974), Anders Sjöberg (1975) och
Ľubomír Ďurovič (1982; 2000; 2003) katekeserna en eller flera artiklar. Alf Nyholm försvarade en
licentiatavhandling i ämnet (Nyholm 1996). Speciellt om den finska katekesen se Parvio (1985).
2
Vissa delar av boken är skrivna på kyrkslaviska. Den första bok som trycktes i Ryssland på ryska, inte
kyrkslaviska, är antagligen översättningen av Johann Jacob von Wallhausens bok som gavs ut 1647 i Moskva,
Учение и хитрость ратнаго строения пехотных людей (se Stang 1952; den version som översattes var den
nederländska, Krychs-konst te voet, tryckt i Arnhem 1617). Enligt A. I. Sobolevskij (1903:106) är språket i
denna bok ”русский, простой и ясный”. År 1628 fanns det ännu ingen bok i Ryssland som tryckts på ryska (i
motsats till rysk-kyrkslaviska); av den anledningen kan vi hålla med Sjöberg (1984:25) om att Flörichs
katekesöversättning är ”det första ryska trycket överhuvudtaget”.
3
RA, Enskilda samlingar, Oxenstiernska samlingen, E 601 (brev av Hans Flörich till Axel Oxenstierna).
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mellan Hans Flörich och Anc(a) Arpov, som tjänade flera tsarer som tolk och
översättare på Posol’skij prikaz, det ryska ”utrikesministeriet”.4
Avsikten med vårt bidrag är att ge en ny, uppdaterad sammanfattning av det som är
känt om Hans Flörichs liv och arbete som översättare först i rysk och sedan i svensk
tjänst.5 Vi ger också i transkription ut ett av hans längsta brev, ställt till rikskanslern
Axel Oxenstierna (enligt vår uppfattning det intressantaste av dem alla), så att läsaren
kan få en uppfattning om hans mycket ovanliga språk. Sjöberg (1984) anförde
visserligen några korta citat, men inget av Flörichs brev har hittills publicerats i sin
helhet. Hans tyska stil ger oss en vink om att hans föräldrar ursprungligen kom från ett
lågtyskt språkområde, och den kan också ge oss en uppfattning om det sätt på vilket
han lärde sig att läsa och skriva (i Ryssland).

2. Moskvatiden: Hans Flörich i tsarens tjänst (ca 1597–1610)
Om Hans Flörichs tidiga år, den ryska tiden, finns inte mycket dokumenterat. I
synnerhet är det inte känt när och var exakt han föddes. Forskarna brukar utgå ifrån att
han föddes i Ryssland (se t. ex. Sjöberg 1984:26), men även här känner vi en viss
osäkerhet; i Flörichs brev står det egentligen aldrig explicit att han föddes i Ryssland.
Att hans föräldrar var invandrare i Moskvastaten från ett tyskspråkigt land är säkert,
men kan vi vara helt säkra på att de redan var bosatta i Ryssland när sonen Hans
föddes, eller kan det även förhålla sig så att de flyttade dit när sonen var liten? Denna
möjlighet har aldrig nämnts i litteraturen, men eftersom det inte heller tycks finnas
något bevis för den andra hypotesen, vill vi inte gärna helt utesluta denna möjlighet.
Om Flörich föddes någonstans i Moskvastaten är naturligtvis huvudstaden den mest
troliga födelseorten, för utlänningarna bodde nästan uteslutande i huvudstaden, där det
ju som bekant redan under andra hälften av 1500-talet fanns en hel stadsdel för den
stora utländska befolkningsgruppen. I vilket fall som helst växte han upp i Ryssland
med både tyska och ryska, och vi kan anta att han blev helt tvåspråkig.
Födelseåret kan vi rekonstruera på ett ungefär utifrån en av hans odaterade
”ödmjuka relationer”, en lång klagoskrift på sju handskrivna sidor (precis som
”relationen” vi publicerar i den här artikeln). I denna skrift nämner han att han har bott
i Ryssland i 33 år: ”So bin ich auch in Reuslant 33 iar gewesen” (s. [3]).6 Det är dock
inte helt lätt att förstå exakt vilket år han själv ansåg att han lämnade Ryssland och
tillträdde sin tjänst för svenska kronan, under Karl IX eller Gustav II Adolf. Sjöberg
(1984:26) tycks i första hand utgå ifrån att det hände 1610, för han nämner 1577 som
4

Dokumentet finns på RGADA, f. 96 (rysk-svenska relationer), 1613, ed. chr. nr 2, fol. 34-36 och omnämndes
för första gången av Lisejcev (2003:359). Se närmare not 9.
5
Vi berör dock inte närmare arbetet med översättningen av den katekes som van Selow tryckte 1628, dels för att
det redan finns en hel del litteratur i ämnet (se fotnot 1), dels p.g.a. att Ingrid Maier snart kommer med en
utförlig bokhistorisk och filologisk undersökning av de ryskspråkiga katekeser som trycktes i Sverige under
1600-talet, bland annat Hans Flörichs katekesöversättning.
6
I hänvisningar till dokument som saknar paginering anger vi sidnumret inom hakparentes.
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presumtivt födelseår. Vi ansluter oss till denna tolkning; då har vi alltså utgått ifrån att
han verkligen föddes i Ryssland och inte kom dit när han redan vara några år gammal.
I vilket fall som helst kan han inte vara född mycket senare, för redan år 1597
omnämns han som tolk (толмач, dvs. tolk för muntliga förhandlingar) i ett brev till
Afanasij Ivanovič Blagovo, som vid denna tid var på resande fot tillsammans med
påvens sändebud och därför var i behov av tolk: ” Posol’skij prikaz har nåtts av rykten
om att tolken Anca Arkov stjäl, dricker och slåss med bojarsönerna,7 och bojarsonen
Ivan Derk lär han ha bragt om livet, i berusat tillstånd […] I stället för Hans har vi
skickat Sofon Ogarkov som tolk. Säg åt honom att han ska vara hos sändebudet
tillsammans med dig […]”.8 I det citerade brevet nämns tolkens dåliga beteende som
förklaring till att tsaren skickar en annan tolk till Afanasij Blagovo i stället för Anca
Arkov; bland annat därför bör vi kanske ta förklaringen med en nypa salt. Det kan
naturligtvis inte uteslutas att någon hade förtalat den tyske tolken Anca Arkov och att
han i själva verket var oskyldig till dråpet.
Hur kan vi veta att Anc(a) Arpov (Arkov) och Hans Flörich är samma person? Vad
gäller förnamnet så var Anc, Anca den vanliga ryska motsvarigheten till det tyska
namnet Hans. Också Flörichs svåger (Lisejcev 2003:374), Hans Brakel, kallades Anca
eller Anc (Brakilev) på Posol’skij prikaz, och en annan tolk, Hans Angler, kallades
Anca Angeljar. (Hans Brakel blev för övrigt senare – under åren 1611–1619 – tolk i
Ingermanland; se Tarkiainen 1972:502.) I dessa fall är identifieringen inte svår, både
för- och efternamnen har stora likheter. Men mellan Flörich och Arpov (resp. Arkov;
den senare formen kan mycket väl bero på ett missförstånd) finns ju inga som helst
likheter. Vår förklaring är att faderns förnamn kan ha varit Arp. I Hans Bahlows
Niederdeutsches Namenbuch finns detta namn dokumenterat (med varianterna Arpe,
Arps) bland annat i Hamburg, Kiel och Rostock (Bahlow 1972:64); som välkänd
person med detta namn omnämns orgelbyggaren Arp Schnitger.
En lycklig omständighet gör att vi kan vara säkra på att Hans Flörich och Anc(a)
Arpov är en och samma person. På Rysslands statliga arkiv finns några uppsnappade
svenska brev från tiden juni–december 1613 (original och kopior). Där ligger bland
annat ett brev som Hans Flörich skrev från Viborg till Jacob de la Gardie i Novgorod,
tillsammans med en avskrift gjord 1790; dessutom finns en kort sammanfattning av
brevet skriven av Flörich (på ”omslaget”, tillsammans med den samtida ryska
översättningen av ”adressen”).9 Flörichs originalbrev är undertecknat med ”Hans

7

Bojarsöner (дети боярские) är representanter för det lägre adelsståndet i Moskvastaten.
”Да слух дошол в Посол‹ь›ской Приказ, что толмачь Анца Арковъ воруетъ, пьетъ и съ дѣт‹ь›ми
боярскими деретца, и Государева сына боярского Ивана Дерка, напивъся пьянъ, убилъ […] а на Анцыно
мѣсто посланъ къ тебѣ въ толмачи Софонъ Огарковъ, и тыбъ ему велѣлъ быти у посла съ собою вмѣсте”
(Pamjatniki 1871: spalt 485–486).
9
RGADA, f. 96, 1613, ed. chr. nr 2. Flörichs originalbrev finns på fol. 34, ”adressen” tillsammans med den
samtida ryska översättningen på fol. 35r–35v, avskriften av Flörichs hela brev från 1790 med en mycket kort
sammanfattning på ryska från samma tid på fol. 36r–36v.
8
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Flörich Mpp.10” I en kommentar till avskriften tolkar arkivarien (hans namn finns med
på många dokument: Karl Merlin) underskriften som ”Ганс Флориx Мип” (”письмо
Ганса Флориха Мипа …”). Tillägget ”Mpp.” efter underskriften (något som Flörich –
liksom de flesta andra svenska brevskrivare – ofta satte efter sin namnteckning)
uppfattade arkivarien uppenbarligen som en del av namnet!11 I den ryska
översättningen av ”adressen” som gjordes 1613 omnämns Flörich däremot med sitt
ryska namn, ”Анца Арповъ”, så att vi nu kan sätta likhetstecken mellan Hans Flörich
och Anc(a) Arpov.
Vi tror för övrigt inte att Flörich hittade på detta efternamn när han började tjäna
svenska kronan – till exempel för att göra det svårare för ryssarna att identifiera honom
– utan att det var hans ursprungliga efternamn (som inte hade använts medan han var
anställd på Posol’skij prikaz).

Illustration 1. Flörichs handteckning, ”Hans Flörich Mpp” (se fotnot 10), på ett brev som förvaras på
Riksarkivet (E 601).

Förutom det faktum att Hans Flörichs far antagligen hette Arp Flörich är ingenting
känt om föräldrarna. Även om det p.g.a. namnet Arp förefaller sannolikt att fadern var
född någonstans i området kring Hamburg – Kiel – Rostock, så säger det ingenting om
varifrån föräldrarna invandrade till Ryssland. Fadern kan ha lämnat Nordtyskland
(någon av dagens delstater Schleswig-Holstein eller Mecklenburg-Vorpommern) redan
långt innan han bosatte sig i Ryssland.
Ur Hans Flörichs många bevarade brev framgår indirekt, dock mycket tydligt, att
hans modersmål var en lågtysk dialekt. Han skriver visserligen inte på lågtyska (som
Anders Sjöberg påstår 12), men det finns mängder av lågtyska element i hans brev och
översättningar (vi anför några exempel ur det nedan transkriberade brevet): bedwungen
(högtyska: bezwungen), dwanck (Zwang), schriwen (Schreiben), geschrewen
(geschrieben), dar benewen (‟dessutom‟; högtyska: daneben), swert (Schwert), Sweden
(Schweden), geslagen (geschlagen), Wiborch (Wiborg), wech (Weg), perd (Pferd) osv.
10

Mp. eller Mpp. = Manu propria (lat.), ‟med (min) egen hand (undertecknat)‟. (Se Flörichs namnteckning under
ett annat brev – som förvaras på Riksarkivet – i illustration 1.)
11
På grund av detta missförstånd från 1790 figurerar Hans Flörich nu i vissa ryskspråkiga verk som ”Арпов /
Арков, Ганс Флорис Мип” (Lisejcev 2003:359).
12
Jfr. Sjöberg (1984:32): ”Hans Flörichs omfattande verksamhet som översättare är främst dokumenterad genom
ett stort antal översättningar av officiella handlingar från ryska till lågtyska.”
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Breven innehåller till övervägande del lågtyska former som inte avslöjar någonting om
dialektens regionala proveniens; det rör sig om en ganska allmän nordlågtyska.13 Vi
kan alltså inte formulera en hypotes om varifrån, mera exakt, föräldrarna kom, och
naturligtvis måste vi räkna med dels att fadern och modern inte hade exakt samma
lågtyska dialekt, dels att barnet Hans Flörich kan ha hört många olika dialekter under
sin uppväxt i Moskva. Målet var uppenbarligen att använda tyskt skriftspråk, så gott
han nu behärskade det. Han använder därför inte de högfrekventa lågtyska orden ik,
wat, dat utan skriver uteslutande ich, was, das, och det är de mer ovanliga orden som
avslöjar den ursprungliga dialekten. Eftersom Flörich inte kan ha gått i en normal
skola (någon sådan fanns inte i Ryssland på 1500-talet) måste föräldrarna eller en
privatlärare ha tagit sig an pojkens skrivundervisning.
Flörichs sätt att uttrycka sig i skrift avslöjar inte bara hans lågtyska bakgrund. Det
berättar också för oss att han inte fick någon undervisning i latin eller franska – hans
stavning av romanska lånord i tyskan är ytterst ovanlig och äventyrlig, t. ex. audigens
(Audienz), katgismus (Katechismus), komisargen (Kommissarien), relion (Religion),
suplekation (Supplikation), ransauung (Ranzionierung?). Ur former som relion kan vi
dessutom dra slutsatsen att han inte uttalade något g-ljud i detta ord, utan ett i- eller jljud; som hyperkorrekta former betraktar vi audigens och komisargen (dvs. Flörich
lägger till ett ‹g› i skriften även i fall där det med säkerhet inte finns något g-ljud i
uttalet).
Om Hans Flörich föddes omkring 1577 var han ca 20 år gammal när han för första
gången omnämns i det ryska kansliets dokument, år 1597 (se ovan), dvs. under tsar
Fedor I:s sista regeringsår. Han fortsatte sin tjänst som tolk vid Posol’skij prikaz under
tsar Boris Godunovs tid (1598–1605) och även under tsar Vasilij Šujskij (1606–1610).
Under Godunovs tid, på sommaren 1600, var det meningen att Anca Arpov (som i de
tre aktuella dokumenten omnämns som ”översättare”, переводчик) skulle åka till
England tillsammans med sändebudet Grigorij Mikulin, men i sista stund ändrades
beslutet och översättaren för latin, Andrej Grot, skickades i stället (Pamjatniki 1883:
301–303; 305).14 Det var nog tur, med tanke på Flörichs obefintliga kunskaper i latin,
och någon engelska kunde han naturligtvis inte heller.

13

Vi tackar prof. Michael Elmentaler (Germanistisches Seminar Kiel, Niederdeutsche Abteilung) för denna
information.
14
Allra först var det meningen att Ivan Fomin (ytterligare en översättare vid Posol’skij prikaz som antagligen
föddes i Ryssland av utländska föräldrar) skulle åka till England, sedan utsågs Anca Arpov och till slut åkte
Andrej Grot. Dokumentet är daterat Moskva, 8 juni 1600: ”Лѣта 7108 [=1600], июня въ 1 день, по гдрву ц. и
в. князя Бориса Федоровича всеа Русии указу […] сказана была гдрва служба в аглинскую землю с
посланником, з Григорьемъ с Микулинымъ, неметцкому переводчику Ивану Фомину; а гдрва денежного
жалованья дано ему подмоги тридцать рублевъ, и по гдрву ц. и в. князя Бориса Федоровича всеа Русии
указу Ивана Фомина в аглинскую землю посылати не велено, а сказано было в аглинскую землю
неметцкому переводчику Анце Арпову, а гдрва жалованья – подмоги дано ему дватцать пять рублевъ
[…] а ныне, по гдрву ц. и в. князя Бориса Федоровича всеа Русии указу, велено послати в аглинскую
землю с посланникомъ, з Григорьемъ с Микулинымъ, латинского переводчика Ондрѣя Грота […]”
(Pamjatniki 1883:300–302).
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Många år senare, i februari 1612, när Flörich redan hade bytt sida (åtminstone
inofficiellt), begärde rikskanslern Axel Oxenstierna ett intyg om den nyligen anställde
rysstolken av Jacob de la Gardie. Eftersom svaret åtminstone delvis berör händelser
som låg under den ryska perioden av Flörichs liv är det lämpligt att ta upp
korrespondensen mellan kanslern och de la Gardie här. Kanslerns brev handlar först
om andra saker, sedan kommer han in på Flörich:
[…] Kiäre Brodher, här ähr een Rysstolck benempndtt [sic!] Hans Flörich, som kom ifrån Rysserne
och till digh under Kexholm […] Och effter han här myckitt tilbiuder sigh, att vele lathe bruke sigh
här uthi Cantzelijtt för een tolck och translator, och jagh icke synnerligen kenner till honom, huadh
han hafver förr varitt, eller hvad han kan vara till troende, derföre begierer jagh vänligen af min
Broder, du ville giöra migh så myckitt till villie, och gifva migh een underrättelsse om hans
lägenheett, och hvadh K. M:tt skall hafua sigh till honom att försee, heller om man honom något
förtroo skulle, ty han skiuter sigh altidh till min Broder och seger att min Broor veet om all hans
lägenheett. Elliest hafver han fuller så myckitt jagh förnimmer förfölliere nogh, men om han hafver
giordtt dem någott, vett jagh icke (AOSB, band I:2, s. 37–38).

Svaret från Jacob de la Gardie fick kanslern den 18 juni samma år (brevet är daterat
”Af Nougordz slott denn 22 Aprilis åhr 1612”):
[…] Anlangandes Hans Flörich M[in] B[roder] förmäler om i sin schriffvelsse, szå haffver jagh fuller
kändt honom, emedan han effter Storfurstens Wasilli Iwanowitz15 befalningh hooss Knäs Michaell
Susche16 för een tolk brukades, då hann icke annars änn väll, som jagh förnam, hooss honom sigh
förhöllth, och udi sitt ombetroddhe kall flijtigh bevijste. Haffver ock sedan jagh till Muschou kom
förnummit, att han der hooss bemälte såsom och den näst förre Storfurste Boritz Gudenoff17 för een
tolk är brukett vorden, derföre han och passerer, som jagh opå honom förnummit haffver, och godh
lägenheet och underholdh der i Muschou hafft; men dett han sedan är udi onåder hooss Boris
Gudonouff kommen och bleffven pischat och till Cassan förschickett, dett schall vara schedt derföre,
att hann haffver fördt sigh i trätte medh dem, som haffve varitt för mere änn hann och, snarest sagt,
de som Storfursten närmest vore, som jagh förnummitt haffver; derigenom såssom och derföre, att
hann haffver emoott Storfurstens förbudh hollit krögerij, är hann udi denn olägenheet kommen, dogh
kan hann fuller vara nyttigh der hooss M[in] B[roder], när hann bliffver udi information och aga
hollen, denn han och fuller behöffver [...] (AOSB, band II:5, s. 9–11).

Hur länge Flörich var i onåd hos Boris Godunov får vi inte veta. Anledningen skulle
alltså ha varit att han å ena sidan hade kommit i konflikt med några personer som stod
tsaren mycket nära, å andra sidan att han hade bedrivit illegal krogverksamhet.
Intressant nog berättar ryska diplomater om Flörichs svåger, Hans Brakel, att han ägde
en krog innan han blev anställd på Posol’skij prikaz (Lisejcev 2003:374); det verkar
därför ganska sannolikt att Flörich hade något att göra med Brakels krog.
Efter tiden i Kazan‟ togs Flörich tydligen till nåder igen, kanske i samband med
Boris Godunovs död och Vasilij Šujskijs val till ny tsar (1606). Flörich fortsatte inte
bara tjäna den nye tsaren som tolk, utan han avancerade uppenbarligen till och med
från tolk till översättare (переводчик) för tyska. (Det är dock inte säkert att någon
sträng uppdelning mellan dessa två kategorier var genomförd i början på 1600-talet;
15

Vasilij Ivanovič Šujskij (ca 1552–1612, tsar 1606–1610).
Knjaz‟ Michail Vasil‟evič Skopin-Šujskij (1587–1610).
17
Tsar Boris Godunov.
16
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redan i det ovan citerade dokumentet från år 1600 (fotnot 13) kallades Anca Arpov för
översättare.) De äldsta dokument som bevisar att Flörich inte bara höll på med muntlig
tolkning är översättningarna av fyra brev från den svenske kungen Karl IX
(1599/1604–1611), som förvaras på det Ryska statliga arkivet. 18 Översättningarna
gjordes den 29 juni, 24 juli och 1 augusti 1608, och det finns anteckningar på själva
dokumenten om att Anc Arpov och Roman Vybor19 har översatt dem (Lisejcev
2003:359; 363).
Under Šujskijs regeringstid – antagligen 1609 – anställdes även Flörichs svåger
Hans Brakel (som var född i Ryssland), den redan omnämnde f.d. krögaren, vid
kansliet som tolk för tyska (Lisejcev 2003:374). Brakel tycks ha varit yngre än Flörich,
för D. Lisejcev (ibid.) kallar honom för Flörichs ”свояк и ученик”, ‟svåger och elev‟.
Eftersom Flörich var äldre än Brakel och vi vet att han gifte sig redan i Moskva och
fick minst två barn – fem gånger nämner han ”weip und kinder” (‟fru och barn‟) i den
nedan transkriberade relationen – utgår vi ifrån att Flörich i första äktenskapet var gift
med en syster till Hans Brakel (och inte tvärtom, dvs. att Brakel skulle ha varit gift
med en syster till Flörich). Även Brakel blev senare rysstolk i Sverige, precis som
Flörich. Anc Arpov omnämns i de ryska dokumenten så sent som år 1613–1614 i en
lista över utbetalningar till tyska översättare och tolkar: han skulle då ha fått 25 rubel i
lön (Lisejcev 2003:359). D. Lisejcev förmodar att summan motsvarar det som Arpov
tjänade innan han skickades till de la Gardies armé (1609) och att man eventuellt år
1613 inte hade fått riktigt klart för sig att Arpov / Flörich hade bytt sida. Senare
betraktades Flörich som förrädare i Ryssland; de ryska sändebud som skulle träffa
svenska diplomater 1615 tvingades protestera mot Flörichs eventuella närvaro vid
förhandlingarna (ibid.).

3. På väg till Sverige: tsarens tolk blir kronans translator
Om Flörichs fortsatta öden är vi ganska väl underrättade genom hans egna brev till
Axel Oxenstierna.20 Den 2 september 1609 skickades Flörich till Kexholm,
tillsammans med två andra bojarer – han räknar alltså sig själv som bojar (den ene av
de två andra var antagligen svågern, Hans Brakel). Kexholm skulle överlämnas till
svenskarna. När Flörich kom till fästningen insisterade han på överlämnandet, enligt
sin herres befallning (förmodligen menar Flörich generalen Skopin-Šujskij, inte tsar
Šujskij). ”Rebellerna” som fanns i fästningen stod dock i hemlighet på
”pleskoviternas” (= Pskovbornas) och den falske Dmitrijs sida och var nära att kasta
18

RGADA, f. 96, op. 2, ed. chr. nr 31, l. 1; ed. chr. nr 32, l. 1; ed. chr. nr 33, l. 1; ed. chr. nr 34, l. 1.
Ingenting mera är känt i Moskva om översättaren Roman Vybor.
20
På RA, Oxenstiernska saml., E 601 (se närmare i fotnot 3), ligger tio brev av Flörichs hand (alla riktade till
Axel Oxenstierna) och några av honom gjorda översättningar, däribland översättningen av ett brev som är riktat
till Kung Gustav II Adolf. (Flörichs översättningar finns även på andra ställen på RA, t. ex. i Muscoviticasamlingen.) Några av breven är odaterade; dessa ligger i början. De daterade breven är skrivna mellan januari
1613 och januari 1616.
19
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Flörich ”i vattnet” (i vattengraven?). När han hade varit där i 16 veckor räddades
Flörich undan rebellerna av den svenske ryttmästaren Lars Andersson och hans folk –
de tog honom i förvar. Flörich ville då återvända till sin herre i Moskva (tsar Vasilij
Šujskij), men Andersson tillät inte det utan ville att han först skulle åka till Viborg och
rapportera varför överlämnandet av Kexholm hade misslyckats. Under tiden hade ”der
feltherr” (Jacob de la Gardie; namnet finns inte i relationen) lidit ett nederlag mot
polackerna, men därefter hade han återigen samlat den svenska armén och påbörjat
belägringen av Kexholm. Flörich kallades då till Kexholm, till de la Gardie, som
försäkrade honom att han skulle få ”rikligt med land och folk” om han i fortsättningen
ville tjäna den svenske kungen. Eftersom tsar Šujskij under tiden hade blivit avsatt
(och Skopin-Šujskij dessutom hade dött den 23 april 1610), blev det lättare för Flörich
att övergå i svenska kronans tjänst, men det tycks till en början ha skett inofficiellt.
Hans första insats för den svenska armén var uppenbarligen ett hotbrev som Flörich
skrev till invånarna i Kexholms län om att deras byar skulle brännas och inte ett enda
spädbarn skulle förskonas om de inte försåg det svenska lägret med proviant. De
omgivande byarna i Kexholm län började då förse belägringstrupperna med proviant,
så att ”rebellerna” i fästningen så småningom tvingades ge upp. När man i Moskva
hade fått reda på att Flörich nu tjänade svenskarna, konfiskerades allt som han och
familjen hade ägt i Moskva. ”Om inte den polska regeringen hade anfallit Moskva vid
denna tid, så skulle min fru och mina barn ha förvisats till eländiga trakter, där de
skulle ha varit tvungna att stanna kvar till livets slut, och för dessa trogna tjänster har
jag ännu idag inte fått någon ersättning” (s. [3]).
Karl IX lät Flörich komma till Stockholm. Tolken fick audiens hos kungen, som
ville att han skulle tjäna kronan, för ”han hade just nu inte någon man i riket, som han
kunde utnyttja till detta ändamål” (ibid.). Dessutom, påpekade kungen, var ju den förre
tsaren avsatt, så Flörich var inte längre bunden av någon ed. Kungen lovade igen att
Flörich skulle få rikligt med land, folk, kläder och pengar. Den blivande rysstolken
tackade dock inte ja med detsamma, eftersom hans fru och barn var i fara i Moskva,
men han lovade tjäna svenske kungen ” i tysthet” (”in der stille”), så länge ”det ryska
kriget” fortsatte. Kungen var nöjd med svaret och lovade Flörich åtta daler per vecka.
När dock ”der feltherr” (de la Gardie) hade erövrat Novgorod och hertig Karl Filip
skulle resa till Viborg, avlade Flörich sin ed till kronan (s. [4]). 21 Frun och barnen hade
under tiden med fara för livet och med stöd från goda människor lyckats ta sig ut ur
Moskva (frun hade klätt ut sig till man), först till Jaroslavl‟, sedan därifrån till
Novgorod.

21

Flörich vistades tydligen i Stockholm i februari 1611; jfr. RReg., 18 februari 1611: Räntmästaren Pelle
Pedersson får i uppdrag att ge Hans Flörich, ryssetolken, en veckolöning, ”medan han där i Stockholm vistas”.
Samma dag får Erik Jöransson och Sven Månsson i uppdrag att göra i ordning den gård som tidigare tillhörde
”Kasten Grönewall” för Hans Flörich. (Carsten Grönewald omnämns av Tarkiainen 1972: 499 som rysstolk i
Stockholm för åren 1599–1607.)
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Den 24 oktober 1612 fick Flörich sin officiella ”beställning” som translator i Gustav
II Adolfs kansli.22 Från 1612 räknar också Flörich sin anställning: ”[…] anställningen
fick jag 1612” (s. [5]). Flörich nämner i den nedan transkriberade relationen att han
varit änkeman en tid och att Oxenstierna då sagt till honom att det var kungens
önskemål att han skulle gifta om sig, så att han skulle kunna lita på honom desto mera.
(Kronan föredrog rent allmänt gifta tjänstemän, antagligen för att en gift man inte så
lätt bytte land och därmed blev mer pålitlig än en ogift man eller en änkling.) Det
framgår inte ur brevet när första frun dog. Antagligen hände det ganska snart efter
hennes ankomst till Sverige, eftersom två söner och två döttrar hade hunnit födas i
Sverige fram till tidpunkten när relationen skrevs, dvs. förmodligen omkring 1628 – vi
antar att det var fråga om barn han fick med den nya frun, Dorotea Anrep. 23 (I ett annat
odaterat brev skriver Flörich dock om tre söner och tre döttrar som han har ”begåvats
med av Gud här i riket”; se citatet på s. 59). Vi vet inte vad som är sant, men vi antar
att han kanske i detta fall räknade med också de två barn som föddes i Ryssland, trots
hans tillägg ”hir im reich”. Att det skulle ha fötts ytterligare två barn under Flörichs
sista fem–sex år i livet, mellan den nedan transkriberade relationen och detta odaterade
brev – som dock bör ha kommit till 1626, eftersom Flörich skriver att han har tjänat
kronan i 14 år – förefaller osannolikt, i synnerhet som den nedan transkriberade
relationen möjligen kom till efter 1626. Om den tillkom tidigare kan det bara röra sig
om några månader.)
Om anledningen till sidbytet berättar Flörich mot slutet av sin ”ödmjuka relation”
(s. [6–7]): ”Och eftersom jag dagligen måste infinna mig vid Kungl. Maj:ts hov och
tjänstgöra så ber jag om att få den betalning som jag har rätt till enligt mina
anställningsvillkor […] för jag har inte kommit till riket som fånge, inte heller har
nöden tvingat mig att komma hit med de mina, utan det jag gjorde skedde på grund av
kristlig kärlek till detta lovvärda kungarike, och jag hade mycket större lust att tjäna en
kristen potentat som tillhör samma religion som jag själv än en barbarisk nation, en
som jag måste tjäna på grund av tvång, fastän jag inte hade någon anledning att klaga
över deras underhåll.” Han känner sig orättvist behandlad och jämför här sin situation i
Sverige med den som varit aktuell i Ryssland. Jämförelsen är inte till fördel för
Sverige: den ”barbariska nationen” hade betalat honom bra, medan det ”kristna riket”
inte höll sina ekonomiska löften.

22

RA, RReg. 24 oktober 1612. Se också 23 oktober, öppet brev för Hans Flörich, rysstolk, angående
lönesumman.
23
Två brev skrivna av Dorotea Anrep till Axel Oxenstierna (efter Flörichs död, förmodligen under dödsåret 1632
och senare) ligger efter mappen med Hans Flörichs brev på RA (E 601). I den första skrivelsen ber änkan
kanslern Oxenstierna om att godsen som förlänades till hennes avlidne make för många år sedan nu skulle få
överföras på dotterns make, Johan Ziton, som tjänstgjorde vid denna tid i Tyskland. Den andra suppliken (inte
heller den är daterad) är antagligen skriven året därpå, 1633. Det framgår att Oxenstierna hade gått med på denna
överföring, men den tycks inte ha blivit genomförd, så Dorotea Anrep upprepar sin vädjan.
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4. Flörichs villkor i Sverige som kronans rysstolk
Flörichs skrivelser är fulla av klagomål över behandlingen i Sverige, över löften som
aldrig infriats osv. Han hade lockats över till kronans tjänst genom utfästelser om goda
ekonomiska villkor: åtta daler i veckan (dvs. drygt 416 daler per år), två uppsättningar
kläder per år, ”rikligt med land och folk”. I den nedan transkriberade relationen klagar
han bittert över att han inte fått ett enda öre i lön under tio år, utan varit tvungen att
leva uteslutande på förläningarna, som dock till största delen hade varit magra och i
dåligt skick (s. [4–5]). För översättningen av Luthers katekes – som tog ett år i anspråk
– hade han blivit utlovad 1000 daler; dessa pengar hade han inte heller fått. Under alla
15 åren sedan hans anställning började hade han fått sammanlagt 770 daler och två
uppsättningar kläder, vilket innebar att kronan var skyldig honom – enligt hans
beräkning – 40 430 daler, utöver kläderna. Summan verkar alldeles för hög: 416 daler i
15 år = 6 240 daler, plus 1 000 daler för katekesöversättningen och 400 rubel för fruns
flykt från Moskva. Vilken växelkurs vi än antar för rubeln, så kommer summan aldrig
i närheten av 40 340 daler.24 Tyvärr finns det i brevet ingen förklaring till hur han
kommer fram till denna summa. Det kan inte uteslutas att svaret fanns i den supplik
som han enligt egen utsago lämnade in ungefär samtidigt, men som inte finns i arkivet.
Flörich nämner också att han har tjänat i Pskov (”under der Pleskau”; den svenska
belägringen av Pskov ägde rum 1615), och det med fem (egna) hästar; därefter hade
han varit revisor i Ingermanland under ett helt år,25 tydligen också utan ersättning.
Innan dess hade han varit i Viborg under ett helt år, med fru och barn; 1614 hade han
följt med kungen till Narva, återigen med fem egna hästar (s. [6]).
Enligt vår uppfattning finns det ingen större anledning att tvivla på att det som
Flörich skriver är korrekt (ur hans perspektiv), att hans klagomål var befogade. Det
skulle säkert inte ha varit meningsfullt att försöka lura kanslern; rikets utgifter var
alltför väl dokumenterade i räntekammarböckerna för att ett försök till bedrägeri skulle
haft chans att lyckas. Han åberopar dessutom tullmästaren och räntemästaren som
vittnen på att han under 15 år inte har fått mer än 770 daler och två uppsättningar
kläder (”wie ich solches beweisen kan mit des zolners und rentmeisters seiner hant”,
s. [5]). Å andra sidan ska dessa klagomål tas med en nypa salt. Det var i själva verket
högst ovanligt att kronans ämbetsmän fick sin lön enligt kronans kontrakt (Droste
2006: 193–233). Flörich hade fått en hel del förläningar, precis som andra ämbetsmän.
Det var dessa gods han levde på och som han försökte säkra i familjens ägo för
framtiden. Det krävde dock att hans arvingar stannade kvar i kronans tjänst. Änkans
två bevarade brev till Oxenstierna26 gäller precis denna fråga. Flörichs klagomål bör
24

A. Sjöberg (1984:30) har tolkat första siffran som en etta och kommer så fram till summan 10 430 daler.
Denna summa är visserligen något mer realistisk än 40 340 daler. Vi kan dock inte tolka första siffran som en
etta, som A. Sjöberg gör.
25
Fullmakten ang. revisorskapet undertecknades den 28 oktober 1615 (RReg.).
26
RA, Oxenstiernska saml., E 601.
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därför tolkas som ett sätt att påminna Oxenstierna och därmed kronan om deras
förpliktelse mot honom och hans familj. Ingenting tyder på att Flörich någonsin hade
brist på tillgångar.
I brevet betonar Flörich ideligen hur mycket nytta han har gjort för kronan – som
translator, som översättare av katekesen, som revisor i Ingermanland. Där hade han
skaffat sig många fiender, som han skriver i den nedan transkriberade texten (s. [6]).
En av dessa fiender var Evert Horn, vid denna tid högste befälhavare i Narva. Horn
begärde hos kungen att en rättegång skulle hållas mot Flörich i syfte att få honom
utvisad ur landet (Sjöberg 1984:28). Anledningen till att Evert Horn blev rasande var
ett odaterat brev av Flörich till Oxenstierna, det tredje i ordningen på Riksarkivet, som
dock med säkerhet kom till betydligt tidigare än de två mycket långa relationer som
ligger överst i Flörich-mappen. Brevet bör ha kommit till under den tid när Flörich var
revisor i Ingermanland, efter insatsen i samband med Pskovs belägring, dvs. omkring
1616. Sjöberg (1984:27–28) refererar detta brev ganska utförligt. Den rysktalande
befolkningen i Ingermanland tycks ha haft förtroende för Flörich och klagat bittert
över alla orättvisor – plundringar, skatteindrivningar osv. – som de utsattes för av den
svenska ockupationsmakten, så att de var tvungna att fly från Novgorodområdet.
Enligt det nedan transkriberade brevet begärde bojarerna, köpmännen och bönderna i
Ingermanland i en petition till Gustav II Adolf att Flörich skulle bli deras kommissarie:
”Dar benewen so ist es auch ir[er] G[nade] bewust, das alle die boiaren, kaufleute und
bauren in der Ingermanschen herschaft mich von ir. K. M. vor iren komisargen begeret
haben, wie ire suplecation ausweiset, das ich bie mir habe (mit iren henden
underschrewen), und ir. G. es auch aus dieser bie gelechter translation sen werden”
(s. [5]). Den ”translation” som Flörich här nämner är antagligen den fjärde odaterade
skrivelsen i Flörich-mappen, riktad till kungen och undertecknad av ett flertal personer
med ryska namn.
Enligt Kari Tarkiainens banbrytande arbeten om kronans rysstolkar hörde Hans
Flörich till den lilla grupp tolkar som livnärde sig huvudsakligen på förläningar
(Tarkiainen 1972:502). Till en början, 1612, fick han en förläning i Huittis (= Vittis)
socken i landskapet Satakunda (Västra Finland, Björneborgs region), som framgår ur
ett öppet brev av Gustav II Adolf. Genom brevet (daterat Stockholm den 10 november
1612) garanterades ”wår troo Tienere translator och Rydztolk Edle och wälbördigh
Hans Flörich” skatteintäkter från 28 hemman; i gengäld skulle den ordinarie lönen
minskas med 100 daler.27 Senare, den 22 juni 1615, fick han nya förläningar, nu i
Skånella socken i Uppland (idag i Sigtuna kommun).28 Den 27 juli 1619 fick Flörich
en förläning på fyra ursprungligen klosterhemman i byn Harg (också Skånella socken).
Flörich byggde ut gården till ett säteri, som stod färdigt 1620 (Almquist 1931:653).
Den 29 april 1629 utökades förläningen med ytterligare ett skattehemman (Gällsta) i
27
28

