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Abstract. “Rurik’s genealogical tree” – one of the Russian treasures at Carolina
Rediviva
Among the treasures in the university library in Uppsala (Sweden) is an extraordinary
genealogical tree of Russia’s Rurikid rulers, beginning with the legendary Rurik and ending
with Tsar Fedor Ivanovič, who died in 1598. Up to now it has not been known where it was
produced, when it came into being, and who could have been the scribe of the Russian names.
In this paper we argue that the genealogical tree was produced in Sweden and that the scribe
for the Russian names was Aleksej Mankiev, who helped the Swedish scholar Johan Gabriel
Sparwenfeld by producing fair copies of the latter’s manuscripts. Mankiev’s sojourn in Sweden
from 1700 to 1718 gives us a first approximation for the date of the drawing. We think that this
can be narrowed down to “around 1715”, given the close relationship between the “Uppsala
tree” and the Rurikid genealogy presented in Jadro rossijskoj istorii, a manuscript which was
finished in Sweden in 1715, most probably also by “our scribe”, Mankiev.

1.  Inledning: fysisk beskrivning av stamträdet
På Carolina Rediviva finns en stor handskriven stamtavla över Ruriks ryska härskardynasti i form av ett konstnärligt utfört träd (se bild 1). Den har signaturen ”Slav 64”
1

Den här undersökningen har genomförts inom projektet ”Interkulturellt utbyte i det tidigmoderna Europa:
översättningar av västeuropeiska tidningar till ryska (ca 1600–1725)” (Riksbankens jubileumsfond, projekt nr
RFP12-0055:1). Vi tackar Elisabeth Löfstrand och en anonym granskare för värdefulla synpunkter. – En kortare
version av detta arbete, skriven på ryska, publicerades nyligen i samlingsbandet Родословные древа русских
царей XVII–XVIII веков (se Jansson & Maier 2018). Fastän det rör sig om samma forskningsfråga och även i stor
utsträckning om samma material, innehåller den svenska versionen flera fördjupningar som inte hanns med i den
ryskspråkiga versionen. Författarna anser att det i detta fall finns goda skäl för att även publicera en (utökad)
uppsats på svenska, eftersom föremålet för undersökningen – ”Ruriks stamträd” – tillhör det svenska kulturarvet i
lika stor utsträckning som det ryska.
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och ingår i universitetsbibliotekets kulturarvsavdelning. Rent fysiskt förvaras den tillsammans med kartor och bilder.
Stamträdet är ritat på papper. Två hela pappersark och två mindre bitar har klistrats
ihop för att få fram det stora formatet vi nu har framför oss (ca 81,5 x 65,5 cm). Själva
trädet är ritat med tusch, medan namnen på härskarna och deras bröder uppenbarligen
är skrivna med bläck (dessa namn har bleknat en aning). Pappersplanschen är uppfodrad
på väv, och för att få extra stadga är hela bilden dessutom fastsatt på en stor syrefri
pappskiva. Man kan dock ta loss planschen från pappskivan (inte från vävnaden!), och
det gjorde vi några gånger, bland annat för att kontrollera om det möjligen går att se
något vattenmärke, eller en potentiell anteckning på baksidan av papperet. Resultatet
var dock negativt: vi har inte lyckats upptäcka några vattenmärken, fastän
bibliotekarierna var mycket hjälpsamma och ställde den nödvändiga tekniska
apparaturen till vårt förfogande.
På trädets stam, nedifrån och upp, är de ryska härskarna avbildade, från den
legendariske Rurik 2 till den siste storfursten/tsaren ur Rurik-dynastin, tsar Fedor
(Ivanovič, som dog 1598), medan de övriga sönernas namn finns på var sin gren med
de äldsta alltid placerade till höger om stammen och de yngre till vänster. På den högra
sidan går kronologin i allmänhet från vänster till höger och på den vänstra tvärtom, dvs.
på båda sidorna hittar man de äldsta sönerna närmast stammen. Ett undantag finns allra
längst ner i trädet, innan de egentliga grenarna börjar: där står Rurik i mitten, och till
höger och vänster om honom finns hans bröder, Sinaus och Truvor, utan några söner;
Ruriks ende son (enligt legenden), Igor', är nästa härskare, ovanför Rurik på stammen.
Det finns även några grenar som är avskurna nära stammen. I vanliga fall tillämpas detta
grafiska medel när en härskare bara hade två söner: en som tog över tronen efter fadern
och en som placerades på den ena sidan av trädet – ingenting fanns då att sätta på den
andra sidan.