RA, RReg. Hela brevet är utgivet i Handlingar, s. 92–93.
RA, RReg. 1615 jan.–juni, fol. 498.
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samma by (ibid.:637; 653). Samma år, 23 december, fick Flörich en ny förläning, den
här gången i Harby by (Fresta socken, Vallentuna härad), där han omedelbart
påbörjade en säteribyggnad. Denna gård övergick efter Flörichs död till sonen Gustaf
(24 okt. 1634) och sedan till änkan, Dorothea Anrep (10 juni 1646) (ibid.:653). Flörich
själv var dock mycket missnöjd med förläningarna och hade hellre velat ha en vanlig
lön, i likhet med de andra rysstolkarna. Hans inställning till förläningarna framgår
mycket tydligt ur ett odaterat brev till Oxenstierna på Riksarkivet. Brevet måste ha
kommit till ungefär 1626, eftersom Flörich skriver att han har tjänat kronan i 14 år (här
citerat i vår översättning till svenska):
[…] Jag har begett mig frivilligt från Moskvastaten till den svenska kronan, med fru och barn och
med förlust av allt som jag ägt, men i förhoppningen att jag här skulle få kompensation. Så har jag
hittills tjänat svenska kronan i 14 år, hederligt och troget. Hans Kungl. Maj:t har visat alla bojarer och
tolkar som har lämnat Moskvastaten och kommit till svenska kronan stor nåd. De har fått rikligt med
arv- och förläningsgods, medan jag däremot av Hans Kungl. Maj:t till mitt säteri enbart har fått fyra
öde bondgårdar och en kvarn. Det fanns varken hus eller staket. Allt som finns har jag byggt upp på
egen bekostnad, jag har därför försatt mig i stor skuld. Dessutom har jag också av kungliga majestät
fått en förläning här i Uppland och i Finland. Bondgårdarna där är till större delen ödelagda och
bönderna så fattiga, att jag inte kan få ut mitt underhåll ur dessa gårdar. Eftersom denna förläning
värderas så högt ber jag Ers nåd i all underdånighet att Ers nåd må nådeligen minnas mina trogna
tjänster, som jag har gjort Hans Kungl. Maj:t och svenska kronan från första början, och må fungera
som min nådige patron och gynnare så att även jag erfar den nåd som alla de andra erfarit som har
lämnat Moskvastaten för svenska kronan; [jag begär] att jag får göra en ärftlig sätesgård av den
bondgård som jag har fått som förläning här i Uppland, såsom det bifogade papperet visar. De övriga
bönderna vill jag gärna i underdånighet lämna ifrån mig igen till Hans Kungl. Maj:t, såväl här i
Uppland som i Finland, där jag under hela mitt liv aldrig har bott med fru och barn. [Det gör jag för
att] min familj efter min död inte ska behöva tigga bröd, för Gud har skänkt mig sex barn här i riket,
tre söner och tre döttrar. På detta ber jag Ers nåd om en nådig förklaring och svar.
Ers nåds underdånige
Hans Flörich M[anu] p[ropria]

På det bifogade papperet står:
De nedan förtecknade bönderna ber jag att få som ärftlig förläning till min sätesgård, eftersom jag
inte har en enda bland dem som jag kan utnyttja till mitt underhåll [följer en lista på 11 namn och
platser] De arrenderar alla 144 tunnland. Fastän de till största delen är mycket fattiga, så kommer jag
med tiden att göra folk av dem, om jag får dem som ärftlig förläning.
Hans Flörich M[anu] p[ropria]
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Transkriptionen
Den odaterade ”ödmjuka relation” som vi nedan har transkriberat måste vara skriven
någon gång mot slutet på 1620-talet: Flörich nämner den översatta katekesen, ”das
katgismus buch“ (s. [5]), som ett avslutat kapitel. Han fick uppdraget att översätta
katekesen 1625; arbetet tog honom ett år (”und habe dar ein gans iar uber gearbeidet”,
ibid.). Brevet skrevs således tidigast 1626. Det faktum att han talar om en ”bok”, inte
bara om en skriven text, kan tyda på att relationen skrevs efter att boken var tryckt,
dvs. 1628 eller ännu senare, dock senast 1632 (hans dödsår). Antagligen var denna
odaterade skrivelse en av de sista som han lämnade in till regeringen, och ganska
säkert den sista som är bevarad.
I vår transkription skriver vi ut förkortningar [inom hakparentes], förutom sådana
som förekommer regelbundet; dessa skriver vi ut bara en gång. Det som Flörich har
lagt till i marginalen har vi tagit in i texten (inom rund parentes). Eftersom vi många
gånger inte entydigt kan avgöra om det föreligger versaler eller gemena använder vi
bara gemena, förutom i egennamn och titlar. Vi har även ”moderniserat”
interpunktionen. I de fall när vi har hittat ett svårbegripligt ord i en ordbok, förklarar vi
dess betydelse i en fotnot. Även i några fall när vi inte har kunnat belägga ett ord anger
vi dess (förmodade) betydelse i en fotnot.
RA, Oxenstiernska samlingen, E 601
|s. [1]| Eine demötige relation an ir[e] G[naden] dem heren Rikes Canseler zu der
suplekation, das ich ir[er] G[naden] zu vorne in undertenikeit uber antwert habe.
A[nn]o 1609, den 2. september, hat mich der gros furst aus der Muskau, Kneß Wasileij
Iwanowitz Suskij,29 mit 2 andere boiaren nach Kecksholm gesant, das ich die
lewelerung30 ir[er] K[öniglichen] M[ajestät] zu Sweden thun solte. So ich aber zu den
rebellen in die festung gekamen bin, so habe ich nach laut meines heren befell auf die
lewelerung gedrenget, und dieweile das die schelmer sich hetten zu den pleskowiteren
geslagen, und helten in geheim mit dem Dmitrio, so wer ich scher dardurch ins wasser
geslagen wurden, nachdem ich red31 16 wochen bie ine gewesen war, wen ich do
durch den ritmeister Lars Andreson und seine reuter nicht errettet wer geworden, den
ich mit meinen bie habenden vorschreue[n] gehat habe. Do ich aber in des ritmeisters
gewalt geraten war, so wolt er mich nicht den wech zu meinem heren nach der Muskau
zien lassen, besunder ich solte erstlich zu ir. K. M. komisargen nach Wiborch komen,
und ine allen bericht thun, wuran das die lewelerung gemangelt hat. Nach kurzen tagen

29

Vasilij Ivanovič Šujskij.
Detta ord förekommer tre gånger i brevet och stavas alltid på samma sätt. Vi har inte kunnat dokumentera det i
någon ordbok, men förmodar att det som avses är ‟överlämnande‟; jfr. lågtyska lēveren (levern, lēverêren) (Mnd.
Handwb. II, spalt 802), med en dissimilation (‹l› i stället för ‹r›) och den högtyska ändelsen -ung.
31
‟redan‟ (jämför Mnd. Handwb. II, spalt 1958).
30
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Illustration 2. Första sidan av Hans Flörichs ”ödmjuka relation” på Riksarkivet.
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darnach seint zeitung von ir. G. dem feltheren gekamen, das seine krigesleute under
Zarowsoimisch dem Polen zu getogen seint, und er mit geringem folke kaum davon
gekamen ist. Do bin ich zu Wiborch angehalten wurden. |s. [2]| Darnach aber so hat
der feltherr wider die swedische krigesmacht zusamen gebracht und hat Kecksholm
belegert, und hat auch do fort nach mich gesant, und do ich zu ir. G. gekamen bin, so
hat er mich vorsechert, so ferne ich ir. K. M. erlich und treulich denen wil, so solte ich
also reichlich mit lant und leute vorsorget werden, das mich die tausche nicht
gereuwen sol, die ich gethan habe. Do ich aber erfaren habe, das mein herr vom
regemente apgesetzet war, so habe ich auch auf die vorsecherung meine denste zu der
kron Sweden erweisen wollen, und dieweile das do im leger ein mangel an prowiant
war, so habe ich in das len geschrewen, sie solten sich an die rebelsche schelmer nicht
keren, die sich in der festung vorsperet hetten, besunder solten gutwillich das leger
prowianteren, so ferne sie aber das selbige nicht thun wollten, alsden so solten sie
uberzogen werden mit brant und swert, und solt auch kein kint in der wegen geschonet
werden. Solchen schriwen hat das len erschreket gemachet und haben sich gutwillich
mit prowiant und allerley auslagen ins leger begeben, und daraus so blef eine
stanthaftig belegerung, und die rebellen, die blewen dardurch bedwungen, und musten
sich auch gar zu letz ergeben. Solches sol mich der her Kamerrat Mans Martenson
zeugen, das ich in dem der kron Sweden meine denste erweiset habe, nachdem ich
weip und kinder und alle das meine in der Muskau gehat habe. Do die Reusche stende
in der Muskau solches erfaren haben, das ich mich wieder sie gebrauchen las, so haben
sie von den meinigen alle das ire genomen, und |s. [3]| wen zu der Zeit sobalde die
polsche regerung in der Muskau nicht zugeslagen hette, so weren mein weip und
kinder in das elende gesant, da sie wol ir tage hetten in bleiben mösen. Vor solche
treue denste habe ich noch bies hero nichtes bekomen. Darnach aber, do ir. K. M.
hochlöplicher gedechtenis Konig Carl von mich erfaren haben, so hat er mich ins rich
vorschrewen. Und do ich bie ir. K. M. audigens bekomen habe, so haben ir K. M.
begert, ich solt im denen, den er hette solchen man itz im reiche nicht, den er
dergestalt gebrauchen konde. Dar benewen so wer auch mein her vom regemente
apgesetzet, so wer ich meines edes los. Dar benewen so haben ir. K. M. mich auch
seine hoge gnade angemeldet, beide mit lant und leute, kleder und gelt mich reichlich
zu vorsorgen. So habe ich ir. K. M. vor die grose gnade höchlich gedanket, und habe
es darumb nicht an nemen wollen, dieweile das ich noch mein weip und kinder in der
Muskau gehat habe. Besunder habe mich vorplichtet, in der stille ir. K. M. zu denen
erlich und treulich, so lange die Reusche feide sten würde, wie ich auch bies hero
gethan habe, als mich Gott helfen sol an leip und sel. Damit so seint ir. K. M. zufriden
gewesen und haben mich die woche 8 daler vorordenet zur leung 32. Do aber ir. G. der
32

zur leung = ‟utöver förläningen‟? Ordet leung skulle kunna vara ett försök att översätta det lågtyska leeninge
(‟förläning‟) – även dokumenterat utan ‹n› som lîinge (jämför Mnd. Handwb. II, spalt 785; 818f.) – till högtyska:
om det lågtyska suffixet -ing(e) ersätts med den högtyska formen -ung kommer man fram till lî-ung, dvs. en
form som liknar leung i brevet. (Vi tackar Michael Elmentaler för detta tolkningsförslag.)
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feltherr der nowgarschen herschaft mit den zugehörigen festung durch ir. K. M.
krigesmacht ist mechtich geworden, und ir. F[ürstliche] G[naden] Herzuch Carl
Pfhylip durch den kontrackt nach Wiborch vorreisen |s. [4]| solte, so habe ich auch
mein rewers ir. K. M. und der Kron Sweden apgelecht. Was aber mein weip und
kinder belanget, die do in der Muskau gewesen seint, die haben do durch gute leute
hülf und bystant ir leip und lewent gewaget, und haben sich aus der Muskau nach
Iereslaw begeben, und als den von dannen mit groser unkostung und leibes gefar, in
mans kleder vorklet, und seint nach Novgaren gekamen, den zu der zeit hetten die
ieroslauschen und novgarschen einen stilstant gemachet, dieweile sie gedachten, einen
grosfursten hier aus dem reiche zu haben. So hat meiner hausfrauwen die reise 400
rubel gekostet, dar vor so habe ich auch die vorgeltung nicht bekomen, den ir. K. M.
die hetten mich die vorheisung getan, das er mich die meinigen schaffen wolte, es sei
durch ransaaung33 vor gelt od[er] sunst vor gefangen aus zu beuten, und dieweile sie
aber durch ir egen unkostung leip und lewent gewaget hat, so was mich ir. M. auch
schuldich, meinen schaden zu erlegen und seine königleiche gunst und gnade zu
erzegen, dergestalt sie ich mit weip und kinder hir ins reich gekamen (mit vorlust alle
das meine), und habe der Kron Sweden 15 iar gedenet noch laut meinem ede und
obligation, und was mein underhalt gewesen ist, das ist ir. G. genochsam bewust. Dar
benewen so ist es auch in meiner suplekation vormeldet, das ich ir. G. uberantwert
habe, des solt ich auch alle iar 400 d[aler] und 2 kledung haben. So habe ich in 10
iaren nicht einen heller bekomen, besunder ich habe mich mösen von der vorlenung
behelfen, die merendels vor armet verwo- |s. [5]| stet gewesen ist. Dar benewen so
habe ich auch in den 15 iaren nicht mer bekomen als 770 d[aler] und 2 kledung, wie
ich solches beweisen kan mit des zolners und rentmeisters seiner hant. So solt mich
wol billich bie ir. K. M. im reste sten 40400 und 30 d[aler] nach laut meiner
bestellung, ane die kleder, den die bestellung habe ich bekomen a[nn]o 1612. Dar
benewen so ist es auch ir. G. bewust, das alle die boiaren, kaufleute und bauren in der
Ingermanschen herschaft mich von ir. K. M. vor iren komisargen begeret haben, wie
ire suplecation ausweiset, das ich bie mir habe (mit iren henden underschrewen), und
ir. G. es auch aus dieser bie gelechter translation sen werden. Dar benewen so habe ich
auch ir. K. M. meine denste bewesen, indem das ich habe die heuptartikel der gansen
heiligen schrift in die reusche sprache gebracht, wie das katgismus 34 buch ausweiset,
und habe dar ein gans iar uber gearbeidet, aber die 1000 d[aler], die mich dar vor zu
gesaget seint, habe ich noch bies hero nicht bekomen. Dar benewen so weisen sich
auch ir. G. gnedigst zu erinneren, do ich eine raume Zeit noch meiner seligen frawen
dot witwer gewesen sie, so haben ir G. zu mich gesaget, das ir K. M. wille wer, ich
solte mich wider befrien, alsden so worden sich ir K. M. testo besser auf mich
33

ransauung är förmodligen en transponering av det lågtyska ranzûn (‟lösen, lösesumma‟; jfr. Mnd. Handwb. II,
spalt 1858) till högtyska, försedd med ett. ex.tra ‹g› så att ändelsen liknar det vanliga högtyska -ung-suffixet.
(Den korrekta högtyska formen skulle ha varit Ranzion, eller Ranzionierung.)
34
I stället för Katechismus (‟katekes‟).
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vorlassen. Was aber meines underholtes belanget, do wolten ir G. gut vor sein, das ich
das alle iar haben sollte. Auf solche tröstliche zusage habe ich mich wider befriet und
habe hir im reiche 2 söne und 2 döchter gezeuget, aber nach der zeit auf meine
bestellung nicht einen heller bekomen. |s. [6]| Dar benewen so habe ich auch mit ir. G.
mich in ir K. M. densten under der Pleskau gebrauchen lassen (mit 5 perde) und
darnach ein gans iar die ingermanlansche festung gerewideret, viel fiende gemachet,
und keine vorgeltung davor bekomen. So habe ich auch zu ir. K. M. hochzeitliche
erendagen mich mit 2 perde ausgestoferet, und mit den lantsaten durch die munsterung
geritten, das mich auch ein erliches gekostet hat. Zuforne so habe ich auch ein gans iar
mit weip und kinder zu Wiborch gelegen und dar nach wider a[nn]o 1614 mit ir. K. M.
noch der Narwe gefolget (auch mit 5 ferde), und vor das alle nicht mer in den 15 iaren
als 770 d[aler] und 2 kledung bekomen. Derenhalben gelanget an ir. G. meine fleisige
und demötige bitte, ir. G. die wolten mich die gnade erzegen und meine not und trewe
denste ir. K. M. vordragen, auf das ich mucht einmal in den 15 iaren klaglos befunden
werden und mucht nach laut meiner suplekation gekontenteret werden. Und so ich
deglich an ir. K. M. howe aufwarten sol und meine denste leisten, so bitte ich, das ich
mach nach laut meiner bestellung, zur hof zerung und kledung, die bezalung haben,
den ich bin hier vor keinen gefangenen ins reich geraten, so hat mich auch dar die not
nicht zu gebracht, das ich mich mit den meinigen hie ins reich gegeben habe, den was
ich getan habe, das habe ich getan aus christlicher liebe zu diesem löplichen
königreich. Und hab viel mehr lust zu denen gehat einen christlichen potentaten, der
meiner relion gewesen ist, als solcher barbarscher nation, |s. [7]| dem ich aus dwanck
habe denen mösen, wie wol ich uber ir underholt nicht habe zu klagen gehat. Solche
demotige relation habe ich ir. G. in undertenikeit nicht vorenthalten könen, dieweile
ich die gelegenheit nicht habe antreffen könen, meine not muntlich vor zu tragen, den
ich mues mich noth halben des königlichen howes entslan, und die slawerie zu lande
gebrauch und vorges scher dardurch alles, was ich zu vorne gekunt habe. Den der ein
tolk sein will, der mus deglich am königlichen howe sein und sich bei der ubrikeit
gewenen, auf das wen dar sachen vorfallen wurden zu tolken, ane schau frie heraus
fören, und dar benewen deglich wol geklet sich vor seiner ubrikeit sen lassen, den dis
löpliche königreich is wol so reich, das es kan 10 translatoren am howe halten. Aber
ich bin nu alleine und mus deglich klagen und weis nicht, wurumb ich nicht gefördert
werde. Hirauf bitte ich ir. G. umb ein gnedige erklerung und antwort.
ir. G.
alle zeit underteniger
und getrewer dener
Hans Flörich m[anu] p[ropria]
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Abstract: Swedish Public Information in Serbian, Croatian and Bosnian
This paper focuses on Swedish public information in Serbian, Croatian and Bosnian (SCB). The
language(s) in question do not enjoy legal status as minority language(s), but are represented in
Sweden by more than 100 000 speakers.
The following questions are addressed in the paper: (1) How many of Sweden’s public authorities
offer information in SCB? (2) What is the rationale for offering or not offering information in SCB?
(3) Under what language designations is the information offered and how is this reflected in the
orthographies of the information documents?
A number of Sweden’s public authorities have recently abandoned traditionally translated
information in favour of Internet based machine translation services. Since Swedish public
information in SCB is directly affected by this, a brief investigation of such translations is included in
the article.

1. Inledning
Enligt rekommendationer från Språkrådet, Sveriges officiella rådgivande språkvårdsorgan, skall språket i offentlig verksamhet vara begripligt, enkelt och korrekt.
Detta gäller såväl svenska som alla andra språk som man väljer att informera på. All
information och service ska finnas på enkel och begriplig svenska 1, i särskilt lättläst
form, i talad form och i multimodal form. Informationen skall, vid sidan av svenska,
finnas på de nationella minoritetsspråken, på det svenska teckenspråket och på andra
språk efter behov (min kursivering – T.R.).2

1

Språklagen fastslår att svenska är huvudspråk i Sverige. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib och samiska. I språklagen sägs också att det allmänna har ett särskilt ansvar för att
skydda och främja det svenska teckenspråket (Språklag, SFS 2009:600), http://www.riksdagen.se/webbnav/
index.aspx?nid=3911&bet=2009:600, 2010-03-22.
2
http://www.sprakradet.se/minoritetsspr%C3%A5k, 2010-03-22
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Svenska myndigheter registrerar inte människors etnicitet eller modersmål, varför
den informationen heller inte framkommer i officiell statistik.3 I brist på sådan statistik
rekommenderar Språkrådet att en prövning av språkbehov kan baseras på Parkvall
(2009), vars uppskattningar av antalet talare, enligt rådet, ”får bedömas som rimliga”.
Av Språkrådets hemsida framgår att Parkvall kommit fram till att de största
modersmålen i Sverige, vid sidan av svenskan, är: finska 235 000, BKS4 113 000
(bosniska, kroatiska, serbiska), arabiska 93 000, kurdiska 66 000, spanska 65 000,
tyska 64 000, persiska 59 000, norska 56 000, danska 54 000, polska 49 000, albanska
49 000, engelska 44 000, arameiska 36 000, turkiska 34 000, somaliska 25 000.5

2. Syfte, metod och material
Syftet med denna artikel är att redovisa resultaten av en inventering och språklig
analys av svensk myndighetsinformation på serbiska, kroatiska och bosniska (SKB).6
SKB räknas inte som nationella minoritetsspråk, utan faller i kategorin ”andra språk”.
Enligt Parkvalls definition hör SKB till gruppen ”invandrarspråk utan särskilt
erkännande” (Parkvall 2009:14). Myndigheterna är med andra ord inte bundna av
lagen att erbjuda information på SKB, utan information på dessa språk är en service
till allmänheten.
Den information som ligger till grund för denna undersökning har hämtats från
respektive myndigheters hemsidor på Internet (i de fall sådana finns). Avgörandet av
vilka organisationer som är att betrakta som ”myndigheter” har avgjorts av om de
finns upptagna i det Allmänna myndighetsregistret som förs av Statistiska
centralbyrån. Detta register omfattar sammanlagt 509 enheter, varav 253 räknas som
statliga förvaltningsmyndigheter.7

3

Tabeller över Sveriges befolkning 2008, Korrigerad version 2010-02-18, http://www.scb.se/Pages/
PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=9314, 2010-03-22. För närmare information om i
Sverige boende personers etnicitet och modersmål rekommenderar Statistiska centralbyrån (SCB) i synnerhet
tabellerna 1.3.3 och 1.3.4 Utrikes födda efter födelseland respektive medborgarskapsland. Mot en extra kostnad
erbjuder sig SCB att utföra specialbearbetningar, där man korsar födelseland mot födelseort. Enligt SCB:s
tjänsteman gör dock olika stavningsvarianter på födelseorter att pålitligheten i en sådan operation minskar. Epostmeddelande till författaren från Håkan Sellerfors, SCB, Befolkningsstatistik (BV/BE), 2010-01-22.
4
BKS är Språkrådets förkortning. Parkvall själv använder beteckningen serbokroatiska med motiveringen att en
av de viktigaste datakällorna, Skolverket, delvis gör detsamma genom att för många kommuner rapportera de tre
varieteterna tillsammans (Parkvall 2009:90). Vid Uppsala universitet används sedan tidigt 1990-tal förkortningen
SKB (serbiska, kroatiska, bosniska), vars bokstavsordning bygger på antalet talare av respektive varietet. Denna
förkortning används också i föreliggande artikel. För en diskussion av namnfrågan hänvisas till Kordić
(2009:96ff).
5
http://www.sprakradet.se/6403, 2010-03-22.
6
Artikeln utgör en förstudie till ett längre arbete som har till syfte att inventera och analysera svensk offentlig
information på SKB och albanska.
7
http://www.myndighetsregistret.scb.se/, 2010-03-18. Termen ”myndighet” förstås alltså fortsättningsvis som
”en enhet som finns upptagen i Allmänna myndighetsregistret”.
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Vid besök på de olika hemsidorna har det registrerats om information på SKB
erbjuds.8 Hos ett slumpvis gjort urval av myndigheter9, varav en del har information på
SKB och andra inte, har en förfrågan gjorts per e-post rörande de överväganden som
har gjorts vid valet av informationsspråk.
Vid sidan av en ren inventering av svensk myndighetsinformation på SKB utförs i
denna artikel en språklig analys som har till syfte att utröna vilka ortografier som
döljer sig under beteckningar som serbiska, kroatiska, bosniska; bosanski, hrvatski,
српски; bosanski/hrvatski/srpski; serbokroatiska etc. Bruket av olika beteckningar på
de aktuella språken relateras till aktuell forskning på området (t.ex. Greenberg 2004;
Kordić 2009; Gustavsson 2009; Bugarski 2010).
Det finns hos svenska myndigheter en begynnande tendens att överge traditionella
översättningar till förmån för länkar till översättningstjänster på Internet. Med
anledning av detta ägnas den senare delen av denna artikel åt en analys av kvaliteten
på myndighetsinformation som har maskinöversatts från svenska till SKB. Till grund
för diskussionen kring överensstämmelsen mellan källtext (KT) och måltext (MT)
ligger vedertagna definitioner av begreppet ekvivalens (Bassnett 2002:32; Koller
2004:214ff).

3. Frågeställningar
Svenska myndigheters information på SKB är föga enhetlig och redan
språkbeteckningarna kan vid närmare påseende verka mycket förvirrande. På vissa
myndigheters hemsidor erbjuds informationen samlat under en rubrik, med
beteckningar som serbiska/kroatiska/bosniska, serbokroatiska och till och med SerboCroation (sic!); hos andra myndigheter presenteras informationen tillsynes under
separata rubriker (serbiska, kroatiska och bosniska). Hos en tredje grupp erbjuds
information endast på en av de tre varieteterna (t.ex. srpski eller Bosnian).
I denna artikel diskuteras, vid sidan av en ren inventering av myndighetsinformationen, följande tre huvudfrågor: Vilka ställningstaganden ligger till grund för
att erbjuda eller inte erbjuda information på serbiska, kroatiska, bosniska? Under
vilken/vilka språkbeteckningar erbjuds informationen? Vilket/vilka ortografiska
system (ekaviskt eller jekaviskt) döljer sig under de olika beteckningarna? De två sista
frågorna ställs för att pröva om det existerar något samband mellan
språkbeteckningarna och den ortografi som finns representerad i informationstexten.
Har exempelvis en text som återfinns under rubriken serbiska/kroatiska/ bosniska i
större utsträckning ekavisk ortografi än en text som återfinns under rubriken
bosniska/kroatiska/serbiska?
8

Myndigheterna A-Presstödsnämnden besökets 2010-03-18, Radio- och TV-verket-Överklagandenämnden för
studiestöd besöktes 2010-03-19.
9
Allmänna reklamationsnämnden, Energimyndigheten, Kriminalvården, Regeringskansliet, Skatteverket och
Statens institutionsstyrelse.
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Flera myndigheter har informerat om att de har upphört med att erbjuda färdiga
översättningar av sin information, eller att de har för avsikt att inom en snar framtid
göra det. Det alternativ som erbjuds istället är länkar till översättningstjänster på
Internet. Som en följd av detta förefaller det relevant att i denna artikel också ställa
frågan: Är länkar till maskinöversättningstjänster på Internet ett bra alternativ till
traditionella översättningar från svenska till SKB av myndighetsinformation?

4. Myndigheter med och utan information på SKB
Av Sveriges 253 statliga förvaltningsmyndigheter erbjuder 24 information som på ett
eller annat sätt är tillgänglig för talare med antingen serbiska, kroatiska eller bosniska
som modersmål.
För att ta reda på bevekelsegrunderna för myndigheternas val av informationsspråk
har förfrågningar skickats till ett urval av de 253 myndigheterna. En av de utvalda
myndigheterna, Allmänna reklamationsnämnden, saknar information på SKB, medan
de övriga tillfrågade erbjuder sådan information. Dessa är: Regeringskansliet,
Energimyndigheten, Kriminal-vården, Skatteverket och Statens institutionsstyrelse.
En genomgång av svaren från de tillfrågade myndigheterna visar att svenska
myndigheters val av informationsspråk styrs av flera olika faktorer: kvantitet (antal
talare i Sverige av ett visst språk), EU-regler, den svenska språklagen (SFS 2009:600)
och, i inte ringa grad, slumpen.
Hos en av myndigheterna, Skatteverket, är frågan om val av informationsspråk för
närvarande under utredning, varför man inte anser sig kunna besvara den ställda frågan
om grunder för språkval.10
Allmänna reklamationsnämnden erbjuder på sin hemsida information på arabiska,
tyska, engelska, spanska, franska, rumänska, finska och teckenspråk. På
artikelförfattarens fråga om vilka överväganden som gjorts vid detta urval, svarade
myndigheten såhär:
”Vi har valt ut de största europeiska språken plus de språk som talas av flest inflyttade till Sverige för
att nå så många som möjligt med information om nämnden. Vi tror att de andra nordiska länderna
klarar att förstå svenska, förutom Finland. Därför har vi bara översatt till finska och inte de andra
nabospråken. Teckenspråk har vi med för att nå även hörselskadade. Vi arbetar på att ta fram
kortfattad information på de nationella minoritetsspråken och det finns även anledning för oss att gå
vidare med texter på fler språk. Vi har texter på lättläst svenska för att göra oss förstådda hos så
många som möjligt. Rumänska smög sig in för att vi har anställda som talar och skriver detta.” 11

Allmänna reklamationsnämnden för fram kvantiteten som den avgörande faktorn vid
språkval, men även slumpen spelar roll i myndighetens agerande, vilket också framgår
av myndighetens svar. I Sverige finns idag 11 000 rumänsktalande, alltså endast en
tiondel av antalet SKB-talande (Parkvall 2009:160). Det framgår emellertid inte av
10

E-postmeddelande från Charlotta Carlberg Eriksson, Skatteverket, till artikelförfattaren, 2010-04-23.
E-postmeddelande från Allmänna reklamationsnämndens informatör, Helen Eriksson, till artikelförfattaren,
2010-03-10.
11
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svaret varifrån man har erhållit sin information om antalet ”inflyttade till Sverige”. I
början av denna artikel nämndes att Språkrådet gör bedömningen, baserad på Parkvall
(2009), att SKB med sina 113 000 personer är det största minoritetsmodersmålet i
Sverige näst efter finska. Man kan därför fråga sig varför Allmänna
reklamationsnämnden har valt att informera på arabiska (93 000 talare) men inte på
SKB.
Regeringskansliet har baserat sina språkval på följande faktorer:
”Materialet vänder sig till grupper som har ringa eller inga kunskaper i det svenska språket: utrikes
födda som vill få en överblick över hur Sverige styrs, samt utländska läsare som söker övergripande
information om det svenska statliga förvaltningssystemet.
Valet av språk utgår från: ett kvantitativt mått på utrikes födda invånare i Sverige, där vi satt en nedre
gräns på 45 000 personer. Integrationsverkets statistik från 2005 har varit vägledande.
[Samt från] praxis inom Europeiska kommissionen, där man använder tre arbetsspråk i det interna
arbetet (engelska, franska och tyska). Av praktiska skäl har vi valt att följa Kommissionens exempel
och texterna har producerats på dessa tre språk.
Översättning till ytterligare språk kan ske vid förfrågan i enlighet med rekommendationer i RK:s
(Regeringskansliet – T.R.) policy för anpassning av informationsmaterial till människor med
särskilda behov. Förslag från Språklagsutredningen 2008 och ny lagstiftning kring minoritetsspråk
kan innebära en ändrad inriktning. Utvärdering av besöksstatistik och inkommande synpunkter sker
fortlöpande efter publicering. På sikt kan demografiska förändringar påverka val av språk.” 12

Liksom ARN baserar Regeringskansliet sina språkval på kvantitet och därtill på praxis
i Europeiska kommissionen som förutsätter översättning till de tre arbetsspråken
engelska, franska och tyska.
Även hos Energimyndigheten är kvantiteten avgörande, men man har man utgått
från något annorlunda siffror än i Regeringskansliet:
”När vi tog fram förslaget på vilken information som skulle översättas och till vilka språk skannade
vi av hur andra myndigheter gjorde, men det gav inte så mycket eftersom alla tycktes göra på olika
sätt. Vi bestämde oss då för att översätta viss information till de språk som, enligt Språkrådet, talas av
fler än 30 000 personer. Det gav följande: Andra språk: vi översätter/tar fram information som
översätts om Energimyndigheten, den kommunala energirådgivningen och Tips på hur du spar energi
till (språk som talas av fler än 30 000 personer i Sverige): arabiska, bosniska, finska, kroatiska,
13
kurdiska, persiska, polska, serbiska, turkiska, tyska.”

Statens institutionsstyrelse är den enda av de tillfrågade myndigheterna som hänvisar
till lagstiftningen om nationella minoritetsspråk:
”Romani chib, meänkieli, finska, nord-, syd- och lulesamiska samt jiddisch har vi eftersom de är
nationella minoritetsspråk. Engelska är ett språk som talas i stora delar av världen, även av människor
som inte har det som sitt modersmål. De övriga språken har vi valt för att vi vet att många av våra
ungdomar/klienter har dessa språk som sitt modersmål. Lättläst svenska och information på
teckenspråk har vi för att i någon mån leva upp till kravet på tillgängliga webbplatser. Teckenspråk
anses ju också vara ’det sjätte minoritetsspråket’. I samband med att vi gör om vår webbplats kommer
vi troligen att övergå till att använda Googles översättningstjänst. I de fall Google inte har något av
12
13

E-postmeddelande från Jennifer Sundberg, Information Rosenbad, till artikelförfattaren, 2010-03-19.
E-postmeddelande från Suzanne Durkfelt, Energimyndigheten, till artikelförfattaren, 2010-03-22.
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de nationella minoritetsspråken kommer det att finnas kortfattad information om vår verksamhet på
14
detta språk.”

Kriminalvården utgår vid språkvalet från kvantitet, men det är inte antalet
modersmålstalare i Sverige som avgör. Istället är det klientgruppernas storlek som
avgör:
”Vi har för flera år sedan [...] tittat på vilka de vanligaste språken i Sverige var (via Migrationsverket)
och vilka språk våra klienter med ett annat modersmål pratade. Därifrån utsågs dessa språk (arabiska,
engelska, finska, persiska, ryska, SKB – T.R.). Jag har nyligen haft kontakt med våra anställda på
verksamhetsställena i Kriminalvården (anstalt, häkte, frivård) för att höra om dessa språk fortfarande
är relevanta och fått förslag på justeringar. Jag har också tittat på möjligheten att använda andra sätt
att erbjuda besökare på Kriminalvårdens hemsida de språk de önskar och samtidigt säkerställa att
dessa sidor uppdateras. Ett av de sätten är Googles översättningstjänst som översätter all text på
hemsidan direkt istället för att översätta (och hålla texterna översatta) som sidor på hemsidan.
Googles översättningstjänst översätter till serbiska, kroatiska och albanska, men inte bosniska. Beslut
om vi ska börja använda andra sätt, t.ex. Googles översättningstjänst, alternativt byta ut eller lägga till
15
språk kommer att fattas senare i vår.”

Av de två sista myndighetssvaren framgår att det finns en tendens hos svenska
myndigheter att övergå från traditionell översatt information till automatiska
översättningstjänster. Denna övergång är redan genomförd t.ex. hos Arbetsmiljöverket och Statens konstråd. En analys av maskinöversatt information från
Arbetsmiljöverket på SKB återfinns i slutet av denna artikel.

5. Språkbeteckningar
Det språk som under årtionden kallades serbokroatiska upphörde officiellt att existera
i de jugoslaviska arvtagarstaterna från och med 1991-92 (Greenberg 2004:14). Det
pågår sedan dess en livlig debatt om vad som är en adekvat terminologi för de(t) språk
som talas från slovenska gränsen i norr ner till gränserna mot Bulgarien, Makedonien
och Kosovo i söder. Språket/språken i fråga har kallats centralsydslaviska, serbokroatiska, kroatoserbiska, serbiska/kroatiska/bosniska etc. (Gustavsson 2009:223; 244;
Kordić 2009:96ff; Bugarski 2010:38). Ur en strikt lingvistisk synvinkel står språken
varandra mycket nära och det har sagts att ”SC [Serbo-Croatian – T.R.] today is one
linguistic language in the guise of several political languages” (Bugarski 2010:39).
Föreliggande korta artikel är inte ett inlägg i denna terminologiska debatt. För våra
ändamål räcker det att konstatera att namnfrågan inte är löst och att detta förhållande
också påverkar de språkbeteckningar som svenska myndigheter använder på sina
informationssidor.
Språkbeteckningarna som de undersökta myndigheterna använder sönderfaller i tre
grupper: (1) serbokroatiska, (2) olika kombinationer av bosniska, kroatiska, serbiska
14

E-postmeddelande från Lotta Hedeby, webbredaktör vid Statens institutionsstyrelses informationsenhet, till
artikelförfattaren, 2010-03-19.
15
E-postmeddelande till artikelförfattaren från Marie Axén, webbredaktör för Kriminalvårdens hemsida, 201003-31.
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samt (3) separata rubriker för de enskilda språknamnen (serbiska, kroatiska,
bosniska). Ingen myndighet tar med montenegrinska, vilket kan bero på att denna
varietet ännu är förhållandevis ny och okänd (jfr Bugarski 2010:41).

5.1. Serbokroatiska
Beteckningen serbokroatiska förekommer endast hos en svensk myndighet, Statens
pensionsverk, och då i kombinationen Srpski, hrvatski i bosanski – serbokroatiska.
Något vanligare är den engelska beteckningen Serbo-Croatian som förekommer i två
fall; hos Kriminalvården (där den av okänd anledning ligger som en särskild länk
under rubriken English) och hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, där
beteckningen har den förvrängda formen Serbo-Croation.

5.2. Bosniska, kroatiska, serbiska
Majoriteten av de myndigheter som har undersökts använder kombinationer av
språknamnen, skilda åt med hjälp av bindestreck < - > (1 st), komma < , > (4 st) eller
snedstreck < / > (10 st).
Vad gäller språkens inbördes ordning är kombinationen bosniska/kroatiska/serbiska, alltså bokstavsordning, den vanligaste (11 st). Denna kombination
förekommer också hos en av de undersökta myndigheterna i en engelsk variant
Bosnian/Croatian/Serbian. Hos en rad myndigheter används formen bosanski,
hrvatski, srpski (även српски) och hos en myndighet den förkortade versionen,
Bos/Hrv/Srp.
Näst vanligast är ordningen bosniska, serbiska, kroatiska, som förekommer hos två
av de undersökta myndigheterna. Kombinationerna serbiska, kroatiska, bosniska och
serbiska, bosniska, kroatiska förekommer i ett fall vardera.

5.3. Enskilda språknamn
Fem av de undersökta myndigheterna har valt att presentera språknamnen enskilt,
under varsin rubrik. Så erbjuder t.ex. Brottsoffermyndigheten på sin hemsida
information på Srbski (sic!), Hrvatski och Bosanski.
Statens energimyndighet erbjuder information på Srpski (serbiska) och Hrvatski
(kroatiska), Försäkringskassan endast på Bosnian och Pensionsverket endast på Srpski.
Cathrine Carlberg, chef för informationsenheten på Pensionsmyndigheten, meddelar i
ett e-postmeddelande att detta har sin grund i att den översättningsbyrå som
myndigheten anlitade endast översatte till serbiska. Det finns dock, enligt Carlberg,
planer på att korrigera detta, men det har ännu inte blivit av, eftersom man inväntar en
allmän översyn av myndighetens riktlinje för översättningar.16
16

E-postmeddelande från Cathrine Carlberg, Pensionsmyndigheten, till artikelförfattaren, 2010-04-07.
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6. Rubriker och ortografier
I föregående avsnitt redovisades de olika språkbeteckningar som svenska myndigheter
använder för sin information på SKB. På denna och följande sidor analyseras
ortografin17 i de informationstexter som återfinns under de språkbeteckningarna.
Ortografierna delas upp i ekaviska och jekaviska och kommenteras där så krävs.
Analysen baseras på ortografiska handböcker från Serbien, Kroatien och Bosnien
Hercegovina (Pešikan et al. 1993; Babić et al. 1996; Halilović 1996).
Arbetsförmedlingen (språkbeteckning: bosniska, kroatiska, serbiska / bosanski,
hrvatski, srpski). Ortografi: jekavisk.
Arvsfonden (språkbeteckning: enskilda språknamn) Srpski. Ortografi: ekavisk;
Hrvatski. Ortografi: jekavisk; Bosanski. Ortografi: jekavisk. Arvsfondens
informationstext utgår från en och samma grundöversättning, vilket framgår av
identiska tryckfel i de tre texterna. Efter att grundöversättningen färdigställts har
texterna försetts med karakteristiska syntaktiska och lexikaliska markörer och
anpassats till jekavisk respektive ekavisk ortografi. Till exempel har, i en underrubrik i
den serbiska texten, en infinitivkonstruktion som återfinns i texterna på kroatiska och
bosniska ersatts med da-konstruktion:
(1) Kroatiska, Bosniska:
(2) Serbiska:
(3) Svenska:

Zahtjev treba sadržati
Zahtev treba da sadrži.
Ansökan ska innehålla

Bolagsverket (språkbeteckning: bosanski, hrvatski, српски [bosniska, kroatiska,
serbiska]). Ortografi: jekavisk.
Brottsoffermyndigheten (språkbeteckning: enskilda språknamn). Srbski. Ortografi:
jekavisk; Hrvatski. Ortografi: jekavisk; Bosanski. Ortografi: jekavisk. Myndigheten
använder genomgående samma text.
Centrala studiestödsnämnden (språkbeteckning: bosanski-hrvatski-srpski
[bosniska-kroatiska- serbiska]). Ortografi: ekavisk.
Försäkringskassan (språkbeteckning: Bosnian). Ortografi: jekavisk med ekaviska
inslag. (I texten förekommer formen ”prosleđivanja” för förväntat ”prosljeđivanja”.
Detta kan möjligen vara ett tryckfel.)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (språkbeteckning: Serbo-Croation).
Ortografi: jekavisk.
Högskoleverket (språkbeteckning: Bosanski/Srpski/Hrvatski – Bosniska/
Serbiska/Kroatiska). Ortografi: ekavisk.
Konkurrensverket (språkbeteckning: Bosniska/Kroatiska/Serbiska [BKS]).
Ortografi: ekavisk.
17

Utelämnande av diakritiska tecken och rena tryckfel, som förekommer i riklig mängd i informationen hos
många av de undersökta myndigheterna, berörs inte i denna artikel.

74

Thomas Rosén

Svensk myndighetsinformation

Konsumentverket (språkbeteckning: Bosanski/Srpski/Hrvatski [Bosniska/Serbiska
/ Kroatiska]). Ortografi: ekavisk.
Kriminalvården (språkbeteckning: Serbo-Croatian [särskild länk under EnglishT.R.]). Ortografi: jekavisk.
Kungliga
biblioteket
(språkbeteckning:
Bosanski/hrvatski/srpski
jezik
[Bosniska/Kroatiska/Serbiska]). Ortografi: jekavisk.
Kustbevakningen (språkbeteckning:
Bosnian/Croatian/Serbian).
Ortografi:
ekavisk.
Länsstyrelserna (språkbeteckning: Srpski/bosanski/hrvatski). Ortografi: jekavisk.
Migrationsverket (språkbeteckning: enskilda språknamn). Srpski (Serbiska).
Ortografi: jekavisk; Hrvatski (Kroatiska). Ortografi: jekavisk; Bosanski (Bosniska).
Ortografi: jekavisk. Myndigheten använder genomgående samma texter för de tre
varieteterna.
Pensionsmyndigheten (språkbeteckning: Srpski). Ortografi: ekavisk.
Regeringskansliet (språkbeteckning:
Bosanski/hrvatski/srpski
[bosniska/
kroatiska/serbiska]). Ortografi: jekavisk.
Skatteverket (språkbeteckning: Bosniska, Kroatiska, Serbiska). Ortografi: ekavisk
och jekavisk. Myndigheten erbjuder två informationsbroschyrer på SKB, Deklaracija
prihoda (Dags att deklarera) med jekavisk ortografi och Lična karta za zavedene u
matičnu evidenciju u Švedskoj (ID-kort för folkbokförda i Sverige) med ekavisk
ortografi.
Statens energimyndighet (språkbeteckning: enskilda språknamn). Srpski
(serbiska). Ortografi: ekavisk; Hrvatski (kroatiska). Ortografi: ekavisk. Länkarna går
till en och samma text.
Statens institutionsstyrelse (språkbeteckning: Na bosanskom, Hrvatskom,
Srpskom). Ortografi: ekavisk.
Statens pensionsverk (språkbeteckning: Srpski, hrvatski i bosanski – Serbokroatiska). Ortografi: Endast kortfattad information om telefonnummer.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (språkbeteckning: Bosniska/Kroatiska/Serbiska Bosanski/Hrvatski/Srpski). Ortografi: ekavisk.
Valmyndigheten (språkbeteckning: Srpski/Hrvatski/Bosanski). Ortografi: jekavisk.
Vägverket (språkbeteckning: Bos/Hrv/Srp [B/K/S]). Ortografi: ekavisk.
En jämförelse av den ordningsföljd i vilken språkbeteckningarna står med
ortografierna i informationstexterna ger upphov till en intressant bild. Av de 24
myndigheter som erbjuder information på SKB är det möjligt att fastställa ortografin i
23 fall. Hos den 24:e myndigheten, Statens Pensionsverk, är informationstexten för
kort för att någon slutsats skall kunna dras. Texten innehåller inga drag som kan
knytas till ett specifikt ortografiskt system. En av myndigheterna, Skatteverket,
använder både ekavisk och jekavisk ortografi i sin information. Hos de återstånde 22
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myndigheterna är fördelningen mellan ekavisk och jekavisk ortografi förhållandevis
jämn. Tolv myndigheter använder jekavisk ortografi, tio ekavisk.
Språkbeteckningarnas ordningsföljd (S+K+B, B+K+S, B+S+K o.s.v.) förefaller inte
att påverka valet av ortografi. Ingen av de undersökta myndigheterna placerar
kroatiska först. Bland de myndigheter som använder jekavisk ortografi står bosniska
först i fem fall medan serbiska står först i sju av fallen. Bland de myndigheter som
använder ekavisk ortografi i sin information är förhållandena de omvända. Där står
bosniska först i åtta av fallen medan serbiska står först endast i två fall.
Utifrån denna undersökning kan man dra slutsatsen att svenska myndigheters
informationstexter på SKB inte uppvisar något uppenbart samband mellan val av
språkbeteckningar och ortografier, så som de sistnämnda beskrivs i de handböcker som
finns tillgängliga för respektive varietet (Pešikan et al. 1993; Babić et al. 1996;
Halilović 1996).

7. Maskinöversättningstjänster
På Internet finns i dagsläget en rad översättningstjänster, varav Yahoo! Babel Fish och
Google översätt hör till de mest kända.18 Tjänster av det här slaget, t.ex. Google
översätt, beskrivs i positiva ordalag i svenska media, men enligt programutvecklarens
egna, mer försiktiga prognoser, ”kommer Google Translate inte att kunna översätta på
professionell nivå inom de närmaste åren” (Braw 2010). Vissa svenska myndigheter
har likväl, trots sådana varningsord, valt att frångå traditionellt översatt information på
andra språk till förmån för en länk till en översättningstjänst. Bland de undersökta
myndigheterna har Arbetsmiljöverket och Statens konstråd helt övergått till denna
lösning och vid Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården finns, som vi har sett,
planer på att göra det (jfr ovan, punkt 4).
För att pröva hur väl översättningstjänsten klarar av att översätta till SKB
genomförs i denna undersökning ett experiment bestående av tre moment:
(1) Översättning svenska-SKB av enstaka ord;
(2) Översättning svenska-SKB av en sammanhängande text;
(3) Översättning engelska-SKB av en sammanhängande text.

I analysen undersöks om översättningstjänsten förmår att finna lämpliga ekvivalenter
till termerna i KT, s.k. denotativ ekvivalens (jfr Koller 2004:100). Trots avvikelser
mellan Koller och Popovič i beskrivningen av olika sorters ekvivalens, kan man hitta
gemensamma tankar. Så överensstämmer Kollers term denotative Äquivalenz med
Popovičs (1976) Linguistic equivalence (Bassnett 2002:32). I båda fallen är det fråga
om överensstämmelse på ord- och syntagmplanet mellan käll- och målspråk. I
analysen undersöks också översättningstjänstens förmåga att producera en
18

http://se.babelfish.yahoo.com, 2010-03-22; http://translate.google.se/#, 2010-03-22.
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morfologiskt och syntaktiskt korrekt måltext (MT). Hos Popovič och Koller skulle
detta närmast motsvara Paradigmatic equivalence och Formal-Ästhetische Äquivalenz
(Bassnett 2002:32; Koller 2004:252).

7.1. Översättning av enstaka ord
För att kontrollera hur väl översättningstjänsten Google översätt klarar av att översätta
svenska ord utan sammanhang till serbiska, kroatiska och bosniska, har artikelförfattaren besökt Arbetsmiljöverkets hemsida vid två olika tillfällen (2010-03-23 och
2010-04-12), följt verkets rekommendationer och klickat på länken ”Translate” och
därefter valt översättning till ”српски” (serbiska) respektive ”hrvatski” (kroatiska)
(något alternativ för bosniska finns inte). I nedanstående tabell återfinns
översättningarna av de länkrubriker som finns på hemsidan:

svenska
1.

Arbetsmiljöarbete

2.

För dig som är...

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aktuellt
Lag och rätt
inspektion
Om oss
Publikationer
Statistik
Pressrum
Temasidor
Frågor och svar

12.
13.
14.
15.

Skyddsombud
Blanketter
Checklistor
Diarieförda
ärenden
Arkiv
Länkar

16.
17.

А
”српски”
2010-03-23

B
”српски”
2010-04-12

Рада радно
окружење
За вас су...

Рад Рад

Тренутни
Право и правда
инспекција
О нама
Публикације
Статистика
Притисните
теме
Питања и
Одговори
за безбедност
Обрасци
Цхецклистс
Диариефöрда
питања
датотеке
Линкови

C
”hrvatski”
2010-03-23

D
”hrvatski”
2010-04-12
Posao Posao

Тренутни
закон и правду
инспекција
О нама
Публикације
Статистика
Пресс центар
Теме
Питања

Work Environment
Rad
Za one od vas koji
su...
Tekući
Zakon i pravda
inspekcijske
O nama
Publikacije
statistiku
Press
Teme
Pitanja i odgovori

безбедности
Облици
чеклисте
регистар
предмета
датотеке
линкови

sigurnost
Obrasci
za provjeru
Diarieförda
pitanjima
File
Linkovi

Sigurnost
Oblici
Checklists
Registrirajte
slučajeva
datoteke
linkovi

за вас који је...

za vas koji se...
Trenutni
zakona i pravde
inspekcijske
O nama
Publikacije
Statistika
Press
Teme
FAQ

Tabell 1. Översättning av enstaka ord.

I anslutning till översättningstjänsten anslår myndigheten, under rubriken Översätt till
andra språk, några varningsord: ”Låt Googles översättningstjänst översätta vår
webbplats till ett annat språk. Översättningen sker automatiskt av Google Translate
och vi reserverar oss mot eventuella feltolkningar.” Man väntar sig således att det kan
uppstå problem. Vår undersökning visar att det inte bara finns problem, utan att dessa
problem är mycket omfattande och komplexa.
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Vid översättningen 2010-03-23 är endast ett fåtal länkrubriker helt korrekt
översatta. I övriga fall är översättningarna fel i minst ett av språken, och ofta i båda.
Felen grupperar sig på följande sätt (se kolumnbeteckningar och radnummer i tabellen,
t.ex. A 1):
Utebliven översättning (A 15 Диариефöрда питања, C 15 Diarieförda pitanjima)
I sammanhanget felaktig översättning av ett engelskt ord (A 16 datoteke)
Partiell översättning till engelska (A 1 Work Environment Rad)
Översättning till engelska (C 9 Press, A 14 Цхецклистс, C 16 File)
Partiellt utelämnande (A 12 за безбедност, C 12 sigurnost, C 14 za provjeru)
Fel ordklass (C 5 inspekcijske)
Översättningsfel beroende på homonym (A 9 Притисните)
Fel genus (A3 Тренутни, C 3 Tekući)
Fel kasus (A 1 Рада радно окружење, C 8 statistiku, C 15 Diarieförda pitanjima,
B 4 закон и правду, D 4 zakona i pravde…)
(10) Fel numerus (B 2 за вас кojи jе..., C 16 datoteke)
(11) Kongruensfel (B 2 за вас коjи jе...)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Vid översättningen 2010-04-12 har några tidigare felaktigheter väsentligt förbättrats (B
15 регистар предмета), medan andra kvarstår och nya har uppstått (B 1 Рад Рад, D
1 Posao Posao, D 15 Registrirajte slučajeva). Helhetsintrycket kvarstår således.
Myndighetens information har inte översatts till kroatiska och serbiska på ett
tillfredsställande sätt. Resultatet är obegripligt för en person som inte behärskar såväl
svenska som SKB och engelska.

7.2. Översättning av sammanhängande text från svenska till SKB:
Arbetsmiljöverket
De översättningar som presenteras i tabellen ovan (7.1.) är enstaka ord som inte
återfinns i något sammanhang. För att kontrollera översättningstjänstens förmåga att
översätta sammanhängande text från svenska till SKB har en text på
Arbetsmiljöverkets hemsida valts ut för analys.
På hemsidan klickade vi på länken ”Arbetsmiljöarbete” och därefter på ”translate”.
Liksom i föregående fall har översättningen gjorts till serbiska och kroatiska. I båda
fallen besöktes Arbetsmiljöverkets hemsida 2010-04-12.
(KT)
Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
“Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt
i
verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma
och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.
Denna temasida är en hjälp för att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.”
(http://www.av.se/sam/ [2010-04-12])
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(1)
KT svenska

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

MT 1 ”српски”

Систематски

рад, СЦГ

MT 2 ”hrvatski” Sustavan

rad, SAM

Rubriken visar att översättningstjänsten inte kan finna någon ekvivalent till sv.
arbetsmiljö när ordet ingår i sammansättningen arbetsmiljöarbete. De korrekta
översättningarna radna sredina eller radna okolina förekommer längre fram i texten
(jfr Popović 1995:16).
Förkortningen СЦГ i den serbiska översättningen ter sig oförklarlig. Förkortningen
används i vanliga fall för det tidigare statsförbundet Serbien och Montenegro (Srbija i
Crna Gora, SCG).
(2)
KT svenska

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till

MT 1 ”српски”

Проактивно,

MT 2 ”hrvatski” Proaktivno,

систематски

рад доводи до

sustavan

rad

KT svenska

en bra arbetsmiljö

MT 1 ”српски”

добре радне средине која користи све.

MT 2 ”hrvatski” dobre radne okoline

dovodi do

som gynnar alla.

koja koristi sve.

I den andra meningen återfinns ett kongruensfel i början (MT 1 Проактивно, MT 2
Proaktivno). Adjektivet är en bestämning till MT 1 och 2 rad och borde därför vara
maskulint. I denna mening har den automatiska översättnings-tjänsten lyckats
översätta arbetsmiljö, eftersom ordet här står enskilt. I slutet av meningen översätts sv.
gynna med verbet koristiti, vilket är helt riktigt, dock måste objektet då stå i dativ och
inte i ackusativ. Resultatet blir en ofullständig och obegriplig översättning.
(3)
KT svenska

Arbetsgivaren ansvarar

för arbetsmiljön

och ska se till

MT 1 ”српски”

Послодавац је одговоран за радно окружење и треба да
обезбеди

MT 2 ”hrvatski”

Poslodavac

KT svenska

att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt

MT 1 ”српски”

да радна средина

MT 2 ”hrvatski”

da radno okruženje prirodno javlja

je odgovoran za radno okruženje, te će osigurati
i verksamheten.

се природно јавља у пословању.
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Den senare delen av den tredje meningen MT 1 ”да радна средина се природно
јавља у пословању” är felaktig och får betydelsen ”att arbetsmiljön visar sig naturligt
i verksamheten”. Det är återigen fråga om att den automatiska översättningstjänsten
inte förmår att hitta någon motsvarighet till den i sammanhanget centrala termen
arbetsmiljöarbete.
(4)
KT svenska

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet

MT 1 ”српски”

Систематски

рад је око

MT 2 ”hrvatski”

Sustavan

rad je oko u svom svakodnevnom radu

KT svenska

uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön

MT 1 ”српски”

и пажња

да узму у обзир све околности на радном месту

MT 2 ”hrvatski”

i pažnje

uzeti u obzir

KT svenska

som kan

MT 1 ”српски”

које би могле утицати на здравље запослених и безбедност.

MT 2 ”hrvatski”

koja bi mogla utjecati

у свакодневном раду

sve okolnosti

na radnom mjestu

påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

na zdravlje i sigurnost zaposlenika.

I mening fyra konfronteras vi med flera på varandra följande felöversättningar, vilka
helt förändrar betydelsen och gör MT obegriplig. Medan de enskilda orden i flertalet
fall översätts på ett acceptabelt sätt, är syntaxen så förvrängd att budskapet helt går
förlorat. Liksom tidigare saknas en adekvat översättning av ordet arbetsmiljöarbete.
(5)
KT svenska

Denna temasida är en hjälp för att komma igång

MT 1 ”српски”

Ова страница је тема помоћи да бисте започели

MT 2 ”hrvatski” Ova tema je stranica pomoći da biste započeli
KT svenska

med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

MT 1 ”српски”

са

MT 2 ”hrvatski” sa

систематским

радом.

sustavnim

radom

I den femte och avslutande meningen konfronteras vi åter med översättningstjänstens
oförmåga att handskas med svenska ordsamman-sättningar. Frasen denna temasida är
en hjälp blir i MT 1 ”denna sida är hjälpens tema” och i MT 2 ”detta tema är hjälpens
sida”. Den förväntade översättningen tematska stranica ’temasida’ saknas helt i
översättningen.
Vår genomgång av denna korta text visar att automatiserade översättnings-tjänster
ännu inte är mogna för att handskas med svensk myndighets-information på svenska
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och att översätta den till SKB. Ingenstans i Arbetsmiljöverkets korta text har
översättningstjänsten förmått att översätta ordet arbetsmiljöarbete till SKB.
Därigenom har textens hela syfte gått förlorat.

7.3. Översättning av sammanhängande text från engelska till SKB: Statens
konstråd
För att erbjuda en rättvisande bild av de nätbaserade översättningstjänsternas förmåga
har vi även besökt Statens konstråds hemsida. Denna hemsida erbjuder en betaversion
som översätter en kort informationstext från engelska. Hemsidan besöktes 2010-04-14.
Engelsk KT:
The National Public Art Council Sweden
The National Public Art Council was founded in 1937 and is responsible to the Ministry of Culture.
The primary goal of the National Public Art Council is that art should be a natural and prominent
aspect of our social environment. The National Public Art Council seeks to ensure that all forms of
contemporary artistic expression are reflected in society by means of artistic decoration of public
buildings and the collections of art that are put together on behalf of government bodies. By means of
information, education and development in the field of public artistic expression the Council furthers
an understanding of the importance of art in creating a positive social environment. The Council
seeks to ensure that contemporary art plays a prominent role in society and to create opportunities for
positive encounters between art and the citizen. Diversity is an important factor in the Council's
activities and professional artists in Sweden have the opportunity each year of presenting their work
to the Council's project managers by submitting portfolios. Meetings are held in various parts of the
country. An extensive program for the development of art-educational methodology has been
undertaken with a view to creating dialogue concerning the role of art in the public domain. In its
collaboration with non-governmental bodies, the National Public Art Council gives priority to
projects concerned with children and young people and their environments with a focus on the
participation of youngsters in meeting art.

Kroatisk MT:
National Public Art vijeća Švedska
National Public Art vijeća osnovana je 1937 i odgovoran je za Ministarstvo kulture. Primarni cilj
Nacionalnog vijeća javne umjetnosti je da umjetnost treba biti prirodno i istaknuti aspekt našeg
društvenog okruženja. National Public Art vijeće nastoji osigurati da su svi oblici suvremenog
umjetničkog izraza očituje u društvu pomoću umjetničkog ukrašavanja javnih zgrada i zbirki
umjetnosti koji su stavili zajedno u ime državnih tijela. Pomoću informacija, edukacija i razvoj na
polju javnog umjetničkog izražavanja Vijeće promiče razumijevanje važnosti umjetnosti u stvaranju
pozitivnog društvenog okruženja. Vijeće traži da se osigura da suvremena umjetnost igra istaknutu
ulogu u društvu te stvaranje mogućnosti za pozitivne susrete između umjetnosti i građanina.
Raznolikost je važan čimbenik u aktivnostima Vijeća i profesionalne umjetnike u Švedskoj imaju
mogućnost svake godine prezentirati svoj rad Vijeća voditelja projekta podnošenjem portfeljima.
Sastanci se održavaju u različitim dijelovima zemlje. Opsežan program za razvoj umjetnostiobrazovne metodologije je poduzeto s ciljem stvaranja dijaloga o ulozi umjetnosti u javnom
vlasništvu. U svojoj suradnji s nevladinim tijelima, National Public Art Vijeće daje prioritet
projektima s djecom i mladima i njihovim okruženjima s naglaskom na sudjelovanju mladih u
ispunjavanju umjetnosti.
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Serbisk MT:
Национални јавни уметнички савет Шведска
Национални јавни уметнички савет основан је 1937 и одговоран је за Министарство културе.
Основни циљ Националног јавног уметнички савет је да уметност треба да буде природна и
истакнути аспект нашег друштвеног окружења. Национални јавни уметнички савет тражи да
се осигура да су сви облици савременог уметничког изражавања огледа се у друштву путем
уметничке уређење јавних зграда и колекција уметности који су саставили у име државних
органа. Путем информисања, едукације и развоја у области јавног уметнички израз Савета
унапредјује разумевање значаја уметности у стварању позитивног социјалног окружења. Савет
тражи да се осигура да савремене уметности игра важну улогу у друштву и стварање
могућности за позитивне сусрета између уметности и грађанина. Разноликост је важан фактор
у активностима Савјета и професионалних уметника у Шведској имати прилику сваке године
да представи свој рад Савета менаџери пројекта подношењем портфеље. Састанци се
одржавају у различитим деловима земље. Обиман програм за развој уметности-образовних
методологија је предузето са циљем стварања дијалога о улози уметности у јавном домену. У
својој сарадњи са невладиним органи, националне јавне уметнички савет даје приоритет
пројектима које се баве децом и младима и њиховим окружењима са фокусом на учешће
младих у сусрет уметности.

Översättningen till kroatiska och serbiska av informationen från Statens konstråd är av
betydligt högre kvalitet än översättningarna från svenska till kroatiska och serbiska på
Arbetsmiljöverkets hemsida. Texterna på kroatiska och serbiska går att förstå även om
de innehåller prov på ord som lämnats oöversatta (K: National Public Art vijeća),
många fel i t.ex. genus (K: umjetnost treba biti prirodno i istaknuti aspekt, S:
уметност треба да буде природна и истакнути аспект), och kasus (K: profesionalne
umjetnike u Švedskoj imaju mogućnost, S: професионалних уметника у Шведској
имати прилику).
En förklaring till den högre graden av ekvivalens i översättningarna av Konstrådets
information torde vara att översättningen gjordes från engelska snarare än från
svenska. Att en översättning från engelska till SKB håller högre kvalitet skulle
möjligen kunna förklaras med att engelskan har färre sammansatta ord än svenska. För
att tillgodose de mest grundläggande kraven på informations-överföring krävs dock att
texter av detta slag görs till föremål för ett noggrant granskningsarbete.
Som framgår av de nyss presenterade maskinöversättningarna av lösryckta ord och
sammanhängande texter skiftar de i hög grad med avseende på kvalitet.
Översättningarna av enstaka ord och översättningen av texten om arbets-miljöarbete
håller genomgående så låg kvalitet att man med rätta kan påstå att det, för att följa
Kollers (2004) och Popovičs (1976) terminologier, inte föreligger någon ekvivalens
överhuvudtaget.
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8. Slutsatser
Att svenska statliga myndigheter erbjuder allmänheten information på en rad olika
språk är för det mesta positivt. I fallet SKB, som i Sverige representeras av över
100 000 talare, kan informationen vara till nytta för ett mycket stort antal människor.
Den överblick som har gjorts i denna artikel visar att det inte föreligger något
påtagligt samband mellan den eller de språkbeteckningar som används på en
myndighets hemsida och ortografin i de informationstexter som är knutna till dessa
beteckningar. Under en rubrik där t.ex. beteckningen ”bosniska” står först kan det
dölja sig en text med ekavisk ortografi och under en rubrik som inleds med ”serbiska”
kan ortografin vara jekavisk. Den slutsats som man kan dra av detta förhållande är att
de tre varieteterna bosniska, kroatiska och serbiska, i svenska statliga myndigheters
ögon, är ett och samma språk. Vilken ortografi som får representera de tre beror
snarast på utomspråkliga faktorer (exempelvis val av översättningsbyrå).
Att välja att erbjuda språkstöd genom en på Internet tillgänglig maskinell
översättningstjänst är i dagsläget, som denna undersökning har visat, ett riskfyllt
företag. De jämförelser som har gjorts i denna artikel visar att resultaten blir avsevärt
bättre om den automatiska översättningen till SKB görs från en källtext på engelska.
Vid översättning från en svensk källtext blir resultatet mycket bristfälligt och kan
innebära att hela eller stora delar av textens informationsvärde faller bort.
Kanhända kommer översättningsautomater i framtiden att bli mer avancerade, men
tillsvidare måste man hålla med Werner Koller i dennes slutsats från 2004 angående
maskinöversättning: ”Qualitativ befriedigende Übersetzung setzt eine Qualität der
Sprach- und Textanalyse voraus, die bis heute (noch?) nicht erreicht ist” (kvalitativt
tillfredsställande översättning förutsätter en kvalitet i språk- och textanalys som
[ännu?] idag inte har uppnåtts) (Koller 2004:79).
De resultat som har framkommit av denna undersökning är inte uttömmande.
Materialet behöver utvidgas och analyseras grundligare. Denna artikel får därför, som
sades redan i inledningen, betraktas som en förstudie till ett större arbete på samma
tema.
Resultaten av denna undersökning är givetvis giltiga endast för översättningar till
serbiska, kroatiska och bosniska. Kvaliteten på översätt-ningar till andra språk kan inte
bedömas, men ett försiktigt antagande är att man i flera av dessa sannolikt skulle träffa
på liknande förhållanden.
Vilka slutsatser bör då Sveriges myndigheter dra av denna undersökning? De bör
framför allt vara medvetna om de stora risker som en ensidig tillit till
maskinöversättningar innebär. För en chef med ansträngd budget kan det vara
lockande att spara pengar genom att inte erbjuda traditionella översättningar, men
han/hon skall då samtidigt vara medveten om att den information som myndigheten

83

Slovo (Uppsala), No. 50, 2010
Journal of Slavic Languages and Literatures

vill erbjuda personer med andra modersmål än svenska riskerar att vara helt obegriplig
eller att leda till svåra missförstånd.
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Abstract: Femmes fatales of the Polish Village: Sexuality, Society and Literary
Conventions in Orzeszkowa, Reymont and Dąbrowska
The works of Eliza Orzeszkowa, Władysław Reymont, and Maria Dąbrowska set in Polish rural
society at the end of the nineteenth century, contain a wealth of material relating to the image of
woman and the ways in which the female world is created. This article analyses the sphere of female
sexuality and how the female figures that violated accepted norms – the femmes fatales- are created.
I argue that the depicted “degradation” of women in these works reflects existing cultural codes
and conventions. It conforms above all to views long established in the social consciousness – and
dictated by the Catholic Church – concerning sexuality, sexual feelings and especially female
physiology. These views were particularly dominant in the small close-knit communities where these
novels and short stories are set.

Porównując utwory Elizy Orzeszkowej, Władysława Stanisława Reymonta i Marii
Dąbrowskiej podejmujących problematykę wiejską, znajdziemy w nich bogaty
materiał dotyczący obrazu kobiet i sposobu kreacji kobiecego świata. Jak można
oczekiwać – życie kobiet wiejskich jest tam zdeterminowane, zarówno w wymiarze
przestrzennym, jak i czasowym, odmiennymi od męskich ramami, zaś podział ról
społecznych jest we wszystkich niemal utworach tych pisarzy podobny i –
przynajmniej na powierzchni fabuły narracyjnej – podobnie niepodważalny.
Analfabetyzm, całkowity lub częściowy, skazywał kobietę jak wiadomo na izolację
geograficzną i świadomościową, co odzwierciedla się w strukturze wielu utworów
tego okresu i gatunku. Stąd też zabiera ona powieściowy głos w wyjątkowych tylko
sytuacjach. Stanowi jednak niewątpliwą okrasę narracyjną fikcjonalnego świata, gdzie
najczęściej stawia się ją na straży domowego ogniska lub pozwala jej się wzbudzać
namiętności.
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Właśnie ów sposób potraktowania sfery erotycznej w odniesieniu do postaci
utworów Orzeszkowej, Reymonta i Dąbrowskiej stanowi główny cel rozważań
zawartych w moim artykule.1 Wysłużony w literaturze wątek miłości wzbogacony jest
u tych autorów dodatkowymi aspektami, wprowadzającymi dysonans i naruszającymi
normy obyczajowe środowiska, w jakich obracają się ich bohaterowie. Miłość
zabroniona, niedopuszczalna czy wręcz wyklęta, prowadząca do zdrady i cierpienia, a
nawet o elementach kazirodczych, mają jednak w powieściach i nowelach każdego z
tych pisarzy różnorakie kwalifikacje moralne. Podobnie różnymi kwantyfikatorami
wartościującymi obdarzona jest wrażliwość zmysłowa i seksualność bohaterów
wydarzeń utworów, szczególnie w odniesieniu do postaci kobiecych.
Rzucająca się w oczy ”degradacja” kobiet w tej materii idzie w utworach
wymienionych pisarzy niewątpliwie w parze z istniejącymi konwencjami i kodami
kulturowymi. Przede wszystkim jednak podporządkowana jest utrwalonym w
świadomości społecznej i katolicką religią podyktowanym pogladom na seksualizm,
erotyzm, a zwłaszcza na kobiecą fizjologię, poglądom szczególnie surowym, gdy w
grę wchodzi ludność małych skupisk. Siła i efekt ich nacisku są tym samym bardziej
widoczne, podobnie jak widoczne są wszelkie odstępstwa od przyjętych obyczajowych
i literackich norm. Odzwierciedla się to wyraźnie zwłaszcza w sposobie kreacji postaci
kobiecych naruszającym owe normy –swoistych femmes fatales polskiej społeczności
wiejskiej przełomu XIX i XX wieku.
Podział ról na kobiece i męskie podporzadkowany jest na pierwszy rzut oka
podobnemu tradycyjnemu wzorcowi: życie mężczyzn wyznacza i określa praca na
roli, zaś świat kobiety stanowi głównie dom, rodzina oraz praca w obejściu i w polu.
Rytm życia literackich postaci kobiecych podporządkowany jest zatem tym i innym
typowym dla kobiecego świata czynnikom. Współkonstruują one świat przedstawiony,
stanowiąc jedną z dominant strukturalnych w większości utworów pisarzy tego okresu,
podejmujących tematykę wiejską. Określają one i determinują nie tylko życie kobiety,
ale również jej rolę i rangę w wiejskiej społeczności. Do czynników tych należą
również wyznaczniki czasowe zarezerwowane z racji ich natury jedynie dla kobiet.
Mam tu na myśli liczne ciąże i porody, chciane czy niechciane, które wyznaczają
zarówno świat kobiet wiejskich, jak też i przede wszystkim ich życiowy los. Świat
przedstawiony podporządkowany jest więc nierzadko linearnej konstrukcji czasowej:
od narodzin do śmierci, zaś akcentowanie tych momentów – z reguły bardziej
implicite niż explicite – odnosi się najczęściej nie tyle do konkretnej sytuacji i postaci
powieściowej, ile symbolizuje raczej kolistość czasu oraz różne fazy życia ludzkiego:
jego nawroty, mityczność i uniwersalność.