2

Vi tar här inte ställning till frågan om Rurik fanns som historisk person eller inte, och inte heller om denne Rurik
i så fall hade en son som hette Igor' (eller om det snarare, i förekommande fall, fanns en generation, eller två,
mellan Rurik i Novgorod och Igor' i Kiev), osv. Flera historiker har under tidens lopp ifrågasatt till exempel
existensen av en sådan ”dynasti” för den tidigaste perioden, senast Donald Ostrowski som anser att Rurik-dynastin
är en 1500-talsskapelse av ryska kyrkomän som inte kan beläggas utifrån de historiska primärkällorna (se
Ostrowski 2018 och den litteratur som anförs där). Vi tackar Don Ostrowski för några intressanta iakttagelser i
samband med vårt stamträd.
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Bild 1: ”Ruriks stamträd” (UUB, Slav 64).3

I ett fall är det dock svårare att förklara varför det behövdes en sådan avskuren gren,
nämligen i samband med Aleksandr Nevskij: här är tre söner placerade till höger om
3

För att få en bild med bra upplösning gå till ”Alvin, plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv”;
hämtad 2018-09-24:
https://www.alvin-portal.org/alvin/attachment/download/alvin-record:90384/ATTACHMENT-0001.tiff.
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stammen (Vasilij, Dimitrij, Andrej) och en son – tronföljaren Danilo Moskovskij – i
stammen. Om en av sönerna som inte räknades till Rurik-dynastin hade placerats till
vänster (den yngsta av dessa tre, till exempel) hade det ju inte behövts en avskuren gren.
I alla andra fallen med avsågade grenar var det just precis så att antalet söner inte räckte
till för att fylla både stammen och varsin gren, till höger och till vänster.
Det är bara de manliga ”rurikiderna” som finns med på tavlan, inga döttrar eller
gemåler, och bara den gren som så småningom – under trettonhundratalet – blev
storfurstar och till slut tsarer i Moskva, och även där bara ”huvudlinjen”, dvs. om det
finns en far-sonrelation mellan härskarna. Sammanlagt är 21 härskare placerade på
trädets stam. Ibland finns det något namntillägg, till exempel ”Jaroslav den halte”,4
”Jur'i den äldre”, ”Andrej den yngre” osv., eller en geografisk specifikation som talar
om för oss var personen i fråga hade sitt furstendöme (”Rurik Veliko-NovoGorodskij”;
”Svjatoslav Černigovskij”; ”Konstantin Uglickij”). Eftersom utrymmet för varje namn
är mycket begränsat har skrivaren normalt använt utomordentligt små bokstäver för
dessa tillägg; se till exempel det – här starkt förstorade – namntillägget ”ВеликоНовоГородскїй” under Ruriks namn i bild 2:

Bild 2. Detaljförstoring: ”Їгоръ. Рурикъ. Велико-НовоГородскїй”.

Alla härskare som är placerade på trädets stam har försetts med varsin krona, som
symboliserar deras härskarmakt. De flesta av dessa är slutna kronor med pälskanter.5
Ruriks två bröder, Sinaus och Truvor, har fått likadana kronor, vilket nog betyder att
4

Denne Jaroslav är nu inte längre känd som ”den halte”, utan som ”den vise”.
De ser ut ungefär som den berömda ”šapka Monomacha” (Monomachs krona), som ännu finns att beskåda på
Livrustkammaren i Moskva. För en bild se https://www.kreml.ru/pi/c4m6/i1485/%7B2F94FF88-881B-45F88700-5B8A2F5E1217%7D_RRCShMonomah-b.jpg (2018-09-24).