1

Artykuł ten ukazał się w swojej pierwotnej wersji pt. "Femmes Fatales of the Polish Village: Sexuality, Society
and Literary Conventions i Orzeszkowa, Reymont and Dąbrowska", w: Gender and Sexuality in Ethical Context.
Ten Essays on Polish Prose, 2005, Knut Andreas Grimstad & Ursula Phillips (ed.), pp. 52-76. Slavica Bergensia
5, Department of Russian Studies. University of Bergen.
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Pisanie bowiem w Polsce przełomu wieku XIX i XX, a nawet lat dwudziestych czy
trzydziestych ubiegłego tysiąclecia explicite o ciążach, poronieniach i porodach kobiet
tak otwarcie, jak to np. czynili pisarze skandynawscy2, oznaczałoby naruszyć pewną
sferę tabu. Odniesienia do kobiecej fizjologii zawsze budziły u polskich odbiorców
ambiwalentne uczucia. Stąd też zapewne w utworach polskich kobiety rodzą niejako
”niezauważalnie” albo wcale nie rodzą – swobodnie sobie poczynająca Jagna w
Chłopach Reymonta nie zachodzi, o dziwo, w ciążę – rozbiłoby to bowiem
prawdopodobnie czasową i tematyczną strukturę powieści. Nie zagłębiając się bliżej w
tę kwestię przypomnę tylko gwałtowne reakcje krytyków i czytelników na odmienny
w porównaniu z innymi polskimi pisarzami tego okresu stosunek Stefana Żeromskiego
do skonwencjonalizowanej roli, a także do stereotypowego obrazu kobiety, żony i
matki, jaki pisarz zaprezentował chociażby w powieści Dzieje grzechu.
Brak obecności sfery fizjologicznej nie oznacza, że literatura polska pierwszej
połowy XX wieku nie jest przepojona erotyką. Nie stronią od niej bynajmniej postacie
powieściowe Dąbrowskiej czy Reymonta. Dotyczy to również utworów powstałych
wcześniej, w okresie pozytywizmu. Czytając dziś np. nowelę Cham (1888) Elizy
Orzeszkowej trudno nie oddać pisarce hołdu za śmiałość w kreśleniu prowokującego,
jak na owe czasy, portretu głównej postaci – Franki, nawet jeśli opisowi temu czy
innym, późniejszym, patronuje niejako autorska ”poetyka powściągliwości”. Używam
tego określenia, choć w nieco rozszerzonym kontekście, za Grażyną Borkowską, która
w swej pracy pt. Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej (Borkowska 1996) tak
oto pisze na temat twórczości Elizy Orzeszkowej:
[…] poetyka powściągliwości wielokrotnie krępowała Orzeszkową-pisarkę, [...] to, co mówiła, nie
zawsze wyczerpywało jej rzeczywiste przemyślenia, [...] musiała czasami czuć się skrępowana
wyśrubowanymi normami etycznymi, które ustaliła dla siebie i swych bohaterów. (Borkowska
1996:183)

Owe ”wyśrubowane normy etyczne” dotyczą, jak stwierdza dalej Borkowska, również
i przede wszystkim sfery uczuć:
W tej materii zawsze obowiązywały dwie normy. Bohaterów, a szczególnie bohaterki z własnej sfery
traktowała Orzeszkowa [...] surowo i konwencjonalnie. Nieco swobodniejsze normy zachowań
stosowała wobec bohaterów ”z ludu”. Tutaj bliskość kobiet i mężczyzn nie zawsze wymagała
sakramentów. Nieformalne związki nie podlegały krytycznej ocenie [...]. (Borkowska 1996:190)

Dodałabym tutaj, że erotyka – w swej literackiej oprawie mimo wszystko dość jak na
te czasy śmiała – służy w noweli Cham (podobnie jak w innych utworach
Orzeszkowej z tego gatunku) jeszcze czemuś innemu. Wybujałość erotyczna kobiety
(bo o taką tylko erotykę tu chodzi) jest najbardziej rzucającym się w oczy
wyznacznikiem kierującym uwagę odbiorcy na fakt, że kobieta owa wyłamuje się ze
2

Np. Singrid Undset, Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson i wielu innych.
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swojej społecznie określonej i od wieków akceptowanej roli. Nie zapominajmy tu, że
to głównie motyw pracy tworzy w utworach o tematyce wiejskiej (nie tylko polskich)
istotę chłopskiej egzystencji.
Tylko pozornie bowiem wszelkie opisy pracy odnoszą się do męskiej części
społeczności. Kobiety, siłą tradycji ograniczone ”ścianami” (w sensie dosłownym i
przenośnym) domowego ogniska, odgrywają mimo to w powieściowych narracjach
bardzo często współrzędną rolę, stanowiąc na tle owej męskiej wspólnoty m.in.
również istotną potencjalną siłę – roboczą i nie tylko. Siła ta, wynikająca z hartu ducha
i wewnętrznych zasobów psychicznej konstrukcji kobiet, odnosi się nie tylko do pracy
w domu i w polu, ale także i przede wszystkim symbolizuje ukryte zasoby kreatywnej
mocy, które nie zawsze od początku narracji są przez mężczyzn dostrzegane czy
doceniane. Wręcz przeciwnie – wiele fabuł podporządkowanych jest dość
tradycyjnemu zabiegowi początkowego umieszczania kobiety w cieniu aktywnego
męża, teścia, ojca czy innych męskich postaci w jej otoczeniu. Jednakże prędzej czy
później owe bodaj czy nie najważniejsze cnoty kobiece – pracowitość, wytrzymałość i
wytrwałość – wysuwają się na plan pierwszy w katalogu pozytywnych jej cech.
Robotna, zgodna i pobożna – oto ideał kobiety i żony, jaki patronuje kodeksowi
moralnemu utworów polskich, nie tylko o tematyce wiejskiej, przełomu XIX i XX
wieku. Cechy te, których personifikację stanowi choćby Hanka w Chłopach
Reymonta, ilustrują tu nie tylko siłę pewnych ustalonych kulturowych i literackich
stereotypów, ale są też klasycznym przykładem na to, jak zwłaszcza owa
”pracowitość” w niepodważalny sposób wpisuje się w zespół czynników
nakładających się na konwencjonalny obraz kobiety. W efekcie tego można kobiece
postacie literackie podzielić na dwie zasadnicze grupy: dzielne, pracowite kobiety –
patronki domowego ogniska oraz ich całkowite przeciwieństwa: kobiety nie garnące
się bynajmniej do pracy, w narracji utworów najczęściej odgrywające rolę
świadomych lub mniej świadomych ”kusicielek”, wywodzących na manowce
porządnych mężczyzn. Podobnie – również siłą tradycji – owe ”robotne i pobożne”
kobiety pierwszej grupy rzadko niestety obdarzone są urodą, której nie szczędzi się z
kolei zalotnym ”kusicielkom”, uwodzącym mężczyzn w pierwszym rzędzie za pomocą
swoich zewnętrznych atrybutów.
Nie zdarza się jednak prawie nigdy, aby obie te kategorie nakładały się na siebie. A
jeśli, to z tragicznym skutkiem dla danej osoby – być ukaraną za swoją urodę to jeden
z najczęstszych zabiegów narracyjnych w literaturze (nie tylko polskiej i nie tylko o
tematyce wiejskiej) drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku. Bo przecież to
właśnie codzienna znojna praca, bezustannie w polskich utworach tego gatunku
gloryfikowana, ma stanowić ogniskową narracji, a nie kobieca uroda, czy, ogólnie
ujmując, sama kobiecość. Ponieważ zaś kobieca praca i związany z nią codzienny trud
dalekie są (w przeciwieństwie do podnoszonej do rangi niemal sacrum pracy męskiej)
od gloryfikacji i włączone są raczej w ”normalny” model opisu kobiecego jestestwa,
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stąd też brak owych cnót – pracowitości i samopoświęcenia na ołtarzu rodziny i domu
– stanowi w wielu polskich utworach tego okresu interesujący chwyt narracyjny.
Przykładem na to jest chociażby wspomniana już nowela Cham Elizy Orzeszkowej.
Główna jej bohaterka, Franka, uosabia mianowicie właśnie ów drugi z wymienionych
tu kobiecych literackich wzorców: zalotną kusicielkę. Obdarzona egzotyczną wręcz
urodą Franka pogardza, jak możemy oczekiwać, każdą formą fizycznej pracy. Nie
znajduje w niej najmniejszej motywacji, radości czy zadowolenia. Jako figura literacka
Franka narusza tym samym wyraźnie narracyjny wzorzec zbudowany z wyżej
wymienionych kobiecych cnót. Jej zachowanie, wzbudzające zgorszenie otoczenia,
umotywowane jest jednak fabułą powieści i główną jej intrygą: urodzona i wychowana
w mieście Franka poślubia prostego chłopa, przez co skazuje się niejako na wygnanie i
życie w odmiennych warunkach niż te, do których przywykła, nawet biorąc pod uwagę
jej proletariackie pochodzenie. Jako mieszkanka miasta zdążyła też przyswoić sobie
wiele z uprzedzeń mieszczan w stosunku do mieszkańców wsi, których zgodnie z tym
przekonaniem uważa za prostaków i ”chamów”. Za symboliczny w tym kontekście
można uznać chociażby opis ogrodów Franki i jej szwagierki Ulany:
Za płotem wzdłuż podwórka biegnącym słabo na ciemnym tle zagonów zieleniał ogród jej [Franki]
rękoma skopany, usiany, zasadzony. Bardzo mizernie wyglądał on obok drugiej połowy ogrodu […]
przez Ulanę uprawionej. Tam wszystko świeże, gęste, rosło dobrze i silną woń rozlewało; tu z rzadka
rozsiane roślinki nikłe były i przywiędłe. Około tych ogrodów pracując dwie kobiety widywały się
codziennie i Ulana od drwiących uwag nad nieumiejętną i leniwą robotą Franki powstrzymywać się
nie mogła, a może i nie chciała. Nazwała ją raz ”panią”, na co Franka podnosząc się znad ziemi
zawołała:
– A pewno, że nie taka chamka jak ty! (Orzeszkowa [1888] 1992:361)

Orzeszkowa używa Franki jako figury literackiej w konkretnym ideologicznym celu:
jej gorszące obyczaje, a przede wszystkim całkowita ignorancja, jeśli chodzi o pracę w
obejściu i na roli sprawia, że kobiety w jej otoczeniu, prawowite mieszkanki wsi,
wyposażone w cały arsenał wspomnianych wcześniej kobiecych zalet, nabierają na tle
rozwiązłej i prowokującej swym trybem życia Franki niemal idyllicznej aury. Na
domiar złego Franka nie zadowala się bynajmniej uprzywilejowaną w porównaniu z
innymi pozycją kobiety, której zakochany po uszy mąż patrzy przez palce i wybacza
wielkopańskie fochy i humory. Dlatego też prędzej czy później Franka musi zostać
ukarana za swoje nawyki, jak również niewierność i złe prowadzenie.
Zanim to jednak nastąpi, Franka przechodzi w narracji powieści przez wszystkie
kolejne stadia, prowadzące do jej upadku i dopełniające jej losu kobiety skazanej w
strukturze wydarzeń utworu z góry na przegraną. Zmęczona i znudzona swym
skądinąd uczciwym i poczciwym, niemniej jednak przez to w jej oczach mało
pociągającym mężem, Franka ucieka z innym mężczyzną, pozostawiając Pawła na
pastwę plotek całej wsi. Niedługo potem jednak, boleśnie doświadczona przez życie,
wraca doń, na dobitkę z nieślubnym dzieckiem. O dziwo, mąż przebacza jej zarówno
zdradę, jak i bękarta, jednocześnie jednak radykalnie zmienia swoje zachowanie
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wobec niej. Poprzednio pełen zrozumienia dla trudnego pochodzenia, przeszłości i
charakteru żony Paweł oszczędzał jej siły i tłumaczył ją przed sąsiadami. Teraz
zrozumiał jednak, że erotyczna wybujałość Franki może być poskromiona w jeden
tylko odwieczny i wypróbowany przez pokolenia sposób: przez ciężką pracę od świtu
do zachodu słońca. Paweł tak oto zwierza się jednej z wiejskich kumoszek:
Co dzień ranieńko ją obudzę, pacierze z sobą odmówić każę, a potem do wszelakiej roboty gnam.
[…] Już teraz nic nie pomoże: nijakie jej gniewanie się i nijakie całowanie nie pomoże… ona swoje,
a ja swoje. ”Pracuj, mówię, Pan Bóg każdemu człowiekowi na świecie pracować przykazał… Święta
modlitwa mówię, czortu do ciebie przystępu nie da, a przy robocie różne paskudztwa do głowy tobie
przychodzić nie będą.” (Orzeszkowa [1888]1992:357-358)

Nie ma cienia wątpliwości co do wychowawczych intencji Orzeszkowej w tej materii:
kobieta, która ośmiela się prowokować wybujałą erotyką, która nie chce
podporządkować się tradycyjnej roli żony i matki, prędzej czy później zejdzie na
manowce – czego los Franki jest najlepszym przykładem.
Niemniej jednak postać Franki, w przeciwieństwie do innych powieściowych
postaci Orzeszkowej, np. Justyny z powieści Nad Niemnem (1888), przełamuje i
wykracza poza utrwalony w naszej literaturze szablon kobiecości ”wiernej i biernej”. I
to pomimo to, że postępowanie jej, naruszające niepisany kodeks środowiska,
opatrzone jest w tym utworze jednoznaczną w swej wymowie kwalifikacją moralną.
Orzeszkowa, jak podkreśla Józef Bachórz, nigdy nie była ”mistrzynią reżyserii scenek
miłosnych” (Bachórz 1996:LXXXIX). Jednakże nowela Cham przepojona jest
namiętnością, która nie ma sobie równej w innych utworach Orzeszkowej. Główny
bohater noweli – Paweł, stanowi na początku narracji bardziej typ starego nudnego
kawalera niż namiętnego kochanka: czytelnik poznaje go jako czterdziestoletniego
mężczyznę, owdowiałego, jako że, jak się dowiadujemy – ”Z tą żoną swoją, łagodną i
pracowitą, lecz głupkowatą i brzydką, żył spokojnie i zgodnie, ale krótko, bo po latach
kilku umarła, dzieci mu nie pozostawiając” (Orzeszkowa [1888] 1992:256).
Paweł, uważany we wsi za ”odmiennego od innych, ale też uczciwego i spokojnego
człowieka” (Orzeszkowa [1888] 1992:255), z uporem opierał się wszelkim próbom
ponownego wyswatania go z którąś z wiejskich dziewczyn na wydaniu. Do momentu,
kiedy niespodziewanie przyszło mu uratować od utonięcia nieznaną kobietę, właśnie
Frankę, której postać –
[…] szczupła, zgrabna, wpółnaga, z żałośnie wycięgniętymi ramiony, posiadała wydatność doskonale
wypukłej rzeźby. Była ona wpółnaga, bo wysoko podniesiona spódnica nie zakrywała jej nawet
kolan, a ciemny kaftan, z zawiniętymi rękawy i szeroko otwarty, odkrywał całe prawie ramiona, szyję
i część piersi, którym blaski wschodu nadawały barwę złotawą. Bardzo czarne włosy podnosiły się
bezładnie nad zgrabną jej głową i obfitymi, krótkimi, krętymi strugami spadały na plecy.
(Orzeszkowa [1888] 1992:257)

Opis postaci Franki doskonale przylega do wzorca ”kobiety-kusicielki”. Franka,
”wpółnaga” i kaskadzie rozpuszczonych czarnych włosów pojawia się ponadto w
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scenerii, która od dawien dawna ma swoją ustaloną rangę i symbolikę w kreśleniu
miłosnego krajobrazu: niczym nimfa wodna, rusałka czy syrena wabiąca PawłaOdyseusza, owa młoda ponętna kobieta zupełnie świadomie wystawia
nowopoznanego mężczyznę na pokuszenie:
A wciąż mu w twarz patrzała i teraz wejrzenie swoich płonących oczu w same źrenice mu zatopiła.
[…] Rzecz była osobliwa: dziewczyna z zalotnością śmiałą i ciekawą patrzyła na mężczyznę, a
mężczyzna wstydliwie wzrok od niej odwracał […] bo z rumieńców tej kobiety i błysków jej oczu
żar na niego padał. (Orzeszkowa [1888] 1992:258-259)

Franka stanowi jak widać krańcowe przeciwieństwo zmarłej żony Pawła – skądinąd
”łagodnej i pracowitej, lecz głupkowatej i brzydkiej”. Trudno się też dziwić, że Paweł
zakochuje się we France miłością namiętną i bezwarunkową. I nic nie jest w stanie tej
miłości – bezustannie wystawianej na próbę przez prowokujące i gorszące
postępowanie Franki – naruszyć. Mimo zatem całej gamy kwantyfikatorów
moralnych, jak również – poprzez samobójstwo Franki w końcowej części utworu –
usankcjonowania moralnego kodeksu wsi, Orzeszkowa, świadomie czy nieświadomie,
pozostawia czytelnika z końcowym przesłaniem utworu, nie pozostawiającym cienia
wątpliwości co do właściwych intencji pisarki w tym względzie. To właśnie siejąca
zgorszenie Franka daje Pawłowi szczęście i spełnienie w miłości. Co więcej – erotyzm
Franki stanowi bez wątpienia największy jej atut. Jak zauważa Grażyna Borkowska:
Najbardziej poruszająca w Chamie jest rehabilitacja miłości, erotyzmu, jako więzi cementującej
relacje międzyludzkie. Przy czym autorka unika modernistycznego pesymizmu: erotyzm nie jest
fatum, siłą niszczącą. Paweł zachowuje swój system wartości, nie naśladuje żony. Jego lojalność
wobec Franki polega na pojmowaniu ich związku jako danego raz na zawsze, jako nierozerwalnego.
(Borkowska 1996:191)

To prawda, że erotyka w polskich utworach najczęściej uchodziła za siłę niszczącą.
Nie należy też zapominać, że pisarze polscy przełomu XIX i XX wieku ulegali –
świadomie czy nieświadomie – presji bycia moralistami i sumieniem narodu. Wedle
tego kobiety – wyzwalające ”niszczycielskie siły”, a więc burzące spokój mężczyzny,
a tym samym i środowiska, naruszające jego niepisane prawa i obyczaje, niemal
zawsze ponoszą za swe czyny karę. Tak jest i w przypadku utworu Orzeszkowej.
Lojalność i oddanie Pawła, oczywiście godne podziwu, nie są jednak w stanie ustrzec
Franki przed karą, jaką wymierza sama sobie co prawda (popełniając samobójstwo),
ale niewątpliwie pod presją otoczenia i warunków, do których nie potrafiła się
przystosować. Orzeszkowa powiela tu zatem ten sam co zawsze schemat: kobietaladacznica, owo ludowe wydanie femme fatale, swobodnie realizująca swoje potrzeby
erotyczne, nie ma na dłuższą metę prawa bytu w wiejskiej gromadzie.
Podobna schematyczność w kreśleniu zarówno męskich, jak i kobiecych postaci
literackich jest widoczna w wielu polskich utworach tego okresu. Galeria tych postaci,
oparta na klasycznym wręcz podziale ról, zaskakuje zbieżnościami zarówno pod
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względem cech zewnętrznych, jak i charakteru i zachowania powieściowych
bohaterów. Dla przykładu porównajmy postacie kobiece w Chłopach (1904-09)
Reymonta. Akcja Chłopów toczy się, jak wiemy, w dużej mierze wokół perypetii
rodzinnych i miłosnych Antka i jego niezbyt atrakcyjnej, choć oddanej i lojalnej żony
Hanki. Związkowi tych dwojga zagraża nieustannie miejscowa urodziwa femme fatale:
Jagna.
Postacie Hanki i Jagny przylegają bez wątpienia do wspomnianych wcześniej
wzorców. Mamy więc kobietę ”robotną, zgodną i pobożną” (Hanka) oraz zalotną,
spowitą w erotyczną aurę ”kusicielkę” (Jagna). Wierna zatem swemu literackiemu
stereotypowi Hanka nie grzeszy urodą (Reymont nie pozostawia tym względzie
czytelnikowi cienia wątpliwości), nie przeszkadza jej to jednak z niesłabnącą
lojalnością i oddaniem poświęcać się mężowi i dzieciom. Hanka jest nie tylko dobrą
żoną i matką, ale i córką: opiekuje się bowiem swoim starym, ubogim ojcem. Żona
Antka odznacza się ponadto pracowitością i poświęceniem, graniczącymi wręcz z
czystym samoudręczeniem. Pod nieobecność męża przejmuje, jak wiemy, ster w
zagrodzie, prowadząc gospodarstwo z podziwu godną wytrwałością, tym bardziej
wzbudzającą szacunek, że daje się jej we znaki zaawansowana ciąża. Miejscowa
ludność, z początku niezbyt jej przychylna (Hanka, nie mogąc poszczycić się urodą
czy majątkiem, nie zajmowała przed zamążpójściem zbyt wysokiej pozycji w
hierarchii społecznej wsi), potrafi to docenić, stwierdzając: ”Nie da się zjeść w kaszy,
chwat baba” (Reymont [1904-09] 1976, t. 2:287).
Hanka ma ponadto silne poczucie dumy własnej. To duma właśnie sprawia, że kryje
przed otoczeniem rozterki swej duszy. Zamiast u wścibskich sąsiadek, woli szukać
schronienia i pociechy w oborze: Hanka ”wsparła się na żłobie i cicho chlipała, a gdy
Krasula poczęła sapać i lizać ją po głowie, buchnęła głośną skargą” (Reymont [190409] 1976, t. 1:189). Podobnie też reaguje na zdradę męża – oto opis przytłoczonej
rozpaczą Hanki: ”Wolno powracała, ciężko, jakby ją przygniatało do ziemi, że ledwie
nogi podnosiła. […] Jak to, ma żonę i dzieci, a o wszystkim zapomina la tamtej...”
(Reymont [1904-09] 1976, t. 1:204, 295).
Zdradzona Hanka zamyka się w sobie, udając przed żądnymi plotek kumoszkami
nieświadomość sytuacji. W cichości ducha porównuje się jednak ze swoją rywalką,
przyznając trzeźwo, że trudno jej z nią, przynajmniej pod względem atrybutów
zewnętrznych, konkurować: ”Niczym się nie umartwi, dobrze się naźre, w cieple się
wyśpi, dzieci nie rodzi, to nie ma być urodna!” (Reymont [1904-09] 1976, t. 2:28),
stwierdza Hanka, ”a ja co?... Chuchro takie, skóra i gnaty” (Reymont [1904-09] 1976,
t. 1:205). Pociesza się jednak, że to ona, a nie Jagna, jest mu ”ślubną i matką jego
dzieci” (Reymont [1904-09] 1976, t. 2:285). Za swe przeniewierstwo Antek ukarany
zostaje twardymi, ironicznymi słowami, poza tym jednak Hanka postanawia cierpieć
w milczeniu: ”A niechta, przetrzyma wszystko, nie pomarnuje się z dziećmi i rąk nie
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opuści, a na politowanie ludzkie ni pośmiewisko się nie da!” (Reymont [1904-09]
1976, t. 1:295)
Hanka czerpie oczywiście wewnętrzną siłę z religii, zaś kodeks jej postępowania
raz na zawsze wyznaczony jest dziesięcioma przykazaniami Bożymi. W świetle tego
wszystko traktuje jako kolejną, zesłaną przez Boga próbę. Fredrik Böök, jeden z
najbardziej znanych i wpływowych szwedzkich krytyków literackich tego okresu,
który przyczynił się do przyznania Reymontowi nagrody Nobla”, tak oto opisał Hankę
Reymonta:
W ciężko doświadczonej, zharowanej i zdradzanej żonie Antka [...] Reymont stworzył postać kobiecą
symbolizującą najsilniejsze i najlepsze zalety ludu. Nie jest ona otoczona aureolą świętej, nie ma też
do świętości prawa, obdarzono ją za to siłą woli i ducha. (Böök 1919:302-303, tł. moje)

Jak na tym tle przedstawia się Jagna, przyciągająca spojrzenia wszystkich mężczyzn
we wsi, emanująca i epatująca swoją kobiecością i zmysłowością? W przeciwieństwie
do Hanki nie jest bynajmniej dobrą gospodynią: rozpieszczona w domu przez matkę i
uchodząca za dobrą partię (zarówno ze względu na urodę, jak i pokaźny posag), jest
ponadto rozrzutna, niedojrzała i próżna. Kiedy ma dać odpowiedź na propozycję
małżeństwa z Boryną, myśli jej krążą bardziej wokół obiecanych jej przez niego ośmiu
sznurów korali niż wokół właściwości i cech charakteru przyszłego męża. Jagna jest
ponadto nieodpowiedzialna i niestała: zdradza nie tylko swego męża, ale i kochanka.
Jej tryb życia, urągający wszelkim przyjętym w społeczności wiejskiej normom, budzi
odrazę i nienawiść: ”kto winowaty przed Bogiem i ludźmi, jeśli nie ta suka Jagna”,
burzą się kobiety wiejskie. ”Taką trzeba ze wsi wyświecić ożogiem kiej czarownicę!”
(Reymont [1904-09] 1976, t. 1:330) Nawet początkowo zaślepiony miłością Antek, po
odkryciu zdrady kochanki nie szczędzi jej zjadliwych słów: ”poniektóra to jak suka,
poleci za każdym, kto zagwizda” (Reymont [1904-09] 1976, t. 2:365).
Stereotypowość portretów obu tych kobiet odzwierciedla tu nie tylko typowe (i nie
tylko dla literatury polskiej) symboliczne rozdwojenie kobiecej natury i jestestwa na
madonnę i ladacznicę. Zarówno Hanka, jak i Jagna są obie nieodrodnymi ”córami”
natury. Podczas gdy Hanka, z instynktowną zaciętością i wytrwałością samicy
broniącej młodych, walczy o przetrwanie rodziny, Jagna symbolizuje całkiem inny,
niepodważalny w swej ”naturalności” wymiar: popęd seksualny. To właśnie miłość, a
raczej seksualność i silna więź erotyczna łącząca Jagnę z Antkiem, stanowi główną
osnowę utworu: to ona właśnie jest przyczyną powieściowych perypetii oraz
wprowadza dodatkowy wymiar etyczny na miarę niemal tragedii antycznej. Erotyczna
fascynacja pcha Jagnę i Antka do związku niemalże kazirodczego: Jagna poślubia
przecież ojca swego kochanka-Antka, który staje się tym samym jej pasierbem.
Wplątane w ten dramat postacie są tego faktu boleśnie świadome: ”A przecież Jaguś
będzie jego macochą, matką jakby – jakże to może być, jakże?… Toć grzech musi
być, grzech!” (Reymont [1904-09] 1976, t. 1:134) – bije się z myślami Antek.
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”Wstydu nie ma, Boga się nie boi, toć jakby z rodzoną matką się sprzągł! Jezu! Jezu!”
– rozpacza, przytłoczona tym podwójnym niejako ciężarem i wymiarem mężowskiej
zdrady Hanka (Reymont [1904-09] 1976, t. 1:299).
Jednakże nieokiełznany temperament każe kochankom iść za głosem instynktu:
sceny miłosne między Jagną i Antkiem zajmują istotne miejsce w narracji Chłopów,
zadziwiając – mimo powściągliwości i dyskrecji w oddawaniu szczegółów zbliżenia
fizycznego (na różnych jego etapach rozwoju) pary kochanków – wrażliwością i
zmysłowością opisu. Przykładem na to jest choćby słynna scena w karczmie, kiedy
świeżo poślubiona staremu Borynie Jagna, korzystając z jego nieuwagi, daje się
porwać do tańca Antkowi. Ten z kolei, trzymając wreszcie w ramionach przedmiot
swego pożądania i zaślepiony uczuciem, przestaje baczyć na ewentualne moralne czy
społeczne konsekwencje tego czynu:
Antkowi już było wszystko jedno dzisiaj, skoro jeno poczuł ją przy sobie, skoro przycisnął do się, że
aż się prężyła i przywierała te lube modre oczy, to się już był całkiem zapamiętał! […] Zapomniał o
ludziach i świecie całym, krew w nim zawrzała i moc wstała taka harda, nieustępliwa, aż mu piersi
rozpierało! A Jaguś też była całkiem jakby utopiona w lubości i w zapamiętaniu! Unosił ją jak ten
smok, nie opierała się temu, bo jakże, mogłaby to, kiej kręcił nią, ponosił, przyciskał, że chwilami
mroczało w niej i traciła a pamięci świat wszystek […] że już nic nie widziała, ino te jego brwie
czarne, te oczy przepaściste, a te wargi czerwone, ciągnące! (Reymont [1904-09] 1976, t. 1:275)

Równie nasycona uczuciem i zmysłowością jest scena, kiedy Antek i Jagna szukają
odosobnienia w brogu:
Ale oni oślepli na wszystko, burza się w nich zerwała i rosła wzmagając się co mgnienie, przewalała
się z serca do serca potokiem palących a niewypowiedzianych żądz, błyskawicowych spojrzeń,
bolesnych drżeń, niepokojów nagłych, całunków parzących, słów splątanych, bezładnych, a
olśniewających niby dzikie mioty piorunów, oniemień śmiertelnych, tkliwości, a takiego czaru
zarazem, że dusili się w uściskach, rozgniatali do bólu, darli się wprost pazurami, jakby chcąc
wyrwać z siebie wnętrzności i skąpać się w rozkoszach męki […]. (Reymont [1904-09] 1976, t.
1:322)

Jednak Jagna, femme fatale wsi Lipce, wodzi na pokuszenie również innych
mężczyzn, wzbudzając tym jawną nienawiść wszystkich bez wyjątku kobiet. A jednak
– co do tego nie ma wątpliwości – cieszy się ona przez większą część powieści
nieukrywaną sympatią narratora. Jagna postępuje bowiem zgodnie ze swą naturą,
dosłownie i w przenośnym tego słowa znaczeniu. Daje i bierze miłość w sposób
pozbawiony jakiekolwiek wyrachowania. Miłość jest dla niej naturalnym sposobem
oglądu świata, jej bóstwem i biologicznym imperatywem. Seksualność Jagny nabiera
w ten oto sposób, poza wymiarem biologicznym i ziemskim, także wymiaru
sakralnego.3 Jak bowiem pisze Mircea Eliade, sakralność kobiety uwarunkowana jest
3

Piszę o tym szerzej w: Małgorzata Anna Packalén, 1999, ”Literacki obraz kobiet oraz jego implikacje
kulturowe w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku”, Pamiętnik
Literacki (XC), z. 3. ss. 59-70.
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świętością ziemi. Płodność kobieca ma model kosmiczny – płodność Terra Mater,
Rodzicielki Wszystkiego:
Woman, then, is mystically held to be one with the earth, childbearing is seen as a variant, on the
human scale, of the telluric fertility. All religious experiences connected with fecundity and birth
have a cosmic structure. The sacrality of woman depends on the holiness of the earth. Feminine
fecundity has a cosmic model – that of Terra Mater, the universal Genetrix. (Eliade 1958:144)

W wydaniu Reymonta ów wymiar sakralny w o wiele wyższym stopniu zakotwiczony
jest w religii katolickiej: Matka-Ziemia i Matka Boska łączą się tu ze sobą, jak w
poniższym fragmencie:
Zapatrzyła się [Jagna] znowu w okno [...] ale wnet [...] zapomniała […] o wszystkim, nawet o sobie
samej, zapadła w takie prześwięte bezczucie, jak ta ziemia rodzona w jesienne martwe noce – bo jako
ta ziemia święta była Jagusina dusza – jako ta ziemia. Leżała w jakichś głębokościach nie
rozeznanych przez nikogo, w bezładzie marzeń sennych – ogromna a nieświadoma siebie – potężna a
bez woli, bez chcenia, bez pragnień – martwa a nieśmiertelna, i jako tę ziemię brał wicher każdy,
obtulał sobą i kołysał, i niósł tam, gdzie chciał... i jako tę ziemię o wiośnie budziło ciepłe słońce,
zapładniało życiem, wstrząsało dreszczem ognia, pożądania, miłości – a ona rodzi, bo musi; żyje,
śpiewa, panuje, tworzy i unicestwia, bo musi […]; jest, bo musi... bo jako ta ziemia święta, taką była
Jagusina dusza – jako ta ziemia!... (Reymont [1904-09] 1976, t. 1:91)

Kobiecie, uosobionej w powieści przez Jagnę, przydaje się tutaj magiczno-religijnego
wymiaru. Nawet jeśli aluzje seksualne są wyraźne – ”i jako tę ziemię o wiośnie
budziło ciepłe słońce, zapładniało życiem, wstrząsało dreszczem ognia, pożądania,
miłości” – występują one w sakralnym obramowaniu: ”bo jako ta ziemia święta, taką
była Jagusina dusza – jako ta ziemia!...”. Obraz rozmarzonej Jagny, z całą jej
zmysłowością i tęsknotą za mężczyzną czy do mężczyzny, starał się jednak Reymont –
jak widać – utrzymać w dozwolonych ramach, w zgodzie z religijno-obyczajowymi
normami i oczekiwaniami odbiorców. Erotyczna swoboda Jagny była nie do
pogodzenia ze społecznymi prawami wiejskiej gromady i musiała prędzej czy później
doprowadzić do wykluczenia Jagny ze wspólnoty.
Tym samym los Jagny nabiera wymiaru więcej niż tragicznego. Uwięziona w
surowej katolickiej społeczności, Jagna nie ma nawet – jak to np. miało miejsce w
krajach o religii protestanckiej – możliwości rozwodu. Jest ona przykuta na resztę
życia do boku starego, znienawidzonego męża, zakochana w jego synu, który,
podobnie jak i ona, związany jest węzłem małżeńskim z inną. Starając się dać ujście
przepełniającym ją uczuciom i popędowi erotycznemu, nade wszystko zaś szukając
miłości, Jagna lokuje niefortunnie swe uczucia wpierw w prostackim i ordynarnym
wójcie, wykorzystującym jej naiwność, a potem w młodym, niedoświadczonym
kandydacie na księdza, w dodatku skazanym, z racji swego powołania, na celibat. Nic
więc dziwnego, że postępowanie Jagny budzi tak niepohamowaną, prymitywną
nienawiść i chęć odwetu ze strony kobiet we wsi: Jagnę, obezwładnioną i rzuconą
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brutalnie na kupę gnoju na wozie, gromada wiejska wywozi i wyrzuca poza granice
wsi.
Tak sugestywny obraz skazania na wygnanie upadłej kobiety nawiązuje – poza
symbolicznym ukaraniem grzesznicy – również i przede wszystkim do rdzennie
polskiego kodu kulturowego odnoszącego się do Matki-Ziemi. Jak pamiętamy
rozmarzona Jagna opisana jest w sposób kojarzący się polskiemu czytelnikowi
bezpośrednio z liturgią katolicką: ”[…] jako ta ziemia święta, taką była Jagusina dusza
– jako ta ziemia!...” (Reymont [1904-09] 1976, t. 1:91) Reymont świadomie oddziela
w ten sposób Jagnę od pozostałych kobiet we wsi. Opis Jagny i jej postępków sugeruje
również, że, jak już wspomniałam, jest ona dzieckiem natury i że jej przewinienia
wobec wiejskiej gromady są tego faktu bezpośrednim następstwem. Jednak nad naturą
panuje wszechmogący Bóg – przekonanie to jest głęboko zakorzenione w polskiej
mentalności ludowej. Swymi czynami Jagna pogwałciła nie tylko normy społeczne,
ale też religijne. Zaś zakochując się w przyszłym księdzu narusza najświętsze tabu, a
tym samym popełnia największy występek, jaki gromada wiejska może sobie
wyobrazić. Dla takiej kobiety nie ma miejsca nie tylko w tej gromadzie, ale nawet (i
tym bardziej) w przenajświętszej Matce-Ziemi: ”Byś sczezła na wieki! By cię święta
ziemia wyrzuciła” – krzyczały kobiety, rzucając w Jagnę ”grudy ziemi, kamienie i
przygarście piachu” (Reymont [1904-09] 1976, t. 2:416).
Nie zapominajmy też o istotnym aspekcie tej sprawy: że to właśnie ziemia (w
dosłownym i przenośnym znaczeniu) jest najważniejszym motorem życiowych
poczynań bohaterów utworów omawianych tu pisarzy. Kiedy Antek, dopiero co
osiadły na gospodarstwie zmarłego ojca, ma wybrać pomiędzy zagrożoną wydaleniem
ze wsi Jagną, a utratą szacunku otoczenia, nie waha się ani chwili: prędzej wyrzeknie
się ukochanej Jagny niż narazi gospodarstwo i swoją pozycję pierwszego gospodarza
we wsi na straty: ”Trza orać, by siać, trza siać, by zbierać, a co jeno przeszkadza, trza
wyplenić kiej zły chwast – mówił w nim jakiś surowy, prawieczny głos” (Reymont
[1904-09] 1976, t. 2:414).
Natura chłopa-gospodarza bierze więc górę nad romantycznym i namiętnym
kochankiem. Będąc ostatnią osobą, która mogłaby powstrzymać samosąd ludności
wiejskiej nad Jagną, Antek, cierpiący w gruncie rzeczy wewnętrzne katusze na myśl o
wydanej na pastwę gawiedzi wiejskiej bezbronnej Jagnie, decyduje się jednak stanąć
po stronie gromady: ”[…] wziął kosę na ramię i śpiesznie poszedł w pole pod las. […]
– Kto zawinił, niech weźmie karę” (Reymont [1904-09] 1976, t. 2:414).
Warto tu wspomnieć, że krytycy szwedzcy z lat dwudziestych, pisząc o Chłopach w
kontekście otrzymania przez Reymonta nagrody Nobla, podkreślali zgodnie ów
dramatyczny epizod, kiedy to ludność wiejska sama wymierza karę upadłej kobiecie.
Scenę tę uznano za ”jedną z najbardziej przekonywujących w literaturze współczesnej,
mimo, lub może właśnie z powodu krwawego, ordynarnego wręcz okrucieństwa, z
jakim dokonano egzekucji” (Stockholms Dagblad, 1924.14.11, tł. moje).
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Charakterystyczne jest jednak to, że dla krytyki szwedzkiej fragment ów stanowił
wyłącznie przykład talentu narracyjnego Reymonta, nie wahającego się wstrząsać
wyobraźnią odbiorcy takim obrazem literackim. Żaden z piszących nie odebrał go jako
konsekwencji naruszenia norm zachowań społecznych, określonych tradycją i
obwarowanych tabu (a do tej sfery można zaliczyć kuszenie przyszłego księdza).
Reakcja szwedzkich odbiorców jest zrozumiała – przynajmniej na tle galerii
literackich postaci kobiecych i ich działań – w wielu utworach szwedzkich powtarza
się podobny schematyzm kreacji postaci kobiet wiejskich. W żadnym natomiast nie
natrafimy na podobną sytuację czy scenę. Mam tu na myśli samosąd – wymierzanie
przez społeczność wiejską okrutnej, często kończącej się śmiercią, kary kobietom,
który w jakiś sposób naruszyły kodeks moralny i obyczajowy. Kobietom, które z tej
społeczności w jakiś sposób się wyłamują – przede wszystkim z powodu emanującej z
nich erotyki. Literatura polska o motywach wiejskich dostarcza w tym względzie
więcej przykładów, wystarczy wymienić Pietrusię z powieści Orzeszkowej
Dziurdziowie (1885). Również i w tym utworze ludność wiejska pozbywa się kobiety,
do której przylgnęła opinia wiedźmy i która używa swej mocy do kuszenia mężczyzn.
Odprawiony z kwitkiem mężczyzna nie potrafi zaakceptować odrzucenia go przez
Pietrusię – obiektu swojego pożądania:
Uśmiech miłosnej namiętności ustąpił na jego twarzy przed zmarszczkami zgryzoty i gniewu, coś
okrutnego, zawziętego przewinęło mu się po ustach.
– Kiedy tak [...] to ty doprawdy wiedźmą jesteś! Czartowską siłą ciągniesz do siebie ludzi, a potem
ich na zgubienie wieczne oddajesz! Poczekaj ty! będzie tobie! Już ja na ciebie pomstę za swoją
krzywdę znajdę, ty wiedźmo, przeklęta dusza twoja! (Orzeszkowa [1885] 1992:205)

Podobnie też w powieści Reymonta Jagna, usytuowana w powieściowej narracji na tle
”zwykłych” kobiet we wsi, swą postawą i reakcją na nią otoczenia, sygnalizuje typowy
dla polskiej religijnej mentalności negatywny stosunek do erotyki i – tym bardziej – do
pozamałżeńskich związków wynikających z erotycznego popędu. Reymont wierny jest
więc tutaj założeniom swej epoki, tzn. modernistycznemu przeświadczeniu o
destrukcyjnej sile zmysłowości i namiętności. Stąd też, mimo niewątpliwej i wyraźnie
w utworze obecnej sympatii, jaką powieściowy narrator darzy Jagnę, Reymont-pisarz
czuje się w obowiązku ukarać swą bohaterkę, by zadośćuczynić społecznym
konwenansom i obyczajowej tradycji.
W literaturze początku XX wieku jedynie w utworach z życia proletariatu
wiejskiego Ludzie stamtąd (1924-25) Marii Dąbrowskiej znajdziemy przykłady
bardziej niekonwencjonalnego sposobu odniesienia do spraw kobiecych.4 W opisach
biedoty wiejskiej kobiecy cykl życia stanowi tam, począwszy od pierwszych
4

Por. moje uwagi na ten temat w: Małgorzata Anna Packalén, 2001, Under två kulturers ok. Allmogeskildringar
i den polska och svenska 1800- och 1900-talslitteraturen, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Slavica
Upsaliensa 43, szczeg. rozdz. ”Den symboliska koden”.
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erotycznych doświadczeń, poprzez małżeństwo, macierzyństwo i śmierć, ważny
czynnik struktury świata przedstawionego. Podobnie jak Reymont, a jeszcze wcześniej
Orzeszkowa, Dąbrowska narusza tradycje literackie, wyodrębniając swoje bohaterki z
”szarego” wiejskiego kobiecego kolektywu. W nowelach, takich jak np. Łucja z
Pokucic czy Dzikie Ziele ich bohaterki, zarówno Łucja, jak i Marynka, naruszają
wiejski kanon konwencji społecznych w imię miłości i w sposób, który przywodzi na
myśl postępowanie np. Jagny czy Franki. Ich działania podporządkowane są jednak
innemu założeniu.
Obie te kobiety pozwalają się ponieść namiętności, ale ich działania i konsekwencje
tych działań słabo przystają do kanonu literackich opisów wiejskich postaci
kobiecych. Erotyczne zauroczenie wiedzie Marynkę do śmiałych czynów, kiedy to
oddaje się ona wędrownemu parobkowi, nie bacząc ani na pełne zgorszenia reakcje
otoczenia, ani na ewentualne konsekwencje tego czynu. Intensywność, z jaką
kochankowie wstępują w ów przesycony namiętnością związek, poraża swą siłą całe
otoczenie. Zwłaszcza że miłosna pasja poprzedzona jest zalotami objawiającymi się
przygodnym świadkom bardziej jako nienawistna walka niż miłosne gody. Widząc to
miejscowi młodzi chłopi gotowi są ruszyć na pomoc Marynce, hamują ich jednak
słowa jednego ze starszych mężczyzn: ”Poodźta. To ta jeich sprawa. Jest ta o co się
wadzić. Pies ta ze sukom sie nie pożrom – nie bojta sie… (Dąbrowska [1924-25]
1972:106).
Świadomie czy nie – dojrzalszy (wiekiem i doświadczeniem) parobek komentuje tu
trafnie odwieczną w przyrodzie walkę i sojusz płci. Zamiarem Dąbrowskiej jednak, co
również podkreśla Włodzimierz Maciąg, było nie tyle naturalistyczne ukazanie
realnych aspektów kobiecości swych bohaterek, ile raczej przeciwstawienie się temu,
co literatura modernistyczna uznała za antagonistyczne (Maciąg 1972:XXXII). Za
zjawisko takie uchodziła m.in. erotyka, burząca według tego przekonania ład
jednostkowy i społeczny. Tragiczne konsekwencje wybujałego erotyzmu Jagny w
powieści Reymonta są właśnie rezultatem przekonania, że erotyka jest siłą częściej
niszczącą niż budującą lub wzbogacającą inne związki społeczne czy rodzinne. W
nowelach swych Dąbrowska starała się zatem pokazać, iż niczym nie poskromiona,
przesycona erotyzmem miłość jest nieodzownym elementem ludzkiego życia,
stanowiąc czynnik zarówno konstruktywny, jak i destruktywny. Pisarka rozwijając
idee pozytywistyczne ukazuje możliwość pogodzenia erotycznych namiętności ze
stabilizacją społeczną, co więcej, znalezienia szczęścia w tym sojuszu. Tytuł noweli
Dzikie Ziele symbolizuje tu wyraźnie zarówno literacki wzór, jak i zasady rządzące
kreacją galerii postaci u Dąbrowskiej. Podobnie jak Jagna również i Marynka jest
przede wszystkim dzieckiem natury, jej erotyczna siła jest jej ”naturalnym” popędem,
stąd należy jej się zarówno zrozumienie, jak i wybaczenie popełnionych czynów.
Mimo jednak doskonałego wyczucia tematu, znajomości środowiska i zadziwiającej
umiejętności identyfikacji emocjonalnej z literackimi bohaterkami, jest Dąbrowska
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bezspornie produktem swej epoki i kultury. Główne postacie kobiece wspomnianych
nowel przekraczają co prawda – gnane swym popędem płciowym – granice norm,
usiłują jednakże na koniec osiągnąć ową stabilizację społeczną, jakiej wymagają
niepisane prawa zbiorowości wiejskiej. Kiedy matka Marynki udaje się do dworu w
sprawie mającego się wkrótce odbyć ślubu córki, gospodarz robi dyskretną aluzję do
zaawansowanego stanu przyszłej panny młodej:
– Ładnej żeście się panny młodej dochowali. Ani tańcować pewno nie będzie mogła – zażartował
niedbale.
– Stara wyprostowała się, duża i siwa, i rzekła surowo:
– Panu Bogu o czas nie idzie, bo je wieczny, ino o rzecz. A rzecz jest – jak być powinna.
Tak też myśleli wszyscy i ludzi naschodziło się na to wesele, jak rzadko bywa na które. (Dąbrowska
[1924-25] 1972:122)

”Rzecz jest – jak być powinna”, a więc poczęte w grzechu dziecko urodzi się już w
pobłogosławionym przez Kościół związku. W ten sposób prawa natury zostają
usankcjonowane przez prawa środowiska. Jednocześnie dopełnia się kobiecy cykl
życia: Marynka (i inne jej podobne) będąc w zgodzie z porządkiem natury uzyskuje
również miejsce w gromadzie. Dla dopełnienia tego obrazu i w kontekście
wcześniejszych moich uwag na temat gloryfikacji pracy warto wspomnieć, że Dzikie
Ziele kończy się obdarzonym symbolicznym ładunkiem sceną, w której ciężarna
Marynka i jej dopiero co poślubiony małżonek, bezpośrednio po weselu i późno w
nocy, idą na pole ściąć kapustę, żeby nie zniszczyło jej nadchodzące zimno:
Przekroczywszy drogę, małżonkowie zgięli się nad surowo pachnącą ziemią i wyłamując spod noża
zimne kule kapusty, obierali je z pierwszych liści, a liście skrzypiały i trzeszczały im w palcach.
(Dąbrowska [1924-25] 1972:123)

Również druga z kobiecych postaci Dąbrowskiej, Łucja, idąc za głosem instynktu,
przestaje liczyć się ze względami otoczenia. Jako ”słomiana” wdowa (jej męża
powołano na wojnę) zakochuje się w obcym przybyszu, wdaje się z nim w intensywny
erotyczny związek i rzuca tym samym wyzwanie wszystkim przyjętym w społecznej
gromadzie normom. Również i ona, podobnie jak Marynka, daje się opętać owej
miłości, ale w jej przypadku i w przeciwieństwie do Marynki, namiętność ta wiedzie ją
do tragedii: zaślepiona erotyczną pasją zaniedbuje nawet swoje zrodzone w tym
związku dziecko, które wskutek tego umiera. Jednocześnie opuszcza ją kochanek i
zrozpaczona Łucja szuka pociechy w alkoholu. W krótkim czasie stacza się na sam dół
społecznej hierarchii. Ma jeszcze nadzieję, że uda jej się uzyskać przebaczenie męża,
ale i on, powróciwszy do wsi, odchodzi o niewiernej żony. Nie dlatego, że przestał ją
kochać, wręcz przeciwnie – więź erotyczna między małżonkami nie osłabła bynamniej
wskutek rozłąki. Mimo tragedii osobistej, jaka ich dotknęła wskutek niewierności
Łucji i konsekwencji tej zdrady, małżonkowie łączą się początkowo w miłosnym
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zapamiętaniu, ulegając ”[…] swym dzikim chęciom, silniejszym niż cierpienie”
(Dąbrowska [1924-25] 1972:153).
Jednak wybaczenie cudzołóstwa okazało się trudne, co więcej – niemożliwe. W
utworze Dąbrowskiej mamy do czynienia z podobną sytuacją, jaką nakreśliła
Orzeszkowa w powieści Cham – również i tutaj występuje niewierna żona i nieślubne
(choć zmarłe) dziecko. Pomna norm społecznych swoich czasów Orzeszkowa
rozwiązuje ów tragiczny węzeł w sposób zgodny z kodeksem moralnym epoki: Paweł
usynawia dziecko, jednak wiarołomna żona ponosi karę, a raczej sama siebie karze
popełniając samobójstwo. W utworze Dąbrowskiej Łucję karze samo życie. Inaczej
mówiąc portrety psychologiczne bohaterów utworu, jak również cała sytuacja, w jakiej
się znaleźli, są o wiele bardziej realne i wiarygodne. Po powrocie męża do domu i
związanym z nim chwilowym uniesieniem, małżonkowie zmuszeni są stawić czoła
trudnej sytuacji, która jednak okazuje się ich przerastać:
Lecz gdy nazajutrz wstali, okazało się, że żyć ze sobą nie mogą. […] kłócili się całe godziny.
Wspaniałomyślna, a potem dzika miłość, jak ich ogarnęła wczorajszego wieczora, nie starczyła na
dzień. Wyszargali ją w obelżywych słowach. (Dąbrowska [1924-25] 1972:154)

Końcowy rozłam następuje w momencie, kiedy małżonkowie domówili się
nieprawego dziecka Łucji: ”Umarły Kasperek stanął pomiędzy nimi i osądził”.
Porzucona przez wszystkich, pozbawiona zabezpieczenia, jakie dawał jej – mimo
wiarołomności – związek małżeński i odsądzona od czci i wiary przez otoczenie,
Łucja decyduje się na emigrację do Ameryki.
Również i tutaj jednak, podobnie jak w przypadku Reymontowej Jagny, mimo
wszystkich niepowodzeń Łucji i naruszenia przez nią społecznych reguł, narrator jest
niejako ”namacalnie” po jej stronie. Miłosne opętanie Łucji stanowi w treści utworu
rezultat silnego popędu płciowego młodej, pełnej temperamentu kobiety, która,
pozostawiona na długi czas sama, rzuca się w końcu ramiona pierwszego przygodnego
mężczyzny. Poprzez przywołanie tego ”obiektywnego” czynnika jako okoliczności
łagodzącej na gorszące i prowokujące otoczenie zachowanie Łucji, Dąbrowska
usprawiedliwia niejako destrukcyjny wymiar owej namiętności. Dąbrowska nie ocenia
wybujałej seksualności Łucji jako siły niszczącej, widząc w bohaterce swego utworu
przede wszystkim jednostkę doświadczoną przez los.
Jak widać te odbite niejako w żałosnym krzywym zwierciadle femmes fatales
polskiej wsi, których namiętność, owa ”siła fatalna”, niszczy w taki czy inny sposób
określony normą ład, ale też i przede wszystkim je same, prędzej czy później potępia
też i karze społeczeństwo: najbliżsi ludzie, wieś, gromada. Co do tego wszyscy
wymienieni tu pisarze – Orzeszkowa, Reymont i Dąbrowska – są zgodni.
Uwarunkowane jest to z pewnością surowymi i katolickim kodeksem religijnym
podyktowanymi poglądami na miłość i erotyzm, zwłaszcza gdy w grę wchodzi
wybujały seksualizm czy, inaczej mówiac, ”nadwyżka temperamentu” kobiety. Zasadą
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kreacji jest jednak w tych utworach wydobycie ich bohaterek, kobiet wiejskich, z
wiejskiego kolektywu, a przede wszystkim z tradycyjnego, kulturowo-symbolicznego
stereotypu. Z tym że, jak zaznaczyłam, symbolika ta ma swój konkretny wymiar w
opisie jednostkowego świata kobiety czy także w ogóle świata kobiet, gdzie
naruszenie moralnego ładu jest podporządkowane strategii ukazania czy
wyodrębnienia losu indywiduum na tle anonimowej gromady. Owa wybujała
seksualność prowadzi, jak starałam się pokazać, do różnych następstw. Nie można
jednak zrozumieć motywów postępowania czy konsekwencji czynów postaci
literackich nie wpisując ich w ich własny czas. Wymienieni wyżej pisarze tworzyli
bowiem pod naciskiem istniejących konwencji i kodów kulturowych. Każdy z nich
zatem, wierny normom swego czasu i środowiska, dąży do pogodzenia narracyjnego
toku wydarzeń z przyjętymi regułami społecznej akceptacji i oczekiwaniami
odbiorców swoich utworów.
I tak jeśli chodzi o Orzeszkową można stwierdzić, że mit kobiety, Matki-Polki,
kapłanki domowego i – co równie ważne – narodowego ogniska, cieszy się
największym szacunkiem pisarki. Świadczą o tym pozytywnie (w sensie zarówno
dosłownym, ideologicznym, jak i przenośnym) naszkicowane i rozpowszechnione w
jej utworach sylwetki nawiązujące do tego właśnie wzorca osobowego. W utworze
Cham pozytywnym przeciwieństwem Franki jest Ulana, a więc uosobienie kobiecości
w jej najbardziej tradycyjnym wydaniu: oddanej żony i matki. Nie znaczy to, że
Orzeszkowa nie ma swych zasług w przekształcaniu świadomości społeczeństwa
odnośnie emancypacji kobiet. Chodziło jej jednak głównie o zniesienie społecznej
degradacji kobiet, o usamodzielnienie kobiet poprzez umożliwienie im pracy
zarobkowej. Inaczej mówiąc o przekształcenie salonowych lalek w równorzędnych
partnerów mężczyzn na rynku pracy. Widziała w tym Orzeszkowa – i słusznie – jeden
z koniecznych warunków do odbudowania i dalszej budowy społeczeństwa polskiego.
Emancypacja ta nie ma jednak wiele wspólnego z propagowaniem wyzwolenia kobiet
jeśli chodzi o prawo do miłości i wyrażania uczuć zgodnie z indywidualnym
temperamentem i popędem seksualnym. Stąd, szkicując atrybuty kobiecości i motywy
postępowania swych bohaterek, zarówno narusza jak i – wierna mimo wszystko
wyśrubowanym normom etycznym swoich czasów – z przekonaniem sankcjonuje
kanon przyjętych reguł.
Reguły te wyznaczają również kwalifikator moralny dla postępowania bohaterów
związków miłosnych w utworach Reymonta. Podkreślić tu jednak trzeba wyjątkowe
pogłębienie portretów psychologicznych postaci, ofiar miłosnych pasji i namiętności.
Sceny miłosne nasycone są dużą dozą zmysłowości, a seksualność kochanków
odzwierciedla nie tylko ich popęd płciowy, ale też skomplikowaną formację
uczuciową i psychologiczną uwikłanych w tragiczny konflikt uczuć ludzi. Jest to z
pewnością w dużej mierze zasługą środowiska, które wydało na świat i ukształtowało
osobowość twórczą Reymonta. Jak niejednokrotnie podkreślał polski znawca i badacz
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Reymonta, Franciszek Ziejka, był Reymont ”pisarzem, którego ukształtowała nie tyle
kultura, co natura. Stoi on o wiele bliżej Reja i Paska niż Prusa i Orzeszkowej” (Ziejka
1991:XXIII).
Niezależnie od tego jednak Reymont, sugerując niemożność sojuszu miłosnej pasji
ze społeczną stabilizacją i akceptacją, daje zdecydowanie wyraz modernistycznemu
przekonaniu o niszczącej sile erotyki w sferze harmonii stosunków rodzinnych i
międzyludzkich.
Inaczej niż Dąbrowska, która erotykę i seksualizm traktuje bardziej w szeroko
pojętym kontekście dramatu człowieczeństwa niż w kontekście naruszenia moralnego
i społecznego ładu. Przeciwstawiając się pewnym elementom literackiego wzorca,
podług którego erotyzm kobiet był z reguły nacechowany negatywnie, pozwala swym
postaciom kobiecym w kreacji świata przedstawionego utworów nie tylko odczuwać i
wzbudzać namiętności, ale podnosi również ich erotykę do równej erotyce ”pierwszej
płci”. Jest to tym bardziej godne uwagi, że kobieta w utworach XIX i (przynajmniej)
pierwszej połowy XX wieku przedstawiana jest zwykle i odbierana z perspektywy
patriarchalnej świadomości mężczyzny, zaś jej seksualność, siłą odwiecznej tradycji,
pojmowana jest jako ”druga kategoria” w stosunku do męskiej. Szczególnie ważny w
tym kontekście jest fakt obdarzenia rolą nosicielek namiętności proste kobiety
wiejskie, umiejscawiane zwykle w tychże utworach na niskich szczeblach w hierarchii
literackiej. Podnosząc więc kobiecą zmysłowość i seksualność do rangi co najmniej
równorzędnej z erotyką męską, Dąbrowska przyczynia się tym samym do
przedefiniowania erotycznego kontraktu czy innymi słowy zależności ”władzy”
między płciami, a przez to do niewątpliwego awansu literackiego postaci kobiecych.
Postaci te, zastygłe dotąd w tradycyjnych stereotypach, zostają wprawione w ruch i
poddane procesowi daleko idącej demokratyzacji i nobilitacji, wykraczając tym
samym zdecydowanie i na wiele lat przed czasem, poza swoją własną epokę i
społeczność.
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Abstract: The Swedish Translation of the Russian Romantics 1825-50 – What Was
Translated and Why
In this article, the author describes the translation of Russian romantic prose and poetry into Swedish
in Sweden and Finland during the period 1825-50. The result indicates major differences between the
introduction of the Russian romantics in Sweden and Finland. In Sweden, most of the translations are
adventure novels (Bulgarin, Marlinskij, Puškin), and the paratext shows a tendency towards cultural
estrangement towards Russia. In Finland, Russian poetry is more widely translated, and the
translations are embedded in an attitude of greater respect and interest than in Sweden.

1. Inledning
I all dess bredd bryter romantiken in i Ryssland och Sverige samtidigt under 1800talets första hälft. Som bekant vann de nya idéströmningarna plats också i den nya
tidens litteratur. När denna i sin tur översattes var det ett viktigt led i spridningen och
befästandet av de romantiska idéerna. De internationella översättningskontakterna såg
dock inte likadana ut. I fall då den mottagande kulturens (målkulturens) relation till
avsändarkulturen (källkulturen) utmärktes av tillit och respekt, torde situationen sett
annorlunda ut, än om förhållandet präglades av fiendskap och fördomar. Särskilt
problematisk torde översättningsrelationen vara när det gäller den romantiska litteratur
som ägnade sig åt nationella frågor och formulerandet av en nationell identitet – i
synnerhet vad gäller språkpar där målkulturens nationella självbild påverkats av
negativa, för att inte säga fientliga föreställningar om källkulturen, vilket var fallet i
Sverige i relation till Ryssland under 1800-talets första hälft (Nilsson 1990; Stalfelt
1961). Under denna tid framstår Ryssland kanske tydligare än någonsin som en
civilisatoriskt väsensskild ”Andre”, mot vilken den svenska självbilden formuleras.
Den svenska översättningen av romantisk rysk litteratur erbjuder därför en
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översättningshistoriskt intressant situation, med en import av en litteratur som (vid
sidan av andra funktioner) söker bekräfta en traditionell politisk fiendes kulturella
storhet och särart och som indirekt hävdar dess kulturella tillhörighet till den
(väst)europeiska kultursfär, för vilken Sverige traditionellt sett sig som en företrädare,
inte minst i jämförelse med Ryssland (Gerner 2002; Tengström 1997). Situationen blir
särskilt intressant eftersom en betydande del av målkulturen (det svenskspråkiga
Finland) efter 1812 ingår i ”arvfiendens” imperium.
Nedan behandlas några aspekter av den svenska översättningen av rysk prosa och
poesi under det dryga kvartsseklet 1824-1850. I ett första avsnitt redovisas
utgivningens omfattning, samt tendenser i urvalet. Därefter diskuteras den ryska
litteraturens vägar till Sverige, hur den presenterades av förlagen, samt några
skillnader mellan Sverige och Finland, belysta av en jämförelse mellan två samtida
texter om rysk litteratur. Avslutningsvis diskuteras utgivningens särdrag utifrån tidens
övergripande politiska, förlagshistoriska och idéhistoriska omständigheter.
Utgångspunkten är ett utgivningshistoriskt material som sorterats under pågående
avhandlingsarbete.1

2. Omfattning och urval
Under 1800-talets första två årtionden gavs rysk skönlitteratur ut högst sporadiskt och
urvalet dominerades av Nikolaj Karamzins noveller2. Vid mitten av 1820-talet skedde
ett tydligt generationsskifte: samma år (1824) som den sista svenska Karamzinutgåvan publiceras, utkommer i Helsingfors den första svenska översättningen av en
företrädare för den ryska romantiken: Fedor Glinkas Lifvets gåta. Allegorie (orig.
okänd)3. Året därpå publiceras den första översättningen av Aleksandr Puškin, Minne
af Kaukasien/Kavkazskij plennik, även den i Finland4.
Åren 1824-50 utkommer 22 svenska översättningar från ryska, varav 12 på svenska
förlag och 10 på finländska. För samma period har det även gått att finna 57
översättningar publicerade i finländska dagstidningar och tidskrifter och två i svensk
periodika5. Den finländska utgivningen är obefintlig före 1824. Utgivningstakten är
1

Avhandlingen har tre huvudsakliga delar: en som undersöker utgivningen av rysk skönlitteratur på svenska
1797-2009, en som undersöker det svenska mottagandet av Nikolaj Gogol’s författarskap 1850-2009, och en
som undersöker de svenska översättningarna av Döda själar.
2
Perioden 1797-1824 är 7 av 11 översättningar texter av Nikolaj Karamzin: 4 rikssvenska förlagsutgåvor och 3
dagstidningspublikationer i Åbotidningar (Åkerström 2005).
3
Tämligen många verk i Åkerströms bibliografi har blivit identifierade som översättningar från ryska, utan att
för den skull originaltexten (så långt) har kunnat identifieras.
4
Aleksandr Puškin, Minne af Kaukasien/Kavkazskij plennik. Åbo, 1824. Översättare och utgivare var Frederik
August von Platen (1790-1868), en svensk officer som efter freden i Fredrikshamn 1812 tagit kanslitjänst i
Petersburg. Bl.a verkade von Platen vid ryska utrikesministeriet, där också Puškin tjänstgjorde 1818-20. Någon
personlig bekantskap har dock inte kunnat beläggas (Carpelan, 1903; Elegenstierna 1998; Šarypkin 1975).
5
Skillnaden har att göra med den avsevärt bättre digitaliseringen av äldre periodikamaterial i Finland. Eftersom
det rikssvenska periodikamaterialet är bibliografiskt sämre utforskat än det finländska, har min undersökning ett
sämre underlag vad gäller rikssvenska publikationer.
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länge mycket låg, men omkring 1840 publiceras ett flertal omfångsrika romaner i
Sverige (9 förlagsutgåvor 1838-42)6. Nästan alla författare som översätts är samtida,
dvs. levande eller nyligen avlidna vid översättningens publicering, något som torde
hänga samman med originallitteraturens ännu unga ålder. Den förhållandevis täta
utgivningen omkring 1840 är till övervägande del beroende av en översättares (Otto
Meurmans) kontakter med förläggare (N. H. Thomson)7. När detta samarbete upphör,
försvinner den ryska skönlitteraturen ur svensk bokutgivning: 1843-68 trycks inte ett
enda ryskt skönlitterärt verk på rikssvenska förlag. Utgivningen i Finland fortsätter
sporadiskt fram till 1850, då Birger Lundahls översättning av Nikolaj Gogol’s
Mirgorod. Genremålning från Lilla Ryssland/Povest' o tom, kak possorilsja Ivan
Ivanovič s Ivanom Nikiforovičem avslutar den första introduktionen av rysk romantik i
den svenska litteraturen.
De översatta författarna kan delas in i två grupper: romantiska poeter och författare
av romantisk prosa. Bland de förra är det ingen, undantagen Puškin, som introduceras i
större omfattning. Poeter som Anton Del’vig, Vasilij Ţukovskij, Evgenij Baratynskij
och Andrej Podolinskij m.fl. översätts, men mycket begränsat, enbart i Finland och
huvudsakligen för dagspress. De finländska översättningarna har med andra ord ett
större inslag av lyrik än de svenska. Också det finländska intresset för rysk
folkdiktning tycks ha varit större än i Sverige8. Särskilt bör nämnas Julius Lundahls
många översättningar av ryska folkvisor och folksånger, publicerade i finländska
dagstidningar omkring år 1840, samt Lundahls aldrig i sin helhet publicerade
översättning av Igorkvädet/Slovo o polku Igoreve (Hellman 2003).
Den första svenska Puškin-översättningen, von Platens Minne af Kaukasien, följs
inte genast av fler översättningar, kanhända för att större delen av upplagan förstördes
i Åbo brand 1827 (Carpelan 1903). Det dröjer till 1840-talet innan Puškin
uppmärksammas mera sammanhängande. År 1841 publiceras ett flertal översättningar
i finländska dagstidningar9 och i Sverige trycks samma år både Otto Meurmans
översättning av Kaptenens dotter/Kapitanskaja dočka och C. J. Lénströms avhandling
(se 4.3.). Under andra hälften av 1840-talet publicerar finländsk dagspress några
sporadiska översättningar och 1849 går Spaderdame/Pikovaja dama som följetong i
rikssvenska tidskriften Tiden10 (Hjelm-Milczyn). Därefter finns inga kända Puškinöversättningar förrän i slutet av 1860-talet. Anmärkningsvärt är att de rikssvenska
översättningarna domineras av prosa, de finländska av lyrik.
6

Antalet förlagsutgivna översättningar från ryska i Sverige är under 1820-talet 1, i Finland 2. Under 1830-talet
är siffrorna de motsatta och under 1840-talet är antalet svenska utgåvor 10, de finländska 6.
7
Se artikel om Meurman i Svenskt översättarlexikon.
8
Nämnas bör dock en samling med ryska ”fornsagor”, utgivna i Sverige med anonym författare och översättare:
Först Wladimir och hans kämpar. Stockholm, 1840.
9
Helsingfors morgonblad trycker fyra utdrag ur Västslaviska sånger/Pesni zapadnych slavjan i översättning av
Julius Lundahl, samt De begge korparna/Voron k voronu letit, översatt av Fredrik Cygnaeus (Åkerström, 2005).
10
Puškins översättare i den finlandssvenska dagspressen under denna tid är Fredrik Cygnaeus (med två,
eventuellt tre lyriska översättningar); Julius Lundahl (fyra); samt två vardera av bröderna Torsten och Lennart
Forstén (Åkerström, 2005).
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Åren 1831-50 översätts en rad ryska prosaförfattare, vilka förenas av verkens ofta
underhållningsbetonade karaktär. Den för förlag mest översatte ryssen under dessa år
är Aleksandr Marlinskij med fem egna utgåvor 1840-42, samtliga i översättning av
finlandssvenske Otto Meurman och utgivna i Thomsons Kabinetsbibliothek af den
nyaste litteraturen. Vanliga teman i den översatta prosan är den ryska historien och
exotiska platser i det ryska imperiet, ämnen som förknippats med det nationella
uppvaknandet och försöken att i litteraturen definiera en rysk nation (Kuprejanova
1981; Layton 1994). Bland de historiska romanerna är två teman särskilt vanliga:
”splittringen i den ryska gemenskapen” och ”intrånget västerifrån”. I Ryssland hade
tematiken blivit populär i litteraturen under Napoleontiden, och togs upp igen under
1830-talet, framförallt av prosaförfattare med en patriotisk inriktning som Nestor
Kukol’nik och Michail Zagoskin, ”Rysslands Walter Scott” (Zorin 2001). Temats
popularitet hängde delvis samman med den färska erfarenheten av ett intrång
västerifrån, men var också ett sätt att litterärt utforska den ryska historien. Den stora
oredan behandlas till exempel i Bulgarins 700-sidiga roman Den falske Dmitrij/Dmitrij
Samozvanec (Stockholm, 1838) och i Zagoskins 400 sidor långa Jurii Miloslavskoj
eller ryssarne 1612/Jurij Miloslavskij, ili Russkie v 1612 godu (Åbo, 1833). Temat
”intrång västerifrån” återkommer i Zagoskins Roslavleff eller ryssarne 1812/Roslavlev
ili Russkie v 1812 godu (Åbo, 1850), likaledes ett omfattande verk (560 sidor)
publicerat i häftesform. Ytterligare ett verk av en patriotiskt sinnad författare, Ivan
Laţečnikov, upprepar temat ”inre splittring” och till viss del även intrångstemat: i den
500 sidor långa, häftesvis utgivna Kejsarinnan Annas gunstlingar/Ledjanoj dom
(Stockholm, 1840) är det kejsarinnan Annas kurländske rådgivare Ernst Johann von
Biron och chefen för dennes spionväsende, ”Juden Lippman”, som representerar det
främmande element som söndrar det dekadenta hovet. Mot honom står den uttalade
patrioten, kabinettsministern Volinskij, som gör allt i sin makt för att hindra det
främmande elementets hot mot den ryska gemenskapen. Marlinskij återkommer till
liknande teman i Roman och Olga/Roman i Ol’ga och Pantsarriddaren/Latnik (båda
Stockholm 1842). Bland andra översättningar med historiskt innehåll kan nämnas
Puškins Kaptenens dotter (Stockholm, 1840), samlingen ryska fornsagor Först
Wladimir och hans kämpar (Stockholm, 1840), samt två historiska berättelser av
Nestor Kukol’nik (båda utgivna i Finland)11.
Kaukasus var ett annat populärt tema i tidens ryska skönlitteratur. Hos flera
författare som hade direkta kopplingar till dekabristerna eller sympatiserade med
dessa, kom Kaukasus att få rollen som ett symboliskt landskap av motstånd och revolt
mot tsarmakten, samtidigt som det också blev en projektionsyta för tidens romantiska,
11

Nestor Kukol’nik, Nadinka. Helsingfors, 1846. Awdotja Petrowna Lichontschick. Åbo, 1856. Den senare
berättelsen är den enda ryska översättning till svenska som publiceras på förlag 1851-66. Nämnas kan också att
utdrag ur följande verk publiceras i finländsk dagspress: Karamzins Rysk historia/Istorija Gosudarstva
Rossijskago, Aleksandra Išimovas Ryska historien i berättelser för barn/Istorija Rossii v rasskazach dlja detej,
samt Lundahls redan påtalade översättning av Igorkvädet (Åkerström 2005).
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orientalistiska moden och för ett nationellt utforskande av imperiet. (Layton 1994;
Ram 2003) Bland de översatta författarna kan nämnas Marlinskij, vars verk i flera fall
utspelar sig i Kaukasus, samt Puškins Minne af Kaukasien och Otto Meurmans
översättning av Michail Lermontovs Vår tids hjelte/Geroj našego vremeni
(Helsingfors, 1844). Utöver Kaukasus finns ett par andra geografiska platser som
framställs i ett exotiskt skimmer i den översatta litteraturen. Hit hör till exempel det
Ukraina som presenteras i nämnda översättning av Gogol’. Ett tydligt etnografiskt
anslag finns också i Bulgarins Iwan Wuishigin eller lifvet och sederna i Ryssland/Ivan
Vyžigin (Stockholm 1831), där huvudpersonen reser genom såväl Polen och
Vitryssland som de sibiriska stäpperna, där han tillfångatas och adopteras ”af den ädla
och förträffliga stammen Baganlaü-Kiptschak” (Bulgarin 1831:121).

3. Importvägar
Sverige har inte alltid haft väl upparbetade kontaktvägar till den ryska litteraturen.
Länge fungerade de tyska och franska litteraturerna som förmedlande instanser i söder,
och i öster fanns den finlandssvenska länken. Ett sätt att skapa sig en bild av de
förmedlande kontakterna är att granska antalet identifierade sekundär-översättningar,
dvs. översättningar från andra språk än källspråket. Bland 12 rikssvenska
förlagsutgåvor 1824-1850 har 7 kunnat identifieras som direktöversättningar och 3
som sekundäröversättningar. (2 översättningar har inte gått att bestämma med
avseende på detta.) Av direktöversättningarna är nästan alla (6 av 7) utförda av
finlandssvenske Otto Meurman. Det har alltså endast gått att identifiera en
direktöversättning av en svensk medborgare12. Av de identifierade sekundäröversättningarna är två gjorda från tyska och en från franska eller engelska. Att döma
av periodens förord tycks det tyska inflytandet ha varit större än det franska (se 4.2.).
Bland de 67 finländska publikationerna före 1860 återfinns endast 1 identifierat fall
av sekundäröversättning13. Antalet identifierade direktöversättningar är 4 bland
förlagsutgåvorna och 34 för periodikapublikationerna. Kontrasten mot den svenska
situationen är slående: där den svenska litteraturen nästintill saknar egna direkta
kontakter med Ryssland och istället förlitar sig på finländsk och tysk förmedling, står
de finländska skriftställarna i närmare kontakt med det ryska litterära livet.