5
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dessa tre ansågs vara likställda. De båda sista härskarnas kronor är bygelkronor med
korsglob och skiljer sig därmed från kronorna ovanför namnen på de tidigare
storfurstarna (se bild 3).6 Vi antar att anledningen är att dessa två sista, Ivan IV och hans
son Feodor, kallade sig tsarer,7 inte bara storfurstar. En likadan, betydligt större krona
bildar också avslutningen på trädet (se bild 1). Här ser man tydligt att denna krona pryds
av ett kors, och när man tittar närmare kan man se att alla härskarnas kronor, från och
med Vladimir (den fjärde nerifrån), pryds av ett mycket litet kors.
Även några namn som är placerade på grenarna har försetts med en krona, till
exempel Izjaslav Polockij (son till Vladimir Svjatoslavovič), Svjatoslav Černigovskij
(son till Jaroslav Chromyj, idag kallad Mudryj), Mstislav Smolenskij (son till Vladimir
Monomach), Konstantin Rostovskij och Ivan Starodubskij (söner till Vsevolod Velikoe
Gnezdo), Andrej Suzdal'skij, Konstantin Galickij och Jaroslav Tverskij (alla tre söner
till Jaroslav Vsevolodovič). Dessa kronor skiljer sig från båda hittills nämnda typerna
och liknar ungefär en hertigkrona. Det som var avgörande för om någon av prinsarna
som inte tillhör huvudlinjen – och alltså inte är placerad på stammen – ändå utrustades
med krona är uppenbarligen inte frågan om denna prins var härskare under någon tid
eller inte, utan att han hade åstadkommit en adelssläkt som sträckte sig ända till
”nutiden” (den tid när trädet ritades). På det viset har varken Jaropolk (Svjatoslavič,
storfurste i Kiev 972–978 tills han dödades på sin bror Vladimirs initiativ) eller
Svjatopolk (som normalt har namntillägget ”Okajannyj”, i vårt stamträd ”Turovskij”,8
även han storfurste i Kiev under två korta perioder) försetts ens med någon enklare
krona. Dessa härskare likställs grafiskt med exempelvis Boris och Gleb (Svjatopolks
bröder eller halvbröder), som aldrig var härskare i den just då aktuella ”huvudstaden”.
Ytterligare en annan typ av krona möter vi ovanför medaljongerna för Ivan IV:s söner
Dimitrij (den äldre), Ivan och Dimitrij (den yngre: ”Дїмитрїй на Угличѣ убїенный”).
Ingen av dessa tre söner hann grunda någon adelssläkt – alla tre dog eller dödades när
de var barn eller ungdomar. Här kan vi bara framföra en hypotes vad författaren av
namnlistan kan ha menat: kanske dessa tre prinsar skulle ha kunnat bli härskare och
fortsatt dynastin efter brodern (eller halvbrodern, i Dimitrij den yngres fall) Fedor
Ivanovičs död.

6

Jämför bild nr 23 i encyklopedin Brokgauz & Efron (1895, band 16, s. v. ”korona”).
I Jadro rossijskoj istorii (Jadro 1770:28) kvalificeras dessa två härskare med titeln ”tsar”, de enda i Rurikdynastin.
8
Innan han blev storfurste i Kiev (första gången 1015–1016, sedan en gång till 1018–1019) hade Vladimir utnämnt
honom till furste i Turov omkring 990. Enligt vissa källor var han Vladimirs son, enligt andra Jaropolks, eftersom
Vladimir övertog Jaropolks änka, som vid denna tidpunkt var gravid med Jaropolks son.
7
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På nästa förstoring ser vi toppen av trädet med namnen på de tre sista storfurstarna/tsarerna av Rurik-dynastin – Vasilij (Ivanovič), Ivan (Vasil'evič)9 och till slut
den allra sista Rurik-ättlingen, Feodor 10 (Ivanovič); här kan man också se två av de
diskuterade kronorna:

Bild 3. Detaljförstoring: de sista tre härskarna av Rurik-dynastin.

Härskarnas namn på stammen är skrivna med versaler; namntilläggen på stammen och
alla namnen på grenarna, inklusive tilläggen, är skrivna med gemena (förutom första
bokstaven; se bild 2).
I den följande sammanställningen har vi samlat alla namn som finns på stamträdet. I
varje rad nämner vi först härskaren som står i mitten (på stammen) i fetstil, sedan – inom
parentes – namnen som finns på grenarna. Ordningen är kronologisk, från Rurik längst
ned till den sista härskaren av dynastin (som dog 1598) längst upp. Vi bibehåller
originalets ortografi; bokstäver som är placerade ovanför raden (vynosnye bukvy)