12

Johan Fredrik Bahr (1805-1875) var skepparson från Visby och filosofie magister i Uppsala 1833, därefter
bibliotekarie hos ryske ministern i Stockholm, J. P. van Suchtelen, vilket gav tillfälle till resor i Ryssland 18351836. Resorna beskrivs i en tvåbands reseskildring, Anteckningar från Ryssland (Stockholm, 1838). Bahr gav
senare ut resehandböcker för Stockholm, samt en diktsamling. Hans främsta område var emellertid kemin, vilken
han huvudsakligen ägnade sig åt från 1840-talet. Från ryska översatte Bahr Faddej Bulgarins 700 sidor långa
Den falske Dmitrij. (Stockholm: Thomson, 1838). Bahr och Bulgarin ska ha lärt känna varandra då Bahr var på
besök i Stockholm 1838. Det är oklart om Bahr behärskade ryska (Nyberg 1838; Karhu 1962; Svenskt
biografiskt lexikon 1920).
13
Aleksandr Marlinskij, Det röda doket/Krasnoe pokryvalo, i Åbo Underrättelser 20/7-6/8 1836. Övers. fr. fra.
av Firry de Pegny och Haquin (Åkerström, 2005).
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4. Förlagens presentationer
Litteratursociologen Gerard Genettes begrepp paratext avser det ramverk av
information om ett skönlitterärt verk som alltid ledsagar detsamma. Genette delar in
denna informationsväv i två större partier: peritext, som avser de vidhängande
kommentarer till huvudtexten som finns i en bok, men som inte är en del av
huvudtexten (omslag, baksidestext, översättarens anmärkningar, författarnamn, titel
etc.); och epitext, som utgörs av alla meddelanden om texten utanför boken. (Genette,
1997). Här vill jag ta upp några tendenser i förlagens presentationer av de översatta
verken, den s.k. peritexten. Förlagskommentarerna är talande för inställningar till den
ryska litteraturen hos utgivare och översättare. Jag begränsar mig till två områden:
titelförändringar och förord.

4.1. Titelförändringar och tillskott av undertitlar
I flera fall då de översatta titlarna drastiskt har ändrats (vilket ofta inte är fallet) har det
fått som resultat att titelns informativa sida tydligt förstärkts. Nedan ges några
exempel.
Originaltitel
1. Mulla-Nur
2. Rasskaz oficera, byvšago v plenu
u gorcev
3. Ivan Vyţigin
4. Povest' o tom, kak possorilsja
Ivan Ivanovič s Ivanom
Nikiforovičem
5. Ledjanoj dom
6. Kavkazskij plennik

Svensk titel

Författare

Mulla-Nur. Sann berättelse
Seder och bruk i Kaukasien

A. Marlinskij
A. Marlinskij

Iwan Wuishigin, eller lifvet och sederna i
Ryssland
Mirgorod. Genremålning från Lilla Ryssland

F. Bulgarin

Kejsarinnan Annas gunstlingar. HistoriskRomantisk Skildring ur Rysslands häfder
Minne af Kaukasien

I. Lašečnikov

N. Gogol'

A. Puškin

Tabell 1. Titelförändringar.

I exempel 1 presenterar den svenska titeln Marlinskijs roman som en
verklighetsskildring. I exempel 2 anger den ryska titeln ett slags fiktiv självbiografi,
medan den svenska presenterar verket som en etnografisk undersökning av den
kaukasiska verkligheten. En liknande förändring sker med tillskottet av undertitel i
exempel 3. Begreppet ”genremålning” i exempel 4 tillför verket ett anspråk på
vardagsskildring, vilket är anmärkningsvärt med tanke på det excentriska beteendet
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hos huvudpersonerna i Gogol’s novell14. I exempel 5 ersätts en poetisk titel med en
mer förklarande, åtföljd av en undertitel som presenterar romanen både som ett stycke
underhållande litteratur och som ett stycke information om Rysslands historia. I
exempel 6 skiftar Puškins fiktionstitel till en memoartitel.
I exempel 3-5 betonas att verken innehåller information om just ryska (eller
ukrainska) förhållanden, vilket de för all del gör. Samtidigt är det slående hur ofta
dessa tillskott förekommer – en ”ursprungsmärkning” av den litterära varan som
framhäver verkens kulturrepresentativa och informativa värden framför dess
konstnärliga. En viss sorts titelförändringar (deiktiska) kan ses som en given följd av
att en text har flyttats från en kultur till en annan; exempelvis de i Finland så populära
folksagorna, som ju i Ryssland enbart är ”folksagor” men som i en ny kultur blir just
”ryska folksagor”. Det är emellertid inte helt givet att tillskottet ”rysk” ska skrivas ut:
andra drag kan också lyftas fram (”spöksaga”, ”barnsaga” etc.), eller så kan sagan
introduceras i målkulturen utan särskild anmärkning15. Att denna typ av
ursprungsmärkningar förekommer och att de gör det i sådan omfattning är alltså inte
enbart en följd av kulturbytet; de torde också fylla någon funktion, exempelvis att göra
texterna mera lockande genom att lyfta fram det ”främmande”. De deiktiska
förändringarna påför under alla omständigheter texterna en antydan om att verken är
intressanta framförallt som representanter för just den ryska kulturen och först i andra
hand (om alls) som texter av allmänmänsklig innebörd.

4.2. Förlagens förord
De flesta av periodens utgåvor saknar förord, men de som finns upplyser om
utgivarnas/översättarnas syfte med utgåvan, om översättarnas förhållande till sin
uppgift, samt ger karakteriseringar av den ryska litteraturen och av enskilda verk.
Utgåvornas explicita syfte är ofta att bekanta de svenska läsarna med en för dem okänd
författare/litteratur: man vill ”göra vår allmänhet bekant med våra östliga grannars
sköna litteratur” (Marlinskij 1840:iii) och ”göra den [ryska litteraturen] känd af
Svenska läsare” (Laţečnikov 1840:opag. förord). Men introduktionens motiv är inte
sällan förvirrande. Det är nämligen ett återkommande påstående att den ryska
litteraturen är underutvecklad i jämförelse med den svenska och västeuropeiska.
Överlag är jämförelser med västeuropeisk litteratur vanliga och ofta tjänar jämförelsen
till att etablera den västeuropeiska litterära utvecklingen som estetisk och historisk
norm.
14

Uppslagsordet ”genremålning” i Nordisk familjebok, 2:a uppl., definierar inriktningen som ”det slags
figurmålning, som framställer händelser eller tillstånd i det vanliga lifvet, sådant detta i skilda länder och tider
samt inom skilda folk och klasser uppenbarar sig […]”
15
Det senare sker till exempel vid periodens översättningar av Krylov: Lögnaren/Lžec (Helsingfors Tidningar,
1829), samt Ekorren/Belka och Åsnan och näktergalen/Osel i solovej (Åbo Underrättelser 1852) (Åkerström,
2005).
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Till exempel i den tyske översättarens förord till Först Wladimir och hans kämpar
uttrycks en anmärkningsvärd inställning till den ryska litteraturen. Först identifierar
översättaren vissa likheter mellan de ryska myterna och framförallt Arthursagan;
därefter görs en jämförelse mellan den västeuropeiska och den ryska historien, vilken
sedan får förklara de större olikheterna i västeuropeisk och rysk folklyrik:
”[Då] uti Westra Europa, krigen med de ridderliga Mohrerna och korstågen i Orienten mera utbildade
Riddareväsendet och förfinade folkpoesien, hindrades en sådan utbildning i Ryssland genom
striderna med de vilda Polowzerna och Petschenegerna[…].”(Först Wladimir:iv)

Tillsammans med den efterföljande invasionen från ”de råa Mantschu-horderne” ska
detta ha fått som följd att den ryska folklyriken saknar det ”Westerländska
Ridderskapets seder och bruk” samt ”den fina aktning för qvinnokönet” (ibid.:iv),
vilket alltså skulle utmärka den västeuropeiska folklyriken. Det antas här att den ryska
litteraturen skulle ha tagit samma väg som den västeuropeiska, hade den bara förfinats
i krig och korståg av ett annat slag än de som verkligen ägde rum; den västeuropeiska
folklyriken (och historien) sätts därmed som norm, medan den ryska folklyriken (och
historien) är en olycklig avvikelse. Som sådan har den dock sina förtjänster. För även
om de västeuropeiska sagorna anförs som en förebild, framhålls det samtidigt som ett
positivt värde att de ryska sagorna ”lånade ingenting främmande” (ibid.:iii), dvs. att
den ryska folkpoesin äger någon form av självständighet; den tyske översättaren
efterfrågar kort sagt nationalkolorit i de ryska verken. Eftersom han samtidigt
uppställer den västeuropeiska litteraturen som norm uppstår dock en olöslig paradox:
den ryska litteraturen kan inte härma Väst utan att förlora vad Väst efterfrågar, men
kan inte heller behålla sin nationalkolorit utan att hamna utanför den föredömliga
(västeuropeiska) normen. Motsägelsen återkommer på andra håll i tidens paratext16.
Ett iögonfallande drag i de utgåvor som översatts från tyska är att de ofta har dubbla
lager av tyska och svenska kommentarer i förord och i de skönlitterära texterna. Till
exempel Bulgarins Iwan Wuishigin innehåller ett lapptäcke av kommentarer:
författaren (”Förf. anm.”) förklarar vanligen icke-rysk realia för de ryska läsarna, den
tyske översättaren rysk realia för de tyska läsarna, medan den svenske översättaren
lägger ut texten utan större urskiljning – metakommentarer till den tyske översättarens
ordval blandas med nyckfulla jämförelser med svenska förhållanden. I Först Wladimir
och hans kämpar anges i den svenske översättarens förord att syftet med utgåvan är att
”göra den Svenska Allmänheten en tjenst” genom att ”på vårt språk öfverflytta [en
samling] Ryska metriska sagor” (Först Wladimir:ii). Detta motiveras främst med att
folkvisor och folksagor börjat uppmärksammas i omvärlden, med vilket man väl
främst får förstå den s.k. ”kultiverade” världen i Västeuropa och Tyskland som Sverige
så gärna vände sig till. Den tyske översättaren vill å sin sida ”fylla en lucka i den
Tyska litteraturen” och anger att översättningen härvid har en dubbel funktion: dels har
16

Se till exempel förordet till Bulgarin 1831, samt avsnittet om Lénströms avhandling nedan (4.3).
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den ”ett historiskt värde”, dels ett ”esthetiskt” (ibid.:vi). Intressant är att den svenske
översättaren motiverar sin översättning med ett internationellt intresse för ämnet,
medan den tyske översättaren vill fylla ”en lucka” i den inhemska litteraturen.
Kommentarer om översättningsproblem relaterade till vad som upplevs som ett stort
kulturellt avstånd är återkommande. Redan i Lars Brentius översättning från tyska av
Karamzins Berättelser (1808), menar den tyske översättaren Richter i sitt förord, att i
texten ”har mycket måst utelemnas som troligen icke skolat behaga den Tyska
smaken” (Karamzin: opag. förord). Den svenske översättaren Brentius tillägger att han
är övertygad om att det som gäller för den tyska smaken också gäller för den svenska,
samt att han vinnlagt sig om att vara trogen den tyska texten, medan däremot den ryska
originaltexten går utan omnämnande17 (Karamzin 1808). Liksom Richter har Bulgarins
tyske översättare Oldekop anpassat källtexten till den tyska målkulturen för att
undvika ett ”brokigt utseende” (Bulgarin 1831:opag. förord). Den tyske översättaren
av Först Wladimir och hans kämpar påpekar att han genomfört omfattande ändringar i
det ryska versmåttet och anpassat verserna till en för tyska läsare mer lättillgänglig
form. Motiveringen är att det ”stafmått, hvarpå de flesta af [verserna] äro digtade, är
ett verkligt national-versmått, och lämpar sig så väl efter språket, att en Ryss, med
någon liten uppmärksamhet, kan en lång stund tala i sådan meter […]” (Först
Wladimir:vi). Vad som efter förändringarna återstår av det ”esthetiska” värde han sagt
sig vara mån om, framgår inte.
Det grundläggande översättningsproblem som Richter ringat in – att språk, realia
och ”nationalkarakter” skiljer sig åt mellan källkultur och målkultur – formuleras
också av en bekymrad Birger Lundahl (Gogol’s förste svenske översättare) som ”till
icke ringa ledsnad” menar att Gogol’s ”arbeten äro alltför lokaliserade, för att kunna
fullständigt återgifvas på ett annat lands språk; särdeles då detta lands bildning, seder
och lefnadssätt icke äga den aflägsnaste likhet med det land, hvars lefnadsförhållanden
i dessa arbeten skildras” (Gogol’ 1850:7). Gogol’ presenteras som en humorist som
också har den förtjänsten att han kan informera de svenska läsarna om ”Malorossernes
egendomliga seder och bruk” (Ibid.:4). Författarpresentationen åtföljs av en
omfattande etnografisk beskrivning av det ukrainska folket: ”ett alldeles egendomligt,
krigiskt-poetiskt folk, ehuru utomordentligt fördomsfulla och ytterst vidskepliga”
(Ibid.:4).
Avslutningsvis kan nämnas en mindre förfrämligande inställning till den ryska
litteraturen. Puškins förste svenske översättare, von Platen, inleder sin översättning
med ett två sidor långt hyllningspoem – ”Till A. Puschkin” – och ger även
kommentarer till huvudtexten, vilka uttrycker den djupaste vördnad för författaren.
Han medger att arbetet orsakat allehanda känslor av otillräcklighet, men bekänner
17

Lars Brentius (1775-1808), översatte ett fåtal skönlitterära verk från tyska, däribland Karamzins Berättelser.
Samlingen innehåller Den arma Lisa/Bednaja Liza, Flor Silin/Flor Silin, Natalja, eller Bojarsdottern/Natal’ja,
bojarskaja doč’ och Julia/Julija.
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samtidigt att han helst sett att berättelsen slutat lyckligare, en ändring som föresvävat
honom. Idén har i slutänden avfärdats, bl.a. för att det skulle föra in Puškins romantik
”på den så mycket tadlade sentimentalismens område” (Puškin 1825:30). Vidare
jämförs Puškin upprepade gånger med Tegnér, utan att någon underställs den andre:
”Hans snilles ljus i vestern ler/din stjerna steg ur Österhafven[…].” (Ibid.:i)

Sammanfattningsvis kan sägas att det paratextuella ramverket ofta har betonat verkens
ursprung, framställt Ryssland som kulturellt främmande och verken som
informationskällor till den avlägsna civilisationen på andra sidan Östersjön. Emellertid
finns här en betydande skillnad mellan Sverige och Finland, vilket berörts ovan. Nedan
vill jag förtydliga detta genom att kort redogöra för två anmärkningsvärda skrifter om
rysk litteratur som samtidigt författas på svenska i Sverige respektive Finland: C. J.
Lénströms avhandling om Puškin och Jakov Grots jubileumsbok till
Alexandersuniversitetets 200-års-jubileum.

4.3. Lénströms avhandling
”Man säger: ’Framtiden tillhör Slaverna! Europa grånar: dess bildning hvitnar till skörd och
sedan den af verldshistorien blifvit inhöstad, skall en nyodling i Öster bära frukter af social
och intellectuell cultur, och bildningens evighetsblomster och tusensköna, konsten och
skaldesången, skall hädanefter slinga sina kronor kring det slaviska folklifvet.” (Lénström
1841:1)

Citatet är hämtat ur en text som trycktes i Uppsala 1841 och som ska vara världens
första vetenskapliga arbete om Rysslands nationalskald (Jensen 1908; Nilsson 1984).
Uppsatsens författare hette Carl Julius Lénström, låg i Uppsala och blev med tiden
teologie doktor, präst och flitig vitter publicist. Huruvida häftet Aleksandr Puschkin –
Rysslands Byron. Ett skaldeporträtt är talande för hans produktion må vara osagt, men
det är inget epokgörande verk. De drygt trettio sidorna återger föga mer än innehållet i
ett par danska och tyska encyklopediska artiklar, vilka också utgjort underlag för de
översättningar och stilistiska analyser som ingår i häftet.
Av citatet att döma kan man få intrycket att Lénström beundrade den ryske skalden.
I själva verket var det närmast tvärtom: Lénström ger i sin avhandling uttryck för
antipati, om inte primärt gentemot Puškin, så för Puškin som representant för en
föreställd slavisk kultur. Citatet är med andra ord ironiskt, en raljant kommentar till
skaldens dikt ”Klevetnikam Rossii” (”Till Rysslands belackare”18), vars chauvinistiska
tendenser uppenbarligen fått Lénström att känna sig hotad, inte bara som svensk, utan
som representant för en tänkt europeisk civilisation, som han håller åtskild från en rysk
eller slavisk dito:
18

Diktens enda svenska översättning återfinns med denna titel i antologin Ur Rysslands sång. 1. Helsingfors:
Helios, 1904. Övers. Rafael Lindqvist.
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”Denna enthusiasm för Slavernas framtid och denna misströstan öfver Europas kunna vi
åtminstone icke dela. [...] Den cultur, för hvilken tvenne årtusenden och mensklighetens
ädlaste krafter arbetat, skall icke försvinna som en vissnad culturblomma [...].” (Ibid.:4)

I den motsatsställning som målas upp mellan Västeuropa och Ryssland är det tydligt
att den förra kultursfären står för civilisation, värdefull tradition och andlighet, medan
den senare förknippas med kulturmörker och barbari.
”Åtminstone behöfves en lång kedja af år, innan bildningen hos dessa ännu råa folkstammar
kan höjas till jemnbredd med Europas.” (Ibid.:3)

Samma syn på den ryska kulturen som underutvecklad i förhållande till Europa
återkommer i Lénströms karakteristik av Puškins författarskap utifrån Byron. De
slaviska folkens mest framstående författare har alla efterhärmat europeiska förebilder
och vad de tillfört är endast det nationellt särpräglade: ”det hos dem egna är den egna
nationalandan med dess orientaliska glöd, färg och glans, samt ämnena ur nationens
sedelif och fornhäfder” (Ibid.:3).
Det är också det nationellt särpräglade, menar Lénström, som kan leda Ryssland in i
en ljusare framtid; nationell odling är vägen in i civilisationen. Samtidigt ges den enda
måttstocken för en framgångsrik kulturell utveckling av de västerländska samhällena
och deras historiska erfarenhet med medeltid, ståndsskiktning och renässans. Med
andra ord sker återigen det paradoxala att det nationellt särpräglade ges ett positivt
värde och att den ryska litteraturens likheter med Västeuropas litteratur definieras som
ett negativt härmande, samtidigt som den västeuropeiska litterära och historiska
utvecklingen anges som det enda egentligt eftersträvansvärda. För att uppnå
civilisation, menar Lénström motsägelsefullt, krävs nationell odling, men att
eftersträva civilisation, definierad som västerländsk kultur, leder till förvanskning av
den nationella kultur vars odling är civilisationens grund.

4.4. Grots minnesbok
År 1841 utnämndes Jakov Grot till professor i Ryska språket och litteraturen vid
Helsingfors universitet (Kejserliga Alexandersuniversitetet). Under 1840-talet skulle
Grot bli en central figur i den intensiva kulturella och intellektuella integrering mellan
Ryssland och Finland som pågick fram till revolutionsåret 1848 (Karhu 1962). Grot
låg också bakom den år 1842 utgivna Calender till minne af kejserliga
Aleksandrsuniversitetets andra secularfest, en minnesbok som högtidlighåller minnet
av universitetets tvåhundraårsjubileum 1840. Här förenas ett flertal texter av ryska och
finländska upphovsmän; författarna har skrivit på svenska och ryska och texterna har
sedan översatts, så att det samtidigt ges ut en ryskspråkig och en svenskspråkig
version. I ett förord förklarar Grot att minnesboken ges ut för att ”uttrycka de känslor
af deltagande, aktning och tacksamhet mot Aleksandrs-Universitetet” (Grot 1842:
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förord) som ska ha uppfyllt alla deltagare vid festligheterna två år tidigare. Inom
ramarna för detta akademiska ceremoniel tycks festligheterna ha utmärkts av
förbrödring mellan ryska och finländska deltagare.
Förutom det explicita syftet finns också en gemensam tematik för flertalet texter: de
kretsar kring ämnet nationell kultur. Bland de finländska bidragen återfinns bl.a. en
uppsats av nationalskalden Elias Lönnrot: ”Om närvarande tids poësie hos Finska
Allmogen”. Lönnrots utgångspunkt är att en befolknings kultur är en direkt
konsekvens av naturen och landet. En överdriven ”civilisering” av ett samhälle är ett
brott mot det naturgivna och rätta och leder till förkonstling och ytlighet, samt till en
kulturellt mera utslätad och likformig värld. Lönnrots text kan jämföras med det mest
intressanta ryska bidraget, kritikern Petr Pletnevs essä ”Finland i de Ryska Skaldernas
Sånger”, en behandling av Finland som tema i rysk lyrik. Pletnevs uppsats har formen
av ett öppet brev, riktat till skalden och kritikern Fredrik Cygnaeus. Pletnev vill ge
Cygnaeus ”tillfälle att njuta af ditt kära Finland i de ryske skaldernes sånger” (Pletnev
1842:152). Ett återkommande tema är viljan att öka den kulturella integrationen
mellan Ryssland och Finland. Pletnev menar att en god väg till detta vore att studera
den andra nationens särpräglat nationella kulturuttryck:
”Hitintills hafva Ryssar och Finnar, såsom mig tyckes, icke tillräckligt hos hvarandra
studerat det för Litteraturen väsendtligaste: Historiens specialiteter, folkets nationella lif,
språkets anda, folksagor och traditioner, sedvanor, fördomar och framförallt folkpoësiens
minnesmärken.” (Pletnev 1842:152)

Pletnevs inställning till litteraturen påminner om Lönnrots: skönlitteratur blir väsentlig
främst när den ”springer ur nationen” och behandlar nationella teman. Pletnev
understryker ”vigten och oumbärligheten för poësien utaf det noggrannaste studium af
folklifvets elementer och lokala förhållanden” (Ibid.:172). Författaren anför också
några skäl att känna tillförsikt vad gäller den kulturella integrationen mellan Ryssland
och Finland:
”Ifrån Edert Universitet [...] hasta redan unge män till Moskva, för att i sjelfva hjertat af
Ryssland studera organismen af dess lif. – Vi, på vår sida, följa med uppmärksamhet Eder
Lönnrot, som framkallar i dagen finska folkets sånger och visor.” (Pletnev:152)

Pletnevs presentation av det finländska temat i rysk lyrik sker följaktligen mot
bakgrund av en önskan om ökad kulturell integration genom studiet av litteratur och
folkkultur. Det kulturella närmandet ska ske mellan en rysk och en etnisk finsk kultur.
Den senare förstås emellertid tämligen luddigt och Pletnev får ideligen navigera bort
från en återkommande sammanblandning mellan det finska och det skandinaviska – en
skillnad han samtidigt insisterar på att upprätthålla.
De författare som presenteras delas in i två grupper. Den första består av författare
som vistats i Finland och skildrat landet i sin lyrik: Evgenij Baratynskij, Konstantin
Batjuškov och Denis Davydov. Sedan följer en rad poeter som aldrig varit i Finland,
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men ”som besjungit detta land, efter andras berättelser, eller vägledde af
Skandinaviska Historien och Mythologien i allmänhet” (Ibid.:187). Här samlas Gavriil
Derţavin, Nikolaj Jazykov, Puškin och Ţukovskij. Ofta är det dock inte just Finland
som besjungs av diktarna, utan ett mytologiskt eller historiskt Skandinavien, starkt
romantiserat och gärna med inslag av vikingaromantik. Den nordiska myten utgjorde
också ett återkommande inslag i rysk poesi vid denna tid och var då vanligen
sammanflätad med det finska temat (Nilsson 1984; Pachmuss 1992). Men Pletnev ville
som sagt undvika den sortens sammanblandningar; det kulturella närmande, till vilket
uppsatsen ville bidra, skulle ju ske mellan en rysk och en finländsk kultur, framställd
som etniskt finsk. Pletnev hade velat visa hur de ryska skalderna hade avregistrerat
detta särpräglat finska, men både han och redaktören Grot (som ingriper i några
fotnoter) måste gång på gång påpeka poeternas misstag. Pletnevs redogörelse handlar
till sist snarast om hur det typiskt finska inte behandlats av ryska poeter, som istället
antagit att finsk och skandinavisk mytologi och historia var identiska. Som trovärdiga
skildringar av finländska företeelser framhålls egentligen bara naturskildringarna.

5. Utgivningens större perspektiv
5.1. Politiska faktorer
Revanschismen och antiryska stämningar var två betydande faktorer i den svenska
inrikes- och utrikespolitiken under denna period, i synnerhet omkring 1830 och senare
under 1850-talet (Sandström 2004). Utgivningen av rysk skönlitteratur tycks dock
alltför begränsad för att dess mönster och begränsade omfattning ska kunna förklaras
med politiska omständigheter. Utrikespolitiska händelser tycks alltså inte ha givit
något märkbart avtryck i utgivningen19.

5.2. Den svenska förlagssituationen
En betydande faktor för utgivningen av rysk skönlitteratur var det svenska
förlagsväsendets utveckling i stort. Svensk förlags- och bokhandel var vid tiden
mycket dåligt utvecklad, och den överlag mycket begränsade utgivningen av rysk
skönlitteratur ska därför inte tas som uttryck för något bristande intresse för den ryska
kulturen, snarare som en given följd av den totala utgivningens begränsade omfattning.
Inte heller den ökade utgivningen omkring 1840 kan skiljas från tendenserna inom
svensk förlagsbransch, som vid samma tid upplevde en generell uppgång i samband
med de nya läsebibliotekens introduktion (Gedin 1997). Förläggare Thomson är en
typisk representant för denna utveckling. Betydelsen av förlagsbranschens
19

Frånvaron av översättningar kan inte tolkas som en reaktion på politiska omständigheter. Överlag är det
riskabelt att tala om någon kausalitet mellan politiska omständigheter och utgivningstendenser utan att granska
de specifika aktörernas motiv. Det finns alltid ”politiska omständigheter” och en viss utgivningshistorisk trend,
vilket inte betyder att de hänger samman.
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konjunkturer understryks vidare av att den ryska utgivningen försvinner under den
efterföljande branschnedgången och tar fart igen först när förlagsbranschen på nytt
expanderar under 1870-talet.
Nämnas bör väl också att den ryska romantikens underhållningsromaner, utöver sin
eventuella litterära dragningskraft, också torde ha utövat en kommersiell lockelse på
svenska förläggare. Flera av författarna – Bulgarin, Marlinskij, Zagoskin – mätte stora
upplagor i hemlandet, och särskilt Bulgarins författarskap kunde uppvisa betydande
kommersiella framgångar också utomlands. En hastig kommersiell reflex märks till
exempel efter de exempellösa försäljningsf-ramgångarna i Ryssland för Bulgarins
Iwan Wuishigin, vars ryska förstaupplaga gavs ut 1829 och redan i slutet av följande år
började utkomma i Hiertas Läsebibliothek, efter att raskt ha tagit vägen via tyskan,
varifrån den svenska översättningen är gjord.

5.3. Romantik som intellektuell strömning och som underhållning
Utgivningen av rysk romantik under dessa år bör ses i ljuset av att det litterära och
intellektuella modet var likartat i Ryssland, Finland och Sverige. I själva verket stod
alla tre länderna under samma övergripande inflytande från de romantiska och
nationella idéströmningarna på kontinenten, framförallt i Tyskland, vilket märks inte
minst i det att ländernas nationella processer delar samma dragning åt det
antiborgerliga, om inte antikapitalistiska, och i hyllandet av en ursprunglig, mer
”andlig” enkelhet. Särskilt i Finland bidrar detta till ett närmande till den ryska
litteraturen. Liksom i stora delar av Europa fanns där ett starkt intresse för folkkultur
och folklig diktning, men den finländska nationella självbilden formulerades, liksom
den ryska, i kontrast till ett ”civiliserat” Västeuropa – en kultursfär som svenska
intellektuella inte lika tydligt vände sig ifrån (Karhu 1962). Hyllningar till folkkonsten
och av det flärdfria och karga var viktiga inslag också i den svenska nationella
diskursen, men där fanns en starkare koppling till och beundran för kontinenten och
inte minst en stark ryssfientlig tendens (Sandström 2004). För den svenska situationen
vore en företeelse som Grots minnesbok otänkbar under 1840-talet – istället skrev
Lénström sin avhandling. (Sture Nilsson gör en i sammanhanget talande jämförelse
mellan Runebergs ryssvänliga hållning och Tegnérs ryssfientliga diktning 20.) En viktig
skillnad ur översättningshistorisk synpunkt är att den finländska nationella odlingen
inte hade samma traditioner att falla tillbaka på som den svenska – inte minst saknades
ju en bred finskspråkig litteratur. En central figur som J. V. Snellman betonade tydligt
översättningars betydelse för utvecklandet av en finskspråkig litteratur och vikten av
att de erfarenheter som formulerats i världslitteraturen och bland grannländerna gavs
en formulering också på finska (Karhu 1962).

20

Se Nilsson (1990), s. 85-94, samt Tegnérs ”Krigssång för skånska lantvärnet”, som bl.a. innehåller raderna:
”Låt dem skicka sina slavar,/låt dem vimla kring vår strand!/Inga byten, endast gravar/få de i de frias land.”
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Sådana skillnader mellan Sverige och Finland kan möjligen förklara varför den
finländska utgivningen är relativt omfångsrik, jämfört med den svenska, under det
kvartssekel som undersökts här. De kan också förklara varför det finländska urvalet så
starkt favoriserade rysk lyrik, framför de underhållningsromaner som översattes för
den svenska marknaden. I lyriken och folklyriken fanns ett mera högaktningsfullt och
mindre sensationellt utforskande av nationella teman. Det rikssvenska urvalet är också
präglat av romantiska och nationella intellektuella moden, men med en tydligare
dragning åt lågprestigesprosan. Urvalet är tydligt informativt, jämfört med den
estetiskt och intellektuellt mer prövande lyrik som översätts i Finland.
Översättningarnas underhållningskaraktär understryks av att endast ett fåtal av de
romantiska prosaisterna ges ut igen efter 1850: Bulgarin, Marlinskij, Nesterenko m.fl.
försvinner alla ur den svenska förlagsutgivningen. Bland de förromantiska och
romantiska författare som översattes före 1850 är det endast tre – Gogol’, Lermontov
och Puškin – som ges ut därefter.
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Abstract: “The Goat Horn” – a Bulgarian Short Story between the Tale and the
Legend
Nikolaj Chajtov (1919-2002) is one of the most popular contemporary writers in Bulgaria, but
relatively unknown to the Swedish literary audience. Previously, only two short stories by him have
been translated into Swedish. This article presents a Swedish translation of one of Chajtov’s most
published short stories, “The Goat Horn”. It gives a short presentation of the author, an overview of
the story’s publication history and discusses the difficulties and choices when translating it into
Swedish.

1. Varför just Bockhornet?
Nikolaj Chajtovs berättelse Козият рог (Bockhornet) har en mångfacetterad historia
både i Bulgarien och utomlands. Den är en av de mest kända berättelserna i Bulgariens
moderna litteraturhistoria. Till dess popularisering har även filmatiseringar 1972 och
1994, bidragit. Den första filmen blev en av de mest sedda filmerna i Bulgarien, samt
det första bulgariska bidraget som nominerats för Oscar. ”Remakes” av populära
filmer är nästan en standardprocedur i Hollywood, men inte i Bulgarien. I hela
Bulgariens filmhistoria finns bara ett fåtal ”remakes”, t.ex. av Ivan Vazovs klassiska
verk Под игото (Under oket), Aleko Konstantinovs Бай Ганьо (Baj Ganio), och
Bockhornet. Förvisso har filmatiseringarna av Chajtovs berättelse bidragit till det
faktum att ”bockhornet” har blivit ett begrepp i den bulgariska kulturen, men även
berättelsen i sig har flera gånger blivit omdiskuterad inom ramen av den bulgariska
litteraturen. När det blev aktuellt att översätta en berättelse av Chajtov kändes det
naturligt att välja Bockhornet. Berättelsens (och filmens) kultstatus gjorde valet att
översätta just denna av Chajtovs många berättelser enkelt. Översättningen gjordes
2006 och användes som undervisningsmaterial. Nu tycks tiden vara mogen för en
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sammanflätad kommentar, som presenterar författaren Nikolaj Chajtov, berättelsen
Bockhornet, och dess översättning.

2. Chajtovs litterära värld: между дивото и дивното1
Författaren Nikolaj Chajtov (1919-2002) är inte helt okänd för den svenska publiken.
Till svenska finns två av hans berättelser översatta: Provet (Изпит) av Arne Hult
(1977) och Karlatider (Мъжки времена) av Birgitta Englund (1981). Båda verken
publicerades för första gången 1967 i Chajtovs berättelsesamling Диви разкази (Vilda
berättelser). Samlingen blev författarens verkliga genombrott inom den bulgariska
litteraturen, hans mest publicerade verk (över 20 upplagor) på bulgariska och samtidigt
hans mest översatta till olika språk2. Tillsammans med hans essä- och
berättelsesamling Шумки от габър (Blad från en avenbok, 1965) ledde de till en bred
och långvarig litteraturdiskussion i Bulgarien under 70- och 80-talen3.
Chajtovs debut inom litteraturen kom ganska sent och sammanföll med det faktum
att han i början på 50-talet blev avskedad från sitt jobb
som jägmästare i Rhodopebergen. Skämtsamt säger han i
en intervju att han ville prova på att försörja sig som
författare efter att ha letat efter jobb i två år. År 1954
publicerar han som 34-åring sin första berättelse4 (om
skogsarbetare) i litteraturtidsktiften Septemvri. Tre år
senare, år 1957, publicerar Chajtov sin första
berättelsesamling, Съперници (Rivaler), som samlar hans
publikationer mellan 1954 och 1957 i olika bulgariska
tidningar. Redan i dessa tidiga verk introduceras ett av de
Nikolaj Chajtov (1919-2002)
två stora teman som genomsyrar hans författarskap,
Rhodopebergen, samt hans karakteristiska stil som kännetecknas av historisk
förankring och stiliserad talspråklighet med användning av dialekten som talas i
Rhodopebergen. Själv född i en by (Javrovo) i dessa bergsmassiv i södra delen av
Bulgarien, och uppvuxen där, ägnar Chajtov många av sina verk åt att beskriva dess
1

Svåröversatt ordlek som bygger på avsaknaden av bokstaven ‹в› i det första ordet och som kan översättas på
svenska som ”mellan det vilda och det underbara”. Den väcker också associationer till det första ordet i titeln på
Chajtovs mest kända verk Диви разкази (Vilda berättelser) som diskuteras i avsnitt 3.
2
Olika verk om Chajtov ger olika uppgifter om hur många språk boken har översatts till. Antalet språk varierar
mellan 23 och 28. Till exempel, i Ivajlo Christovs monografi Николай Хайтов. Духовна биография, är antalet
språk 25. Det är oklart hur pass tillförlitlig denna siffra är, eftersom där påstås t.ex. att boken är översatt till
svenska (Christov 2009:85). Även om det sista påståendet inte stämmer, är översättningarna en viktig del av det
faktum att Chajtov är en av de mest kända bulgariska författarna utomlands. På engelska översattes Диви
разкази av Michael Holm och gavs ut 1979 i UNESCO collection of representative works.
3
Chajtovs två berättelsesamlingar initierade en polemik mellan förespråkarna för den s.k. ”impressionistiska”
och ”analytiska” litteraturkritiken i Bulgarien. En detaljerad och kronologisk framställning av denna
publicerades av Janev (2001) i ett appendix till Chajtovs Диви разкази 2001.
4
Berättelsen heter Предни мостове на родното строителство (Ledande broar i det fosterländska
byggandet) och är skriven i den dåvarande epokens anda.
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vilda skönhet, ärorika historia och färgstarka människor. Chajtov introducerar
Rhodopebergen i den bulgariska litteraturen. En avlägsen och av tidens utveckling
förbigången trakt, där många gamla seder och traditioner lever kvar, legender och
verkliga historiska händelser sammanflätas, och där en av de mest obegripliga, även
för bulgarer, dialekter talas.
Kopplat till hans beundran av Rhodopebergen är det andra stora temat i Chajtovs
litterära produktion: historiskt-dokumentära berättelser om legendariska personligheter
inom Bulgariens historia. Till detta tema hör t.ex. hans verk Хайдути 1968
(Hajduter), Родопските комити разказват 1972 (Rhodopebergens rebeller
berättar) och Капитан Петко войвода 1981 (Kapten Petko vojvoda), som bygger på
hans mångåriga utforskande av i gamla tidningar och arkiv bevarade dokument och
vittnesmål om motståndsrörelsen i Bulgarien (hajdutrörelsen) under det fem sekel
långa osmanska herraväldet. Hit hör också hans kontroversiella bok Гробът на Васил
Левски 1987 (Vasil Levskis grav)5 om Bulgariens mest kända historiska figur Vasil
Levski (som bulgarerna kallar ”frihetsaposteln”). I alla dessa böcker visar Chajtov sin
historiskt-etnografiska läggning och förmår återuppliva det förflutna i en
dokumentaristisk prosa med ”levande” figurer och platser. Även hans monografier om
städer och byar i Rhodopebergen6 kan läsas som skönlitterära verk, där människor
berättar och hus blir levande genom minnen av familjehistorier om dess invånare. Här
kan man se en koppling mellan hans mångåriga erfarenhet som frilansjournalist för
olika tidningar (1954-1967) och som chefredaktör för tidskrifterna Rodopi (19662002) och Sofija (1976-1979).

3. Bockhornet: en berättelse mellan saga och sägen
Chajtovs berättelse Bockhornet har en egendomlig publikationshistoria – den pendlar
mellan två böcker: Шумки от габър (Blad från en avenbok) och Диви разкази (Vilda
berättelser). Berättelsen publicerades för första gången i Chajtovs essä- och
berättelsesamling Шумки от габър (Blad från en avenbok, 1965). Boken innehåller
ett antal olika typer av verk: essäer, reseskildringar, historiska berättelser, etc. Den är
indelad i sex olika cykler, där Bockhornet tilldelas tredjeplatsen i en cykel med namnet
”През вековете” (”Genom seklen”). I samlingens andra- och tredjeupplaga (1966
respektive 1970) är berättelsen med i samma cykel och också på samma plats. I fjärde
upplagan (1973) finns berättelsen med, men cykeln ”Genom seklen”, består av bara

5

Ämnet Vasil Levski är en viktig del av Chajtovs verk. Förutom den i texten nämnda boken har han skrivit
ytterligare tre till: Аферата с гроба на Левски 1996 (Affären med Levskis grav), Кой и защо унищожи гроба
на Левски 2004 (Av vem och varför förstördes Vasil Levskis grav) och Бележки по тефтерчето на Васил
Левски 2007 (Anteckningar enligt Vasil Levskis lilla notisbok). De två sistnämnda publicerades efter hans död.
6
Миналото на Яврово 1958 (Javrovos förflutna), Асеновград в миналото 1963 (Asenovgrad i det förflutna),
Девин 1964 (Devin), Село Манастир 1965 (Byn Manastir), etc.
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två verk, där en av dem är Bockhornet. Boken Шумки от габър (Blad från en
avenbok) har allt som allt elva upplagor som publicerats med varierande innehåll.
År 1967 publiceras berättelsesamlingen Диви разкази (Vilda berättelser), som i
första-, andra- och tredjeupplagan (1967, 1969, respektive 1970) innehåller 17
berättelser, bland vilka Bockhornet inte förekommer. Först i fjärde upplagan (1972)
dyker Bockhornet upp, vilket sammanfaller med det år då filmen introduceras och blir
en stor succé både i Bulgarien och utomlands7. Efter fjärde upplagan är berättelsen
publicerad i varje ny upplaga av Диви разкази (Vilda berättelser) upp till den 19, som
ges ut år 2005.
Till dessa två separata böcker (Шумки от габър och Диви разкази) kan man också
räkna tre upplagor av Chajtovs Избрани произведения (Valda verk) i två band
(utgivna 1989, 1998 och 1999), som innehåller båda böckerna. I de två första
upplagorna av Chajtovs Valda verk hittar man Bockhornet bland Диви разкази, medan
den i den tredje upplagan återfinns i Шумки от габър. Sedan år 2009 pågår
utgivningen av Chajtovs samlade verk, som kommer att ges ut i en serie om 17 band.
De första två banden består av Шумки
от габър (band 1) och Диви разкази
(band 2). Berättelsen Bockhornet finns
med i båda.
Denna korta presentation av
berättelsens publikationshistoria visar
att berättelsen lever i sin egen värld,
eller åtminstone i en värld mellan två
olika böcker. Förklaringarna kan vara
många: författarens val, förlagens
bedömning eller något annat. Märkligt
En scen ur den första filmatiseringen av Bockhornet.
nog är detta inte nämnt på någon av de
otaliga sidorna som skrivits om Chajtov och hans författarskap. Det kan verka
överdrivet att påstå att det handlar om ett systematiskt förbiseende, men man kan även
i denna udda detalj se något specifikt. Bockhornet är genremässigt svårfångad - den rör
sig mellan sagan och sägnen och sägs vara ”Chajtovs enda litterära verk som han
skapat från början till slut utan att varken bygga på en existerande legend eller
historiska dokument” (Christov 2009:180).
Bockhornet skiljer sig från berättelserna8 i Диви разкази på många sätt, inte minst
på grund av berättartekniken. Medan en figur berättar en episod ur sin egen historia i
7

När berättelsen börjar förekomma i Диви разкази införs relativt få ändringar i originaltexten. Ordet овце (får) i
början av berättelsen byts ut mot кози (getter), förmodligen på grund av filmatiseringen där husdjuren är getter.
En annan lexikal förändring är bytet av verbet долитали (flög fram) till политали (flög iväg). Jämfört med
publikationerna innan 1972 kan man också konstatera att den utsatta accenten på två ord кóсаджия och жáрили
strukits i de senare publikationerna. Annars handlar det om smäre ändringar i interpunktionen. Översättningen
som presenteras här i Appendix (se s. 134) baserar sig på berättelsens text i Chajtov (1971).
8
För mer information om några av berättelserna i Диви разкази se Englunds (1980) utmärkta artikel.
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alla andra berättelser, låter Chajtov berättaren i Bockhornet återberätta en episod ur det
förflutna som är både geografiskt och historiskt specifik men även allmänmänsklig. I
alla andra berättelser låter Chajtov sina hjältar själva berätta sin egen historia. Genom
att använda jag-formen distanserar sig författaren medvetet från berättaren, utan att
vara frånvarande. I Bockhornet låter han någon rollfigur återberätta en episod ur det
förflutna, där händelser och öden från olika tider korsar varandra.
Distansen fördubblas, genom att både författaren och berättaren distanserar sig från
handlingen som återges. Denna dubbla distansering uttrycker Chajtov på ett elegant
sätt genom återberättande verbformer. Även i bulgariskan, med en distinkt
morfologisk kategori med återberättande verbformer för händelser som man själv inte
har bevittnat, är användningen av sådana verbformer rakt igenom ett helt litterärt verk
inte speciellt vanlig, utom i sagor och sägner. Sagornas värld inträds alltid i en
obestämd tid och på en obestämd plats (”det var en gång ... i ett land ...”), medan själva
sagan återger en historia som vi alla kan dra lärdom av. Så öppnar Chajtov sin historia
med konjunktionen ”и” som utgör kopplingen mellan en allmänmänsklig tragisk
konflikt som uppstår när människan går emot sin natur och hur denna konflikt
utvecklas i en bulgarisk kontext. Till svenska är översättningen av konjunktionen ”и”
inte ett problem, den översätts oftast med ”och” eller ”också”, beroende på kontexten.
I min översättning blev dock ”и” översatt med även, inte helt utan avsikt.

4. Översättningen: mellan trohet och trovärdighet.
Att översätta Chajtov är varken lätt eller okomplicerat. Hans språk är inte ”lättfångat”
på ett främmande språk. De problem som man stöter på kan delas in i tre olika
kategorier: lexikala, morfologiska och syntaktiska. För att åtminstone till en viss grad
återge hans specifika stil, måste man i förväg bestämma sig för vissa principer och
följa dem konsekvent under arbetets gång.

4.1. Lexikala lösningar
En svårighet som varje översättare9 stöter på med Chajtov är hans rikliga användning
av turkiska och dialektala ord. Detta är ett av de mest specifika dragen i Chajtovs
språk. Om man översätter dem med deras svenska motsvarigheter, förlorar man både
det regionala och den färgstarka sidan av Chajtovs språk. Samtidigt är många av dessa
ord ovanliga även för bulgarer, vilket gör dem svåra att förstå. I många fall handlar det
om för gemene man en vag aning om ordens betydelse, men likafullt förklarar man
dem inte i de bulgariska utgåvorna. Som översättare kan man använda två principer:
9

Englund sammanfattar dessa svårigheter på bulgariska på ett utmärkt sätt: ”Tе (трудностите) в известна
степен са много ”хайтовски” по характер, но решаването им зависи от възгледите на преводача върху
редица по-общи въпроси, свързани с всеки художествен превод.” (Englund 1981:41).
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att översätta alla dialektala och turkiska ord konsekvent, eller
att låta bli och förklara dem i fotnoter.
Jag har använt båda principerna. Dialektala och turkiska ord som även en bulgarisk
läsare inte skulle förstå utan ordbok har jag översatt. Ord som къшла, драгоманин,
пирустия, кюшка, чапрази, сеизи, пазванти har översattas som fäbodar,
skördelagsförman, eldgaffel, veranda, spännen, vallhjon, drängar. Även bulgarerna
behöver använda olika slags ordböcker för att förstå den exakta betydelsen.
Däremot förklaras turkiska ord som är begrepp i fotnotter. När man översätter
skönlitteratur är användningen av fotnotter störande för textens flöde. För att undvika
ännu mer fotnotter använder jag orden med svensk morfologi: aga – agorna, spahi –
spahin, spahierna; arnaut – arnauter, arnauterna; bjuljukbasji – bjuljukbasjin; sejmen
– sejmenerna osv.
Användningen av dialektala och turkiska ord är ett viktigt stilistiskt grepp som
Chajtov använder sig av för att ge platsen och tiden en autentisk prägel. Denna
autencitet återspeglas även i sådana detaljer som toponymer. Till exempel, istället för
det nuvarande namnet på staden Асеновград (Asenovgrad) och Асеновградска
област (Asenovgrads distrikt) använder Chajtov deras äldre benämningar Станимака
(Stanimaka) och Станимашко (Stanimasjko). Byn Еркеч (Erketj) har numera namnet
Козичино (Kozitjino), klostret i Kuklen heter ”Св. Св. Козма и Дамян” (”S:t Kozma
och S:t Damjan”). I Bockhornet används klostrets gamla namn ”Свети врачове” (”De
heliga botarna”). Dessa detaljer förklaras inte i översättningen, men benämningarna
från originaltexten bevaras i svensk transkription.

4.2. Syntaktiska lösningar
Chajtov föredrar i många fall konjunktioner som är både talspråkliga och
ålderdomliga. Sådana konjunktioner har ofta en synkretisk funktion: de kan koppla
samman huvudsatser eller inleda olika typer av bisatser. Exempel på en sådan
konjunktion är та, som kan betyda både и (och) och затова (därför) i samma kontext.
På svenska kan denna synkretism uttryckas med adverbet så, ett adverb med många
olika funktioner:
(1) Отбягвал да се среща с хора, та се разчуло, че [...]
Han undvek att träffa människor, så ryktet spreds att [...]
(2) От време на време политали оттам див кикот и блеене, та от това разбирали
хората [...]
Då och då hördes därifrån vilda skratt och getter som bräkte, så att man förstod [...]

I berättelsen finns även sådana konjunktioner som är svåröversättbara till svenska, t.ex.
ала och затуй. På svenska blev de men och därför, vilka inte förmår uttrycka
orginalordens talspråklighet eller arkaiska konnotationer.
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(3) Пренесли го в една колиба, ала подир два дни колибата пламнала.
De bar över honom till en hydda men två dagar senare sattes även hyddan i brand.
(4) Затуй не се е оправил тоя свят!
Det är därför världen inte blivit bättre!

Exempel (4) leder till en annan för Chajtov typisk stilistisk egenskap. I många fall
använder han ordföljden som ett stilistiskt grepp: både för att öka dramatiken och för
att uttrycka talspråklighet. I bulgariskan är (som bekant) ordföljden mycket friare än i
svenskan - en strukturell skillnad mellan svenskan och bulgariskan som försvårar
översättningen. Ändå försöker jag att följa Chajtovs ordföljd så exakt som möjligt.
Oproblematiska är sådana fall där bara ett argument från satsens struktur lyfts fram till
den första positionen i meningen, t.ex. när satserna i ett helt stycke börjar med
adverbialen.
(5) След погребението – озлобен и отчаян – Караиван запалил къщата си в селото
и заедно с десетгодишната си дъщеря Мaрия отишъл да живее на къшла в
планината. Девет години проживели самотни в тази къшла Мария и
озлочестеният и баща.
Efter begravningen, bitter och förtvivlad, sätter Karaivan sitt hus i brand och flyttar
tillsammans med sin tioåriga dotter Maria till fäbodarna i bergen. Nio ensamma år
tillbringar Maria och hennes hedersberövade far i fäbodarna.

En sådan ett-till-ett överföring av satsbyggnaden blir ogrammatisk på svenska när två
argument flyttas till satsens initiala fas, t.ex. adverbial och subjekt:
(6) В село Караиван не се вестявал, за да не човъркат спомените незарасналата
рана.
Till byn gick han inte, för att inte minnena skulle svida i det ännu öppna såret.

Verbets fasta position på svenska begränsar möjligheterna att överföra en sådan
satsbyggnad på ett exakt sätt. I originalmeningen är ordföljden omarkerad, tema
kommer före rema, som i översättningen återges genom att byta egennamnet mot ett
pronomen.
Ett sätt att bibehålla dramatiken som Chajtov förmedlar genom ordföljden är att
dela upp satsargumenten i de mest uttrycksfulla satspositionerna – initialt och finalt,
som i följande exempel:
(7) Беззащитната жена от страх и мъка загубила ума си и когато мъжът и се
върнал заварил я обезумяла.
Av sorg och rädsla förlorade den hjälplösa kvinnan sitt förstånd och när hennes
man återvände hem hittade han henne utom sina sinnen.

De understrukna delarna i meningen pekar ut ett annat problem i Chajtovs språk, den
s.k. ”lexikala parallellismen” som Englund (1981:43) också kommenterar som ett
svåröversättbart drag. I en och samma mening uttrycks samma betydelse på två olika
sätt. Den första lexikala enheten används i dess direkta betydelse, medan den andra
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används i en mer eller mindre överförd betydelse: загубила ума си och обезумяла. En
sådan ”ordlek” är generellt svår att återge på ett annat språk.

4.3. Morfologiska lösningar: återberättande verbformer
Alla exempel på lexikala och syntaktiska problem kan lösas på olika sätt beroende på
översättarens förmåga, val och omdöme. Däremot är de morfologiska problemen som
Bockhornet ger upphov till ganska generella. Berättelsen är skriven i narrativ modus,
för att återge en information som man inte själv har bevittnat, dvs. utan att avslöja vem
som är berättaren, varifrån informationen kommer och vem som har bevittnat
händelserna. Berättelsen är skriven med återberättande verbformer: av totalt 338
verbformer är endast 86 i indikativ.
Olika språk har olika sätt att återge evidentialitet: i bulgariskan handlar det om en
utpräglad morfologisk verbkategori som inte finns på samma sätt i svenskan. Utan att
gå in i en alltför djup diskussion kan man kort exemplifiera denna morfologiska
egenskap i bulgariskan och möjligheterna för översättning till svenska med ett
exempel ur Bockhornet, den första meningen där berättelsen byter modus. Exemplet
ges i narrativ (ex. 8), så som det står i berättelsen, och i indikativ (ex. 9) för att
understryka skillnaden:
Narrativ

Indikativ

(8)
бил с овцете.
(8a) Hennes man var visst med fåren.
(8b) Det sägs att hennes man var med fåren.
(8c) Under tiden var hennes man med fåren.

(9) Мъжът беше с овцете.
(9a) Hennes man var med fåren.

På svenska kan man uttrycka skillnaden mellan narrativa och indikativa former på ett
lexikalt sätt, antingen med adverbet visst (ex. 8a), eller med en syntaktisk konstruktion
det sägs att (ex. 8b) eller på ett annat lexikalt sätt under tiden (ex. 8c). Oavsett vilken
lexikalisk variant man väljer på svenska blir verbets form densamma, var (dvs.
imperfekt), både om man översätter en bulgarisk mening i indikativ (ex. 9a) eller
narrativ (ex. 8a-c). I en längre text med framför allt återberättande former blir en
översättning på ett markerat lexikalt sätt (så som i ex. 8a och 8b) en belastning.
Dessutom är de narrativa verbformerna i Chajtovs berättelse omarkerade. Även för den
bulgariskа läsaren avslöjas källans identitet först i sista fasen av berättelsen. I
översättningen letar jag efter omarkerade lexikala enheter som uttrycker obestämdhet
både när det gäller tiden och källans identitet. I texten översattes meningen (ex. 8) som
(ex. 8c), där adverbialet under tiden signalerar ovissheten i den narrativa formen бил
på bulgariska.
Ett annat argument för att inte översätta de återberättande verbformerna på ett
markerat lexikalt sätt är att Chajtov använder dessa snarare som stilistiskt grepp än
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som rena morfologiska former. De uttrycker berättarens avsikt att återge en saga om
hämndens förödande kraft, konkretiserad i en bulgarisk sägen, som utspelar sig i en
konkret historisk och geografisk kontext. Kopplingen mellan ett allmänmänskligt
familjedrama och dess konkreta realisation på ett Chajtovskt sätt signaleras redan från
början. I de första två meningarna är alla verbformer i presens indikativ. Först i den
tredje meningen byts berättelsens strategi och den fortsätter i narrativ. Man kan säga
att Chajtov använder indikativa former för berättelsens allmänna bakgrund och går till
narrativ i berättelsens ”förgrund”, dvs. där historien konkretiseras och handlingen
utvecklas. Han går tillbaka till indikativ när berättaren avslöjar sin identitet, dvs. när
det igen ges bakgrundsinformation. På svenska kan denna stilistiska egenskap
”fångas” genom parallell användning av presens och imperfekt i de första två
styckena, och övergång till i stort sett bara imperfektformer tills berättaren avslöjar sig
själv.

5. Istället för slutsats
Man lär ha sagt att en bra översättning är som en vacker kvinna, förtjusande, men inte
speciellt trogen10. Detta är ett problem som varje översättare stöter på. Inte minst när
man översätter Chajtov, är dilemmat mellan trohet och trovärdighet oundvikligt, på
grund av hans karakteristiska språk. Det är utmanande även för en som har bulgariska
som modersmål att försöka sig på att översätta Chajtov. I sin artikel från 1980 skriver
Englund om Chajtov att han är ”en av de bulgariska författare som vore värda en större
läsekrets i Sverige” (Englund 1980:29). Den senaste översättningen till svenska av
modern berättande bulgarisk prosa var 1983 (Åkerström 2010). Förhoppningsvis
bryter publiceringen av Bockhornet i Slovo denna långa tystnad.
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Appendix:

Bockhornet
av Nikolaj Chajtov
(övers. Daniela Assenova)

Även denna blodiga historia börjar med våld. En viss Deli Mustafa, fältvaktare från
Erketj, tar sig in i Karaivans (från Zagore) hus och våldtar hans för sin skönhet kända
hustru Karaivanitsa. Under tiden var hennes man med fåren. Av sorg och rädsla
förlorade den hjälplösa kvinnan sitt förstånd och när hennes man återvände hem
hittade han henne utom sina sinnen. Karaivan satte sin fru på en mulåsna och tog
henne till klostret ”Sveti vratjove”11 i Kuklen för att behandla henne med det läkande
vattnet från källan. Den stackars kvinnan dog snart och begravdes där, i närheten av
klostret.
Efter begravningen, bitter och förtvivlad, sätter Karaivan sitt hus i brand och flyttar
tillsammans med sin tioåriga dotter Maria till fäbodarna i bergen. Nio ensamma år

11

Klostrets namn ”Sveti vratjove” (”

”) betyder ”De heliga botarna”.
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tillbringar Maria och hennes hedersberövade far i fäbodarna. Till byn gick han inte, för
att inte minnena skulle svida i det ännu öppna såret.
Han undvek att träffa människor, så ryktet spreds att han blivit galen och till slut
vågade ingen gå förbi fäbodarna. Stigarna dit täcktes med gräs, stället förvandlades till
en igenväxt, enslig ödemark. Då och då hördes därifrån vilda skratt och getter som
bräkte, så att man förstod att någonstans däruppe, bland de vilda klipporna i björnarnas
och örnarnas kungarike, var Karaivan fortfarande vid liv.
Alla glömde Karaivan och ingen nämnde honom ens när Deli Mustafa hittades död
med genomborrat bröst. Ihjälstucken blev han inte med någon kroksabel eller med en
dolk utan med ett bockhorn. Så hittades han, fältvaktaren, med hornet instucket i
bröstet, som av en djävuls hand.
Turkarna blev utom sig. De började leta efter Mustafas mördare, men hittade inga
spår. Det kom endast fram att drygt en vecka innan sin död hade han släpat in en
turkisk kvinna i skogen tillsammans med några andra sedeslösa busar; han hade tagit
vinägermakaren från Stanimasjko, Roksani, och satt en glödande eldgaffel på hans
huvud för att ta hans pengar, och, för en skördelagsförman som hade med sig sitt
skördelag, hade han rövat bort hästen. Tillräckligt med synder för att någon skulle slå
ihjäl honom.
Innan jorden på Deli Mustafas grav hunnit sätta sig, sköt någon med ett gevär
spahin12 Kara Memisj Dervisj aga 13, när han drack sitt kaffe på verandan. Kulan kom
från den intilliggande almskogen, när näktergalarna sjöng sina kvällssånger och vattnet
rann från den praktfulla källan som han byggt för allas väl14. Iväg sprang Kara
Memisjs söner, hästskötare, vallhjon och drängar och letade igenom skogen, träd för
träd, buske för buske, men mördaren hittade de inte. Spahin, Kara Memisj, hade i sitt
harem nio bulgariska kvinnor. Han hade satt många mödrar i tårar och många män bar
blåmärken på sina revben efter honom. Varenda en av hans trehundra bönder kunde
vara hans mördare.
På Jungfru Marie-dagen skedde en annan blodig händelse, vars make aldrig setts
eller hörts tidigare. På vägen till Uzundjovo, vid Orman boaz, mördades kol-agasan15
Hjusin från Haskovo, och tillsammans med honom två andra arnauter16 som var kända
för sin grymhet. De två arnauterna var skjutna och Hjusin genomborrad med ett
bockhorn. Bredvid de döda betade en åsna med sadelväskor i godan ro. Sadelväskorna
var orörda. Förbluffade blev förföljarna, som började leta efter förövarna, skrämda
blev de. De hittade egentligen inga spår men något visste man redan: handen som

12

Spahi (спах я) – turkisk kavallerist under sultantiden.
Aga (агá) – turkisk titel, särskilt för militärer av lägre grad.
14
I originaltexten: ”
” (”za hair”) – turkiskt idiom som betyder ”i välgörenhetssyfte” (fortfarande brukligt
i bulgariskan).
15
Kol-agasá (кол) – turkiskt ord för husbonde.
16
Arnaut (арнаýт) – alban i turkisk (krigs)tjänst.
13
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skickar illgärningsmännen en efter en till Allah gör detta inte för pengarnas, utan för
hämndens skull.
Trakten kring Orman boaz blev noggrant genomsökt. Förföljarna kom fram ända
upp till Karaivans fäbodar, men där hittade de bara den galne Karaivan, orakad och
med blodsprängda ögon, som höll på att så hirs. När den galne fick syn på turkarna
började han flina och de skyndade sig att lämna detta dystra ställe.
Vintern gick över. Agorna17 hann glömma lite av Deli Mustafas, Kara Memisjs och
Hjusins öden. Men en gång hände det att två jägare från Kozanovo, Alisj och Meko,
överföll en kvinna som arbetade på åkern. Det hann inte gå mer än tre dagar efter detta
hjältedåd innan Alisjs hus sattes i brand. Den förfärade Alisj slog sönder fönstret och
hoppade ut (dörren visade sig vara igenbommad) men takfoten föll och de brinnande
plankorna och bjälkarna begravde honom. Grannarna kom till hjälp och grävde fram
honom fortfarande vid liv men med bränd hud. De bar över honom till en hydda men
två dagar senare sattes även hyddan i brand. Vakten, som bevakade Alisj, sprang sin
väg och illgärningsmannen brann ihjäl. Vakten lyckades få syn på mordbrännaren: ett
monster i päls, med horn på huvudet. Tre dagar darrade han och hans tänder skallrade
av rädsla.
Skräckslagen av Alisjs öde, låste sig Meko in i sitt hem bakom de höga murarna,
släppte de elaka hundarna och satte i varje hörn på gården en tjänare med laddat gevär.
Ingen gick in i eller ut ur detta brännmärkta hus i mer än en månad. Meko satt där inne
med geväret i knät och drack vin hela tiden, för att dämpa rädslans röst. Rädd var han
även för att somna. När han slumrade in ryckte han då och då till och sköt med geväret
mot vinden, där mössen sprang fram och tillbaka. Hela byn sattes i larm, grannarna
samlades, hundarna började skälla. En natt sköt geväret igen, men ingen gick upp,
ingen kom till hjälp. I gryningen hittade tjänstefolket sin herre utsträckt på golvet med
mynningen i munnen och huvudet spräckt. Rädslan hade krossat honom och han sköt
sig med sina egna händer.
Ryktet spreds att djävlarna ingått förbund med rajan18. Jägarna slutade gå på jakt.
Busarna slutade vistas ute. Turkarna var skräckslagna. På det turkiska caféet började
man berätta otroliga historier om misstänkta ljud, konstiga spår, förvarnande tecken
och omen. Ingen turk vågade möta skymningen ute på fälten, eller att titta in i de
kristnas hus. De fattiga kunde andas ut, de av spahierna skrämda bönderna gladde sig;
de kände handen av en osynlig, obeveklig beskyddare, som inte ville visa sig för dem
men inte glömde att hämnas varje orättvisa och förolämpning. Om någon turk började
träta eller titta snett på dem, så sade de till honom att gå sin väg så att han inte skulle få
se bockhornet. Spahin från Kardjali lyssnade inte på sådana ord, tog för mycket vete
av sina bönder och hittades senare död med huvudet instoppat i en skäppa och
17

Agorna (аг те) – bestämd form av substantivet aga i pluralis.
Raja (рая) – sammanfattande benämning på icke-muslimska (vanligtvis kristna) undersåtar i det Ottomanska
riket; ett ord som turkarna använde för den bulgariska befolkningen.
18
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genomborrad med ett bockhorn. Efter det blev ”Bockhornet”, som man började kalla
hämnaren, ett blodigt hot mot fienden.
Bland byarna i Zagore började man på nytt spela säckpipa, mörna gick på nytt till
ringdansen, de giftasvuxna kvinnorna började smycka sig med praktfulla halsband,
spännen av silver blänkte igen på deras midjor. I Karaivans by dansades de livligaste
ringdanserna, eftersom de skickligaste herdeflöjtspelarna fanns där. Till denna by kom
de unga från Stanimasjko för att vigas till herdeflöjternas och säckpipornas toner.
Andra kom bara för att dansa sig belåtna, eftersom man inte fick dansa överallt under
dessa svåra tider. Och just på en sådan helgdag dök på ringdansen upp en ung och
smäcker kvinna med eldiga ögon. Hon dansade av hela sitt hjärta och hoppade så
lättfotat att pionen bakom hennes öra föll till marken. Den unga kvinnan böjde sig ner
för att ta upp den men när hon skulle ta den föll ett bockhorn från hennes skjortbröst
skramlandes mot kullerstenen. Hon blev generad, tog snabbt upp hornet och stoppade
det i sitt skjortbröst och gömde sig sedan skyndsamt i den färgrika festliga folkhopen.
”Bockhorn, bockhorn!” – orden gick genom folkhopen som en stor skälvning.
Säckpiporna tystnade. Herdeflöjtspelarna sträckte på halsen för att med ögonen leta
efter den egendomliga ungmön och ungkarlarna stod som förlamade. Olyckligt nog
kände någon släktings ögon igen Maria, Karaivans dotter, i den vackra unga kvinnan.
Detta var en stor, brännande och studsande nyhet. Att hemlighålla en sådan nyhet var
omöjligt. En kopparslagare tog den till bjuljukbasjian19. En stor trupp av sejmener20
och basjibuzuker21 omringade Karaivans klippor. Maria försvarade sig med pistol och
kniv, men när hon såg att hon inte kunde rädda sig, sprang hon mot klipporna och i
stället för att hamna i turkarnas händer hoppade hon i avgrunden. Viftandes med en
påk banade den ”galne” Karaivan sig väg mellan sejmenerna, som stormade fram för
att binda honom och försvann i busksnåren med av sejmenernas kulor genomborrade
byxor.
I Karaivans hydda hittade turkarna en säck med vassa horn. I potatiskällaren fann de
olika slags dräkter: kukermasker22, tiggar- och zigenarkläder som den modiga hejduken
Maria och hennes far använde vid sina nattpromenader.
Strax efter dessa blodiga händelser kom till klostret ”Sveti vratjove” i Kuklen en
lieman med sönderslitna kläder och erbjöd sig stanna där som klosterbetjänt. Om
någon av munkarna kände igen Karaivan, det vet man inte. Man vet bara att liemannen
insjuknade under sommaren i frossa. I sin dödstimme ville han bikta sig och avslöjade
för biktfadern vem han var och hur han hamnat i klostret. Av denna bikt, som sedan
återberättats av andra munkar och förvandlats till en legend, vet vi att den enda tanken
19

Boljukbasj (
) – turkiskt ord som betyder ledare för en militär trupp.
Sejmen (
) – turkisk militärpolis.
21
Basjibozuk (
) – irreguljär turkisk här.
22
Kuker (
) – traditionella päls- och maskförklädda dansare, som dansar i slutet på vintern för att jaga bort
de onda andarna. Traditionen härstammar från trakernas tid och hålls fortfarande vid liv.
20

137

Slovo (Uppsala), 2010, No. 50, pp. 125-139
Journal of Slavic Languages and Literatures

i Karaivans huvud efter hustruns död var hämnden och att han en längre tid förberedde
sig, så att den skulle bli förskräcklig. Han låtsades även vara galen, för att bli glömd
och lämnad i fred. Av bikten vet man att Maria snärjt Deli Mustafa, när han sov i en
fruktträdgård. En hel vecka släpade hon honom runt i skogen med snaran runt halsen,
som man gör med djur, tills hon äntligen stack honom med hornet och kastade honom i
floden. För att skjuta ihjäl Kara Memisj, klättrade den modiga Maria upp i ett almträd
mittemot hans gård och väntade där i tre dagar utan bröd och vatten, tills den gamle
vällustingen visade sig på verandan. Där i almträdet satt hon också medan sejmenerna
genomsökte skogen under hennes fötter.
Med en bal av gethår indränkt i tjära satte Maria och hennes far Alisjs hem i brand.
I denna turkiska by lyckades de ta sig in klädda som vinägermakare. I tumultet lade
ingen märke till dem. Medan de förskräckta turkarna sprang och sköt blint omkring sig
i mörkret, höll Karaivan och Maria på att bära vatten för att släcka elden.
Dessa historier var verkligen förskräckliga, men det som mest berörde biktfadern
var Karaivans erkännande att han för att hämnas sin hustru även vågade gå emot Guds
lag: i sin önskan att förvandla en bräcklig flicka till en skoningslös hämnare. Han själv,
lytt i ena armen och dålig skytt, verkade inte lita på sig själv utan överförde allt sitt
hopp på Maria.
Nio år höll han tillbaks sin vrede, gömde sorgen i sin själ och väntade på att flickan
skulle växa upp. Under tiden uppfostrade han henne som en pojke. Han klädde henne
som en man, med gördel runt midjan, klippte av hennes hår, lärde henne att skjuta och
använda kroksabel. Snabb och smidig var ”pojken” Maria, klättrandes hela dagen efter
faderns får och kunde själv försvara sig mot vargarna ej sämre än de erfarna
fåraherdarna. Så bra skytt blev hon att hon kunde träffa en galtbete från trehundra
stegs avstånd med sin fars gevär. Nio år bryter han ner den ömma flickans själ och tar
allt till sin hjälp: stormarna, vindarna, vargarna, björnarna och använder all sin
erfarenhet och list för att ta bort allt kvinnligt från flickan.
En gång lade Karaivan märke till att hans dotter speglade sig i ett litet kopparkärl.
Då förstörde han alla kopparkärl i hyddan och grävde ner dem i jorden. Inte bara
klippte han hennes hår, en gång brände han det även för att det aldrig skulle växa igen.
Garnspolar, saxar, nålar – varje kvinnligt föremål slängde han bort eller förstörde, för
att inte väcka kvinnan i flickan. Han följde henne med vaksamma ögon så att hon inte
skulle träffa vare sig någon ungkarl, eller gamling, eller någon annan man och
lyckades göra henne till en riktig kämpe som obarmhärtigt kunde strypa varje fientlig
hals.
Maria gick alltid före, medan hennes far småhaltade efter henne och låtsades ibland
vara blind, ibland vedförsäljare, ibland vinägermakare. Det var hon som tänkte ut alla
slugheter, hoppade över murar när det fanns murar att hoppa över, sköt när det
behövdes skjutas och stack hornen i fiendernas bröst. Allt gick som Karaivan hade
tänkt sig, men plötsligt hände något som ledde den gamle till en dödlig synd. Medan
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de höll utkik för att sätta eld på Mekos hus tillbringade de drygt en vecka i en
fåraherdes hydda. De gömde sig, åt och sov där, men då började det, som Karaivan
under nio år med grymhet försökt trycka ner, röra sig i flickans själ: hejduken Maria
blev förälskad i deras beskyddare, i den vackre fåraherden. Herden kunde inte ana att
det var ett passionerat kvinnohjärta som bultade under den unga hejdukens röda väst.
Från de skimrande ögonen och de röda fläckarna på Marias kinder, som följdes av
dödlig blekhet, förstod den erfarne fadern att flickan blivit kär. Vilken storm började
inte röra sig i denna kraftige och skräckinjagande karls själ, vilken djävulsk svartsjuka
började inte glöda i hans hjärta – man kan ana det av att när Meko sköt sig själv och de
lämnade hyddan, låtsades Karaivan att han glömt sin flintsten. Han återvände till
hyddan och dödade fåraherden, för att Maria aldrig skulle se honom igen.
Vad Karaivan inte visste var att Maria hade avgett löfte till fåraherden att träffa
honom vid ringdansen på söndag och Maria hade ingen aning om att hennes far dödat
den människa som hon, oskulden, älskade så lidelsefullt. Har Maria fått reda på efter
ringdansen att hennes älskade fåraherde blivit mördad eller har faderns brott förblivit
en hemlighet för henne? Det vet vi inte. Karaivans bikt slocknade kanske här, eller så
har biktfaderns minne svikit honom.
Denna blodiga historia har jag hört som pojke från fader Averki, en gammal munk
från klostret ”Sveti Vratjove” vid Kuklen. Han bodde inte i klostret utan i närheten, i
en hydda som han byggt själv. Det sades att abboten förvisade honom från klostret,
eftersom Averki berättade om hans stölder. Den gamle munken visste inte att abboten
förfogade över biskopens generösa välsignelse och stöd och plötsligt vid gamla år
befann han sig utanför klostret. Averki levde på vilda frukter och välgörenhet. Jag har
sett honom krossa torra majskolvar och steka dem blandade med lite mjöl. Han var en
lidelsefull rökare, men kunde inte köpa cigaretter. Vi, de små vallhjonen, hörde honom
alltid fråga om tobak när vi gick förbi hans hydda. Ibland plockade vi åt honom fallna
tobaksblad från åkrarna och i gengäld berättade han hemska historier om det turkiska
oket. En av dessa berättelser var historien om Karaivan och hans dotter, hejduken
Maria, som också kallades ”Bockhornet”. Munken, hos vilken Averki började sitt
munkliv, var just denna biktfader som gav Karaivan den sista smörjelsen.
Fader Averki ser jag framför mina ögon som om det vore idag, klädd i sin slitna
urblekta munkkappa, med benen svepta i skinnremsor, med vita, av tobaksrök
genomrostiga mustascher. Varje gång han berättade om Maria fylldes hans ögon med
tårar. När han till slut, rörd, spottade ut tobaken, slutade han alltid med samma ord:
”Många orättvisor, men bara en Maria! Det är därför världen inte har blivit bättre!”
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In 2003, Professor Sven Gustavsson became Professor Emeritus. He had at that time
held the Chair of Slavic Languages at Uppsala University since 1977. In 1969, he
defended his doctoral thesis at Stockholm University; the topic was historical
accentology, although the corpus consisted of contemporary material from Bulgarian,
Macedonian and Serbo-Croatian dialect descriptions. Since then, his research and
interests within the field of Slavic Studies has covered a wide variety of topics: the use
of the short and long form of adjectives in predicative function in modern Russian,
Solzhenitsyn‟s language, the poetry of the Serbian writer Vasko Popa and the Polish
writer Wisława Szymborska, to name just a few. His most recent research project is
entitled “Language and Ethnicity: Linguistic Differentiation and Attitudes towards
Language in Bosnia and Herzegovina.” This project is part of Gustavsson‟s interest in
sociolinguistics (or what he prefers to call political linguistics), a field that
increasingly came to receive his attention from the 1970s onwards and has resulted in
much research on minorities and the situation of minority languages, both in his native
Sweden and in Slavic countries. Worthy of special mention is his work on the Rusyn
minority and language in Yugoslavia. These studies of minorities and minority
languages have also led to his involvement in the creation of the Centre for
Multiethnic Research (now The Hugo Valentin Centre) at Uppsala University – to
which most of his current research has been linked. Gustavsson was also active in the
work of the Baltic University Programme, a network consisting of approximately 140
universities in the Baltic Sea region.
Between 1969 and 2009, Sven Gustavsson has in total published over 160 titles,
including monographs, articles, edited journals, anthologies, dictionaries, translations
and reviews, in languages as disparate as Swedish, English, Russian, Bulgarian,
Serbian, Croatian, Rusyn, German and Polish. For the publication of Gustavsson‟s
complete bibliography, covering forty years of scholarly research in the field of Slavic
languages and literatures, Slovo is deeply indebted to the extraordinary work of Olga
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Klauber, who collected and compiled a bibliography covering all of Gustavsson‟s
work from 1969 through 1997. This work was published in Bröd och salt. Svenska
kulturkontakter med öst. En vänbok till Sven Gustavsson (1998). One can only agree
with Klauber‟s introductory comments, which describe Gustavsson‟s publications as
“comprehensive and exceptionally multifaceted” and written “in various languages,
not rarely in quite „odd‟ languages.” Klauber‟s work has been only slightly edited as it
appears here; bibliographical terms have been translated into English, and the list has
been completed with the publications after 1997. Titles of books and journals are in
italics, the type of publication (review, translation, edition, co-edition, co-writers) is
noted within parentheses before the post; if the publication is part of a publication
series, it is noted within parentheses after the post. All translated titles appear in
square brackets. The main merit of this new publication is to make the bibliography
more widely available and accessible in English and on the World Wide Web.

1969
Accent Paradigms of the Present Tense in South Slavonic. East and Central South
Slavonic. Stockholm, 1969, 145 pp. (= Acta Universitatis Stockholmiensis,
Stockholm Slavic Studies 3).
1971
Solženicyns språk. En litteraturöversikt och några problem kring adjektivets
behandling [Solţenicyn‟s Language. A Literary Survey and some Problems
Concerning the Use of Adjectives]. Stockholm, 1971, 26 pp. (= Slaviska
institutionen, Stockholms universitet, Meddelanden 4).
“Archivnye nachodki. Pis‟ma iz archiva K.I. Čukovskogo v Stokgol‟me” [Archival
findings. Letters from K.I Chukovskij‟s archive in Stockholm]. Scando-Slavica,
1971, Vol. 17, pp. 45-53.
1975
Rusinerna i Jugoslavien, deras kultur och språk [The Rusyns in Yugoslavia: their
Culture and Language]. Stockholm, 1975, 79 pp. (= Institutionen för slaviska och
baltiska språk, Stockholms universitet, Meddelanden 13).
“Pesma ‟Klina‟ Vaska Pope”. [The Poem „Klina‟ by Vasko Popa]. Savremenik
(Beograd), 1975, Vol. 21, No. 42:10, pp. 307-313.
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1976
Predicative Adjectives with the Copula byt‟ in Modern Russian. Stockholm, 1976, 399
pp. (= Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Slavic Studies 10).
Språklig organisation i Vasko Popas “Igre” [Language Organization in Vasko Popa‟s
„Igre‟]. Stockholm, 1976, 66 pp. (= Institutionen för slaviska och baltiska språk,
Stockholms universitet, Meddelanden 14).
1979
“K probleme sočetaemosti prilagatel‟nych i pričastij so slovami tipa: tak, takoj, kak,
kakoj” [On the Problem of Combining Adjectives and Participles with Words of the
Type: tak, takoj, kak, kakoj]. Papers on Slavonic Linguistics 2. Presented at the
First Polish-Swedish Slavists‟ Conference at Mogilany, April 25-27, 1978.
Stockholm, 1979, pp. 1-11 (= Institutionen för slaviska och baltiska språk,
Stockholms universitet, Meddelanden 19).
1980
“Rusinsk litteratur” [Rusyn Literature]. Slavisk kulturrevy, 1980, No. 1, pp. 22-24.
“Interpretacja wiersza ‟Miniatura średniowieczna‟ Wisławy Szymborskiej”
[Interpretation of Wislawa Szymborska‟s Poem „Miniatura średniowieczna‟]. Slovo
(Uppsala), 1980, No. 20, pp. 37-41.
1981
(Review) “Per Jacobsen, Narcisa Vučina Pedersen and Anne Ulv: Kvantitativna
analiza Balada Petrice Kerempuha”. København, 1980 (= Slaviske inst.,
Københavns Univ., Rapporter 1)”. Svantevit, 1981, Vol. 7:1, pp. 116-119.
“Akcentuacija imperativa v balkanoslavjanskich dialektach” [Accentuation of the
Imperative in Balkan Slavic Dialects]. Bǎlgaristični izsledvanija. Pǎrvi bǎlgaroskandinavski simpozium 24-30 septemvri 1979 g. Sofija, 1981, pp. 71-82.
“Rusinerna i Jugoslavien” [The Rusyns in Yugoslavia]. Nord-nytt, 1981, No. 11, pp.
67-76.
“Vasko Popa - serbisk poet” [Vasko Popa – a Serbian Poet]. Östgöta
Correspondenten, 4.5.1981, pp. 2.
“Slaviska diktarröster på svenska” [Slavic Poetic Voices in Swedish]. Upsala Nya
Tidning, 26.05.1981, pp. 14.
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1982
“Vasko Popa - a Serbian Poet”. Relations (Beograd), 1982, No. 7/8, pp. 24-26.
“Vasko Popa - srpski pesnik” [Vasko Popa – a Serbian Poet]. Književna reč
(Beograd), 1982, Vol. 11:200, pp. 6-8.
“Vad är invandrarkunskap?” [What is Immigration Knowledge?]. Högskolan och
invandrarkunskap. Invandrarkunskap i högskoleutbildningen. Föreläsningar,
synpunkter och förslag vid Siljansnäskonferensen 25-27 november 1981.
Norrköping, 1982, pp. 27-38.
“Etnologiska institutionen (nordisk etnologi)” [Department of Ethnology (Nordic
Ethnology)]. Redogörelser för multietniska symposier i Åbo vid
Migrationsinstitutet / Siirtolaisuusinstituutti, Åbo akademi och Turun Yliopisto den
10-12 september 1981. Uppsala, 1982, pp. 18-19.
(Transl. with Kjell Magnusson) Makedonska literarna večer vo Uppsala 3. februari
1982 god. Makedonsk författarafton i Uppsala 3 februari 1982 [Evening with
Macedonian Writers in Uppsala February 3, 1982]. Uppsala, 1982, 63 pp.
(With Velta Ruke-Dravina and Anders Sjöberg) “Peeter Arumaa in memoriam”. [In
Memory of Peeter Arumaa]. Scando-Slavica, 1982, Vol. 28, pp. 235-236.
1983
(Ed.) “Polish Theatre and Dramatic Technique”. Proceedings of a Symposium Held at
the University of Uppsala on 23 April 1982. Uppsala, 1983, 102 pp. (= Uppsala
Slavic Papers 8).
“MESK, utvecklingsplanerna samt ett exempel på multietnisk forskning” [MESK,
Development Plans and an Example of Multiethnic Research]. Identitets- och
invandrarforskning. Rapport från en forskningsanknytningskonferens 1983-05-05-06 i Uppsala. Uppsala, 1983, pp. 50-64. (= Styrelsen för Uppsala högskoleregion,
Rapport: 1, 1983/84).
“Józef Trypućko in memoriam” [In Memory of Józef Trypućko]. Slovo (Uppsala),
1983, No. 27, pp. 40-42.
(With Lennart Lönngren and Lars Steensland) “Centenary of Slavic Studies in
Uppsala”. Scando-Slavica, 1983, Vol. 29, pp. 242-244.
1984
(With Geir Kjetsaa, Bengt Backman and Steinar Gil) “Preface”. The Authorship of
The Quiet Don. Oslo, 1984, pp. 7-12 (= Slavica Norvegica 1).
144

M. Svensson, O. Klauber
Forty Years of Slavic Studies: Sven Gustavsson‟s Bibliography

“Lexemes versus Different Word Forms in TTR Studies of Authorship”. Ibidem, pp.
99-120.
(With Geir Kjetsaa, Bengt Backman and Steinar Gil) “Conclusion”. Ibidem, pp. 152153.
(Ed. with Lennart Lönngren) Äldre svensk slavistik. Bidrag till ett symposium hållet i
Uppsala 3-4 februari 1983 [Early Swedish Slavistics. Contributions to a
Symposium Held in Uppsala February 3-4, 1983]. Uppsala, 1984, 144 pp. (=
Uppsala Slavic Papers 9).
(With Lennart Lönngren) “Förord” [Preface]. Ibidem, pp. 7-11.
“Hundra språk i Sverige” [A Hundred Languages in Sweden]. Behövs ‟småspråken‟?
Föredrag vid Vitterhetsakademiens konferens den 22 november 1983. Stockholm
1984, pp. 1-14 (= Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Konferenser 11).
“Tschechisch in Jugoslawien. Einige Beobachtungen anhand von Material aus der
Zeitung „Jednota‟” [Czech in Yugoslavia. Some Observations on the Basis of
Material from the Journal „Jednota‟]. Wiener Slawistischer Almanach (München),
1984, Vol. 13, pp. 63-77.
“Ruski jazik u Jugoslaviï - dijachronija i sinchronija” [The Rusyn language in
Yugoslavia – Diachrony and Synchrony]. Tvorčosc (Novi Sad), 1984, Vol. 9:8, pp.
20-30.
(With Lennart Kjellberg) “Józef Trypućko in memoriam” [In Memory of Józef
Trypućko]. Scando-Slavica, 1984, Vol. 30, pp. 191-193.
(Review) “Per Jacobsen et al. (eds.): The Slavic Verb. An Anthology Presented to
Hans Christian Sørensen 16th December 1981. Copenhagen : Rosenkilde &
Bagger, 1981, 187 pp. (= Slaviske inst., Københavns univ., Studier 9)”. Svantevit,
1984, Vol. 9:2, pp. 87-93.
“Centralisera och utlokalisera” [Centralize and Relocate]. Universen (Uppsala), 1984,
No. 1, p. 7.
1985
(Transl. and ed. with Adolf Dahl et al.) Svensk-serbokroatiskt lexikon [SwedishSerbo-Croatian Dictionary]. Solna, 1985, 596+64 pp. (Parallel title: Švedskosrpskohrvatski rečnik. Skolöverstyrelsen/Statens institut för läromedelsinformation:
Lexin, språklexikon för invandrare).
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1986
“Slaviska och baltiska språk” [Slavic and Baltic Languages]. Språkvetenskap i dag.
Finsk-ugriska språk, nordiska språk, lingvistiska ämnen, slaviska och baltiska
språk. Stockholm, 1986, pp. 1-34 (= Universitets- och högskoleämbetet, UHÄrapport 23a).
(With Ingvar Svanberg) Jugoslavien i april 1984. Rapport från en multietnisk resa till
Jugoslavien den 13-24 april 1984 [Yugoslavia in April 1984. A Report from a
Multiethnic Journey to Yugoslavia in April 13-24, 1984]. Uppsala, 1986, 179 pp.
(= Centrum för multietnisk forskning, Uppsala Universitet).
(Selection and ed.) Associationer. Dikter på bulgariska av Boris Ivanov [Associations.
Poems in Bulgarian by Boris Ivanov]. Uppsala, 1986, 59 pp.
“Förord” [Preface]. Ibidem, pp. 3-6.
(Ed. with Arne Hult and Lennart Lönngren) Proceedings of the Second BulgaroScandinavian Symposium, Held at Kungälv 9-15 August 1982. Band 1+2. Uppsala,
1986, 306+122 pp. (= Uppsala Slavic Papers 13:1, 13:2).
“Akcent i analitizǎm v balkanoslavjanskite dialekti” [Accent and Analytism in Balkan
Slavic Dialects]. Ibidem, Vol. 1, pp. 275-284.
“Förord” [Preface]. Slovo (Uppsala), 1986, No. 30, p. 5.
“Wisława Szymborskas dikt Widok z ziarnkiem piasku” [Wisława Szymborska‟s
Poem View with a Grain of Sand]. Ibidem, pp. 17-25.
“Förord” [Preface]. Slovo (Uppsala), 1986, No. 34, p. 5.
1987
(Ed. with Boris Ivanov) Antologija na bǎlgarskata poezija [Anthology of Bulgarian
Poetry]. Sǎstavil Boris Ivanov. Pod redakcijata na Prof. Sven Gustavson i Boris
Ivanov. Uppsala, 1986, 258 pp. (With Boris Ivanov) “Predgovor”. Ibidem, pp. 6-9.
“Bǎlgarskijat poetičeski ezik” [The Bulgarian Poetic Language]. Ezik i literatura,
1987, Vol. 41:1, pp. 3-11.
“Pismo iz Švedske” [A Letter from Sweden]. Književna reč (Beograd), 1987, Vol.
16:300, p. 9.
(With Lars-Gunnar Larsson) “Sveriges behov av språk” [Sweden‟s Necessity of
Languages]. Upsala Nya Tidning, 2.3.1987, p. 2.
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1988
“Nationalitetspolitiken under Gorbatjov” [Nationality Politics during Gorbachov].
Multiethnica (Uppsala), 1988, No. 3, pp. 1-9.
“Bǎlgaristikata - sǎstojanie i perspektivi” [Bulgaristics – Status and Perspectives].
Vtori meždunaroden kongres po bǎlgaristika, Sofija 23 maj - 3 juni 1986. Dokladi.
22. Bǎlgaristikata, sǎstojanie i perspektivi, krǎgla masa. Sofija, 1988, pp. 218-221.
“Men jag fann dig, poesi” [But I Found You, Poetry]. Upsala Nya Tidning, 2.11.1988,
p. 16.
1989
(With Kjell Magnusson) “Bosniska muslimer” [Bosnian Muslims]. Det
mångkulturella Sverige. En handbok om etniska grupper och minoriteter. Ed.
Ingvar Svanberg and Harald Runblom. Stockholm, 1989, pp. 34-37.
“Kasjuber” [Kashubs]. Ibidem, pp. 215-216.
(With Kjell Magnusson) “Makedoner” [Macedonians]. Ibidem, pp. 258-261.
“Rusiner” [Rusyns]. Ibidem, pp. 326-328.
“Ryssar” [Russians]. Ibidem, pp. 328-338.
“Slaviska språk i Sverige” [Slavic Languages in Sweden]. Ibidem, pp. 374-389.
“Slovaker från Jugoslavien” [Slovaks from Yugoslavia]. Ibidem, pp. 390-391.
“Ukrainare” [Ukrainians]. Ibidem, pp. 461-463.
(Ed.) Tradition and Modern Society. A Symposium at the Royal Academy of Letters
History and Antiquities, Stockholm, November 26-29, 1987. Stockholm, 1989, 220
pp. (= Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, Konferenser 21).
(With Kjell Magnusson) “Preface”. Ibidem, pp. 1-2.
(With Geir Kjetsaa, Bengt Backman and Steinar Gil) “Predislovie” [Preface]. Kto
napisal Tichij Don? Problema avtorstva Tichogo Dona. Moskva, 1989, pp. 8-15.
“Protivopostavlenie Leksem Različnym Slovoformam v Opredelenii Avtorstva
Metodom KT3” [Lexemes versus Different Word Forms in TTR Studies of
Authorship]. Ibidem, pp. 124-144.
(With Geir Kjetsaa, Bengt Backman and Steinar Gil) “Zaključenie” [Conclusion].
Ibidem, pp. 184-185.
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“Nationalitets- och minoritetspolitiken i efterkrigstidens socialistiska Europa” [The
Nationalities and Minority Policy in Post-War Socialist Europe]. Kungl. Vitterhets
historie och antikvitetsakademiens årsbok. Stockholm, 1989, pp. 73-84.
“Nationalitetspolitiken under Gorbatjov” [Nationalities Policy during Gorbachov].
Antropologiska studier, 1989, No. 44, pp. 64-81.
“Minoriteter i Polen” [Minorities in Poland]. Språkröret. Organ för Befälsföreningen
Militärtolkar, 1989, Vol. 13, No. 1, pp. 17-26.
“Tjeckoslovakiens minoriteter” [Minorities of Czeckoslovakia]. Språkröret. Organ för
Befälsföreningen Militärtolkar, 1989, Vol. 13, No. 2, pp. 14-21.
(With Harald Runblom and Ingvar Svanberg) “Robert F. Harney 1939-1989”.
Multiethnica (Uppsala), 1989, No. 5, p. 13.
(With Harald Runblom and Dag Blanck) “Sten Carlsson 1917-1989”. Ibidem, p. 13.
(With Lars-Gunnar Larsson) “Stärk öststatskompetensen!” [Strengthen
Competence on Eastern Europe]. Upsala Nya Tidning, 22.12.1989, p. 2.

the

1990
(With Kjell Magnusson) “Bosniska muslimer” [Bosnian
mångkulturella Sverige. 2nd ed., Stockholm, 1990, pp. 34-37.

Muslims].

Det

“Kasjuber” [Kashubs]. Ibidem, pp. 215-216.
(With Kjell Magnusson) “Makedoner” [Macedonians]. Ibidem, pp. 258-261.
“Rusiner” [Rusyns]. Ibidem, pp. 326-328.
“Ryssar” [Russians]. Ibidem, pp. 328-338.
“Slaviska språk i Sverige” [Slavic Languages in Sweden]. Ibidem, pp. 374-389.
“Slovaker från Jugoslavien” [Slovaks from Yugoslavia]. Ibidem, pp. 390-391.
“Ukrainare” [Ukrainians]. Ibidem, pp. 461-463.
(Transl.) Nostalgi. Dikter av Boris Ivanov i översättning av Sven Gustavsson
[Nostalgia. Poems by Boris Ivanov Translated by Sven Gustavsson]. Uppsala,
1990, 80 pp.
“Förord” [Preface]. Ibidem, pp. 3-5.
“Socialism and Nationalism. Trends and Tendencies in the Language, Nationality and
Minority Policy of the Socialist Countries of Post-War Europe”. Sociolinguistica
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(Tübingen), 1990, Vol. 4, pp. 50-83.
“Jugoslaviens minoriteter” [The Minorities of Yugoslavia]. Svantevit, 1990, Vol.
15:1-2, pp. 11-35.
(With Anders Sjöberg) “L‟ubomír Ďurovič 65 Years”. Wiener slawistischer Almanach
(München), 1990, Vol. 25/26, pp. 9-12.
(Review) “Ulla Birgegård: Johan Gabriel Sparwenfeld and the Lexikon Slavonicum.
His Contribution to the 17th Century Slavonic Lexicography. Uppsala, 1985 [and]
Ulla Birgegård (ed.): Lexicon Slavonicum. Vol. I-III. Uppsala, 1987-1989”.
Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1990, Vol. 77:1, pp. 87-90.
1991
(Ed. with Lennart Lönngren and Karel Šebesta) Karel Čapek. Bidrag till ett
symposium hållet i Uppsala 5 april 1990 [Karel Čapek. Contributions to a
Symposium Held in Uppsala April 5, 1990]. Uppsala, 1991, 136 pp. (= Uppsala
Slavic Papers 20).
“Bǎlgarskijat poetičeski ezik” [The Bulgarian Poetic Language]. Bǎlgaristični
izsledvanija. Treti bǎlgaroskandinavski simpozium, 20-26 septemvri 1985 g. Sofija,
1991, pp. 7-22.
(With Kjell Magnusson) “Jugoslavia og framtiden” [Yugoslavia and the Future].
Nordisk Østforum, 1991, Vol. 5:3, pp. 3-9.
(With Kjell Magnusson) “Jugoslavien och framtiden” [Yugoslavia and the Future].
Upsala Nya Tidning, 15.7.1991, p. 2.
“Jugoslaviens utbrytare i backspegeln” [Yugoslavia‟s Brakeaways in the Rear View
Mirror]. Svenska Dagbladet, 7.7.1991, del 2, p. 3
(With Lars-Gunnar Larsson) “Starka skäl att radikalt stärka öststatkompetensen.
Sverige måste kunna följa de enskilda ländernas utveckling i det nya Europa”
[Strong Arguments for a Radical Increase of the Competence on Eastern Europe.
Sweden Must Be Able to Follow the Development of Each Independent State in the
New Europe]. Svenska Dagbladet, 11.10.1991, p. 3.
“Erkänn Ukraina!” [Recognize Ukraine]. Upsala Nya Tidning, 13.12.1991, p. 2.
1992
Svensk-serbokroatiskt lexikon [Swedish-Serbo-Croatian
Stockholm, 1992, 596+64 pp.
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(Ed. with Ingvar Svanberg) Gamla folk och nya stater. Det upplösta Sovjetimperiet
[Old People and New States. The Dissolved Soviet Empire]. Stockholm, 1992, 434
pp.
(With Ingvar Svanberg) “Förord” [Preface]. Ibidem, pp.7-11.
“Ukraina” [Ukraine]. Ibidem, pp.173-187.
“Between East, West and South Slavic. Rusyn Language Planning”. Language
Planning in Yugoslavia. Eds. Ranko Bugarski and Celia Hawkesworth. Columbus
(Ohio), 1992, pp. 222-225.
“Alfred Jensen i Ukraïna” [Alfred Jensen in Ukraine]. Slovo i čas (Kiïv), 1992, No.
12, pp. 62-67.
“Walking a Tightrope - Thirty Years as a Slavicist”. Responsibility of Contemporary
Science and Intelligentsia. Symposium Organized by the Serbian Academy of
Sciences and Arts and the Swedish Royal Academy of Letters, History and
Antiquities. Ed. Predrag Palavestra. Beograd, 1992, pp. 219-226 (= Serbian
Academy of Science and Arts, Academic Conferences, Vol. 65. Dep. Of Language
and Literature, Book 11).
“Z vystupu Svena Gustavssona na seminari Do problemiv kodifikaciï rusins‟kogo
jazyka.” [From the Appearance by Sven Gustavsson at the Seminar „On the
Problems of the Codification of the Rusyn Language‟]. Rusin (Prešov), 1992, No.
5-6, pp. 56-57.
1993
Svensk-kroatiskt lexikon [Swedish-Croatian Dictionary]. 2nd ed., Stockholm, 1993,
pp. 576.
“Porovnanje osem jazičnich verzijoch jednej narodnej pripovedki zoz centralnej
Slavii” [Comparison of Eight Language Versions of a Folk Tale from Central
Slovakia]. Zbornik radova sa naučno stručnog skupa o rusinskoj filologiji i
rusinskim učitel‟ima v školama u prošlosti. Dani Mikole M. Kočiša. Novi Sad,
1992/93, pp. 78-81 (= Studia Ruthenica 3).
“En god slavist måste tåla lite loppor” [A Good Slavist Must Know How to Handle
some Flees]. De lärdas bibliotek: Trettio uppsalaprofessorer om betydelsefulla
böcker. Stockholm, 1993, pp. 129-139.
(Review) “Rezak Hukanović: Helvetets tiende port. Ett halvt år i dødsleirer i Bosnia
[The Tenth Circle of Hell: A Memoir of Life in the Death Camps of Bosnia]. Oslo:
Sypress, 1993, 137 pp.”. Nordisk Østforum, 1993, Vol. 7:3, pp. 57-59.
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1994
(With Jan Ling and Lennart Tegborg) The Multicultural Baltic Region. Part 2:
Languages, Music and Religion. Uppsala, 1994, 44 pp. (= Baltic Univ. Secretariat,
Uppsala Univ., Peoples of the Baltic Session 4).
1995
(With Jan Ling and Lennart Tegborg) The Multicultural Baltic Region. Part 2:
Languages, Music and Religion. 2nd ed. Uppsala, 1995, 44 pp.
(Ed. with Harald Runblom) Language, Minority, Migration. Yearbook 1994/1995
from the Centre for Multiethnic Research. Uppsala, 1995, 220 pp. (= Uppsala
Multiethnic Papers 34).
(With Harald Runblom) “Preface”. Ibidem, p. 8.
“Belarus. A multilingual state in Eastern Europe”. Ibidem, pp. 39-74.
(Ed. with Ingvar Svanberg) Bosnier: en flyktinggrupp i Sverige och dess bakgrund
[Bosnians: A Refugee Group in Sweden and its Background]. Uppsala, 1995, 179
pp. (= Uppsala Multiethnic Papers 35).
(With Ingvar Svanberg) “Förord” [Preface]. Ibidem, pp. 7-8.
“Bosnierna i Sverige och deras bakgrund” [The Bosnians in Sweden and their
Background]. Ibidem, pp. 9-13.
(With Gunnar Jacobsson) “Anders Sjöberg in memoriam (1926-1990)” [In Memory of
Anders Sjöberg (1926-1990)]. Podobajet” pamęt‟ s”tvoriti. Essays to the Memory
of Anders Sjöberg. Eds. Per Ambrosiani, Barbro Nilsson and Lars Steensland.
Stockholm, 1995, pp. 13-18 (= Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm
Slavic Studies 24).
“Minnesord. Nils Åke Nilsson” [Commemorative Words. Nils Åke Nilsson]. Kungl.
Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok. Stockholm, 1995, pp. 40-45.
1996
(Ed. with Zdeněk Starý) Minority Languages in Central Europe. Berlin & New York,
1996, 139 pp. (= International Journal of the Sociology of Language: 120).
(With Zdeněk Starý) “Introduction”. Ibidem, pp. 1-8.
“Republiken Makedonien” [The Republic of Macedonia]. Balkan. Folk och länder i
krig och fred. Eds. Ingvar Svanberg and Ingmar Söhrman. Stockholm, 1996, pp.
238-255.
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1997
“Protestantism på ryska. Svenska katekeser för ortodoxa undersåtar under
stormaktstiden” [Protestantism in Russian. Swedish Catechisms for Orthodox
Subjects during the Era of Great Power]. Den nordiska mosaiken. Språk- och
kulturmöten i gammal tid och våra dagar. Humanistdagarna vid Uppsala
universitet 1997. Ed. Rut Boström Andersson. Uppsala, 1997, pp. 151-159.
“Byelorussia” [Belarus]. Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de
contact. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. An
International Handbook of Contemporary Research. Manuel international des
recherches contemporaines. Ed. Hans Goebl et al. Berlin & New York, 1997, Bd 2,
pp. 1919-1926.
(Ed.) Slovo (Uppsala), 1997, No. 45, 108 pp.
1998
“Alfred Jensen och Ukraina” [Alfred Jensen and Ukraine]. Föredrag från symposiet
”Alfred Jensen-dagen”, Göteborg, 20 september 1991. Eds. Ulla-Britt Frankby,
Gunnar Jacobsson, Morgan Nilsson. Göteborg, 1998, pp. 13-29 (= Göteborgs
universitet, Gusli 7).
“Sociolinguistic Typology of Slavic Minority Languages”. Slovo (Uppsala), 1998, No.
46, pp. 75-89.
1999
“Kroatiska, serbiska och bosniska i de nya ortografierna” [Croatian, Serbian, and
Bosnian in the New Orthographies]. Migration och mångfald. Essäer om
kulturkontakt och minoritetsfrågor tillägnade Harald Runblom. Ed. Dag Blanck.
Uppsala, 1999, pp. 67-88 (= Uppsala Multiethnic Papers 42).
(Transl.) Abdulah Sidran, Varför sjunker Venedig – Zašto tone Venecija [Why Does
Venice Sink]. Stockholm, 1999, 117 pp.
“Introduction”. Nationalities Papers. 1999, Vol. 1, pp. 11-15 (= Association for the
Study of Nationalities).
(With Boris Ivanov and Peter Pašov) Frekventen rečnik na bǎlgarskija poetičeski
knižoven ezik [Frequency Dictionary of the Bulgarian Poetic Literary Language].
Sofija, 1999, 226 pp.
2000
“„Serbismer‟ i kroatiskan – ett språkvetenskapligt och emotionellt problem”
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[“Serbisms” in Croatian – a Linguistic and Emotional Problem]. Slovo (Uppsala),
2000, No. 48, pp. 8-31.
2001
“„Srbizmi‟ u hrvatskome standardnom jeziku / znanstveni i emocionalni problem”
[”Serbisms” in Croatian – a Scientific and Emotional Problem]. Jezik i
demokratizacija. Zbornik radova. Language and Democratization. Proceedings.
Sarajevo, 2001, pp. 285-297 (= Institut za jezik u Sarajevu. Posebna izdanja. Knjiga
12).
“Skillnaderna mellan serbiska och kroatiska i Novi Sad-ortografin” [The Differences
Between Serbian and Croatian in the Novi Sad Orthography]. Explorare necesse
est. Hyllningsskrift till Barbro Nilsson. Ed. Per Ambrosiani. Stockholm, 2001, pp.
91-97 (= Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Slavic Studies 28).
2002
“Language and multilingual societies” (Chapters 15-18). The Baltic Sea Region.
Cultures, Politics, Societies. Ed. Witold Maciejewski. Uppsala, 2002, pp. 232-267.
This text and this book also exist in a Belarusian version (Rehijon Baltijskaha
Mora. Kul‟tura, palityka, hramadstva. Ed. Viktar Šadurski, Uppsala, 2004) and a
Ukrainian version (Region Baltijskoho Morja. Kul‟tura, polityka, suspil‟stvo. Ed.
Markijan Mal‟ski and Natalja Antonjuk, L‟viv, 2005)
“Kroatistika u nordijskim zemljama” [Croatistics in the Nordic Countries].
Zagrebačka slavistička škola. Zbornik radova 2001. Zagreb, 2002, pp. 109-111.
2003
“Minority rights in the former socialist countries. What could be learnt from that
experience?”. Mehrsprachigkeit in der erweiterten Europäischen Union.
Multilingualism in the enlarged European Union. Multilingualisme dans l‟Union
Européenne élargie. Eds. Juliane Besters-Dilger, Rudolf de Cillia, Hans-Jűrgen
Krumm and Rosita Rindler Schjerve. Klagenfurt, 2003, pp. 252-257.
“O trima «srednjojuţnoslavenskim» gramatikama” [On Three “Central South Slavic”
Grammars]. Bosanski – Hrvatski – Srpski. Bosnisch – Kroatisch – Serbisch.
Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca. Aktuelle Fragen der
Sprache der Bosniaken, Kroaten, Serben und Montenegriner. Wien, 2003, pp. 8794 (= Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 57).
(With Małgorzata Anna Packalén) “Introduction”. Swedish-Polish Modernism.
Literature, Language, Culture. Conference held in Cracow, Poland, April 20-21
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2001. Stockholm, 2003, pp. 5-7
Antikvitetsakademien, Konferenser 56).

(=

Kungl.

Vitterhets

Historie

och

2004
“Minnesord. Velta-Rūķe-Draviņa” [Commemorative Words. Velta-Rūķe-Draviņa].
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens årsbok MMIV. Stockholm,
2004, pp. 17-24.
2005
“The Language in Two Bosnian-Herzegovinian Readers for the Sixth and Seventh
Grade.” Balkan Currents. Essays in honour of Kjell Magnusson. Eds. Tomislav
Dulić, Roland Kostić, Ivana Maček, Jasenka Trtak. Uppsala, 2005, pp. 125-144 (=
Uppsala Multiethnic Papers 49).
“Kulturgränser eller gränser mellan kulturer i den slaviska världen” [Cultural Borders
or Borders between Cultures in the Slavic World]. Slavoslov till Olof Paulsson,
Studier i språk, litteratur och kultur. Göteborg, 2005, pp. 79-85 (= Göteborgs
universitet, Gusli 13).
2006
“How to recognise a modern „Central South Slavic‟ text as Serbian, Croatian or
Bosnian”. International Journal of Slavic Linguistics and Poetics XLIV-XLV 20022003. Henrik Birnbaum In Memoriam. Bloomington, 2006, pp. 211-226.
“Kulturne granice ili granice kultura u slovenskom svetu” [Cultural Borders or
Borders between Cultures in the Slavic World]. Susret kultura. Zbornik radova, Ed.
Ljiljana Subotić, Novi Sad, 2006, pp. 39-42.
“Opening Address”. Wisława Szymborska. A Stockholm Conference, May 23-24,
2003. Eds. Leonard Neuger and Rikard Wennerström, Stockholm: The Royal
Academy of Letters, History and Antiquities 2006, pp. 9-13.
(Ed. with Aleksandr Dulichenko /in cooperation with John Dunn/) Slavic Literary
Microlanguages and Language Contacts. Slavjanskie literaturnye mikrojazyki i
jazykovye kontakty. Proceedings of an International Conference organised as part
of the work of the Commision for the Study of Language Contacts at the
international Committee of Slavists Tartu 15-17 September 2005. Tartu, 2006, 411
pp. (= Slavica Tartuensia VII).
“The Framework Convention for the Protection of National Minorities, the European
Charter of Regional or Minority Languages, Euromosaic and the Slavic Literary
Microlanguages”. Ibidem, pp. 82-101.
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(With Witold Maciejewski) “Var finns Östersjöfrågorna?” [Where Are the Baltic Sea
Issues?]. Upsala Nya Tidning, 27.12.2006.
Jihoslovanští Rusíni, jejich kultura a jezik [The Rusyns in Yugoslavia, their Culture
and Language]. Praha, 2006, 84 pp. (= Universitas Carolina Praga Facultas
Philosophica. Acta Slavica et Baltica Volumen IV Annus 2006). [Translation from
Swedish by Hana Vaňkova with a preface by Jiří Marvan. The Swedish original:
Rusinerna i Jugoslavien, deras kultur och språk, Stockholm, 1975. (= Institutionen
för slaviska och baltiska språk, Stockholms universitet, Meddelanden 13)].
2007
“Inledning” [Introduction]. Dževad Karahasan, Sara och Serafina. Roman. Ed. Izet
Muratspahić. Bosnisk-Hercegovinsk litteratur, nr 1. Translation Djordje Ţarković.
Stockholm, 2007, pp. 5-9.
“Minority policy in Slovenia.” Multiethnica 30: Meddelande från Centrum för
multietnisk forskning. Uppsala, 2007, pp. 30-31.
(Ed. with Boris Ivanov) Bǎlgarskijat poetičeski esik. Narodna poesija. Ischodni
tekstove (vključeni v kvantitativno-statističeskoto proučvane na slavjanskija institut
pri Upsalskija universitet) [Bulgarian Poetic Language. Folk Poetry]. Sofija, 2007,
607 pp.
(Ed.) Stockholm - Belgrade. Proceedings from the Third Swedish-Serbian Symposium
in Stockholm, April 21 - 25, 2004. Stockholm, 2007, 233 pp. (= Kungl. Vitterhets
Historieoch Antikvitets Akademien. Konferenser 63).
(With Boris Ivanov) “Predgovor” [Preface]. Ibidem. 2007, pp. 7-16.
(Review) “Ingunn Lunde and Tine Roeson (eds.): Landslide of the Norm, Language
culture in Post-Soviet Russia. Bergen: Department of Russian Studies, University
of Bergen, 2006, 302 pp.”. Nordisk Østforum, 2007, No. 1, pp. 102-104 (= Slavica
Bergensia 6).
2008
“Slavenski knjiţevni mikrojezici, regionalni jezici i manjinski jezici” [Slavic Literary
Microlanguages, Regional Languages and Minority Languages]. Slavjanskoe
jazykoznanie: pokidaja XX vek… K XIV Meždunarodnomu S'ezdu Slavistov (Ohrid 1016.9.2008. Tartu, 2008, pp. 55-62 (= Slavica Tartuensia VIII).
“Standardnojezički projekti u Crnoj Gori uporeĎeni sa drugim standardnojezičkim
projektima u bivšoj Jugoslaviji” [Standard Language Projects in Montenegro
Compared to Other Standard Language Projects in Former Yugoslavia]. Jezička
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situacija u Crnoj Gori – norma i standardizacija. Podgorica, 2008, pp. 83-90 (=
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Zbornici radova br. 87, OU knj. 29).
“From Proto-Slavic to Modern South Slavic standard languages. A personal view”.
Bulgaristica - Studia et argumenta: Festschrift fűr Ruselina Nitsolova zum 65.
Geburtstag. Jubileen sbornik v čest na 65-ta godišnina na prof. dfn. Ruselina
Nicolova, herausgeben von Sigrun Comati. Műnchen, 2008, pp. 377-392 (=
Specimina philologia Slavicae 151).
2009
“Language standards and norms in 5-8/9 grade schoolbooks for Croatian, Serbian and
Bosniac pupils in Bosnia and Herzegovina”. Jezični varijeteti i nacionalni
identiteti. Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini. Ed.
Lada Badurina, Ivo Pranjković and Josip Silić. Zagreb, 2009, pp. 399-432.
Standard Language differentiation in Bosnia and Herzegovina. Grammars, Language
Textbooks, Readers. Uppsala, 2009, 312 pp. (= Uppsala Multiethnic Papers 52).
“Language education and sustainable development. Slavic studies in Sweden”.
Stockholm – Belgrade. Proceedings from the IV Swedish-Serbian Symposium
“Sustainable development and the role of humanistic disciplines”. Ed. Predrag
Palavestra. Belgrad, 2009, pp. 249-257 (= Serbian Academy of Sciences and Arts.
Academic Conferences. Volume CXXVI. Department of Language and Literature.
Book 21).
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a) works published in the department‟s own series, i.e. Studia Slavica
Upsaliensia, Uppsala Slavic Papers, Slovo and Slaviska specialordlistor
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c) works published by slavists living in Uppsala, who are not associated with any
other department within Uppsala University.
Only publications in the domain of Slavic studies are included.

BIAŁECKA, MIRKA
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