9

Denne tsar Ivan Vasil'evič är idag känd som Ivan IV, och ännu mera känd som ”Ivan den förskräcklige”, men
detta namntillägg hade ännu inte blivit allmänt vedertaget när Rurik-tavlan gjordes.
10
Vi tillämpar stavningen Feodor (inte Fedor) för att återge den ryska formen Θеодωръ.
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kursiveras i vår transkription; förkortningar som beror på platsbrist upplöses i
hakparenteser [ ]. Numreringen är tillagd av oss.
1. Рурикъ Велико-Новогородскїй
(till höger: Сїнаусъ БѣлоОзерскїй; till vänster: Труворъ Їзборскїй)
2. Їгоръ
3. Свт҃ославъ
(till höger: Ꙗрополкъ; till vänster: Ѡлегъ)
4. Владимїръ
(till höger: Св҃тослав Древлꙗнскїй, Глѣбъ Муромскїй, Борисъ Ростовскїй,
Свт҃полк Туровскїй, Їзѧслав Полоцкїй, Вышеслав НовоГородскїй; till vänster:
Подвїзд Волынской, Судїслав Псковскїй, Станїслав Смоленскїй, Мстїслав
Тмутаракан[ский], Всевлад Владимїрск[ий])
5. Ꙗрославъ Хромый
(till höger: Їзѧслав, Владїмїр НовоГородскїй; till vänster: Вꙗзеслав, Їгоръ,
Свт҃ослав Черниговскїй)
6. Всевладъ
(till höger: Ростїслав)
7. Владимїръ Мономахъ
(till höger: Свт҃ослав, Їзѧслав, Мстїслав Смоленскїй; till vänster: Андрей, Романъ,
Вѧзеслав, Ꙗрополк)
8. Юрьи Долгорукїй
(till höger: Андрей Бг҃олюбскїй, Їванъ, Борисъ, Глѣбъ, Мстїслав; till vänster:
Свт҃ослав, Мїхалко, Ꙗрославⸯ, Василко)
9. Всевладъ Великое Гнѣздо
(till höger: Константинъ Ростовскїй, Борисъ, Юрьи; till vänster: Їванъ
Стародубскїй, Свт҃ослав, Владимїр)
10. Ꙗрославъ
(till höger: Ѳеодѡръ, Андрей Суздалскїй, Константїнъ Галицїй; till vänster:
Василїй Костромской, Ꙗрославъ Тверскїй, Данило, Аѳанас)
11. Алеѯандръ Нѣвскїй
(till höger: Василїй, Дїмитрїй, Андрей)
12. Данїло Московской
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(till höger: Юрьи, Алеѯандръ; till vänster: Аѳaнасїй, Борисъ)
13. Їванъ Калита
(till höger: Сїмеонъ; till vänster: Андрей)
14. Їванъ
(till vänster: Їванъ)
15. Дїмїтрїй Донскїй
(till höger: Данїло, Юрьи Галицкїй, Андрей Можайскїй; till vänster: Константїнъ
Углїцкїй, Їванъ, Петръ Дмїтровскїй)
16. Василɪй
(till höger: Їванъ)
17. Василїй Темный
(till höger: Юрьи Болшїй, Юрьи Меншїй, Андрей Углицкїй, Сїмеѡнъ; till vänster:
Дїмитрїй, Андрей Менⸯшїй, Борисъ)
18. Їванъ
(till höger: Їванъ, Юрьи, Дїмитрїй; till vänster: Андрей Старицкїй, Борисъ,
Сїмеѡнъ)
19. Василїй
(till höger: Юрьи Углицкїй)
20. Їванъ
(till höger: Дїмитрїй, Їванъ; till vänster: Дїмитрїй на Угличѣ убїенный)
21. Ѳеодѡръ

2.  Ruriks stamträd i bibliotekets kataloger
Universitetsbibliotekets kataloger innehåller inte mycket information om Ruriks
stamträd. De flesta äldre slaviska tryckta böckerna och handskrifterna som finns idag
har antingen samlats ihop (och i vissa fall framställts) av forskaren, slavisten och
boksamlaren Johan Gabriel Sparwenfeld (1655–1727) eller förvärvats av biblioteket
efter Nicolaus Bergius död (1706; Bergius var teolog, pastor och under de sista sex åren
av sitt liv superintendent i Ingermanland). Både över Sparwenfelds donationer och allt
material som kom till biblioteket via Bergius finns det förteckningar på biblioteket, men
Ruriks stamträd finns inte med i dessa listor.

14
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Den tidigaste förteckning som omnämner stamträdet härstammar från år 1785. Denna
lista (som finns i biblioteksarkivet 11) har titeln ”Förtekning på Diwerse Chartor och
Tabeller, Som wid 1785 Års Inwentering funnos på Bibliotheket”.12 På s. 143 hittar vi
ett mycket kort omnämnande av Ruriks stamträd: ”№ 39. En rysk genealogisk tabell;
ritad”. Detta nummer, 39, finns också på baksidan av stamträdet, på den duk som
teckningen har klistrats fast på. Eftersom numret på duken och i inventariet
sammanfaller verkar det som att teckningen ursprungligen hamnade på biblioteket i
form av en pappersrulle och att man klistrade upp den på en målarduk just i samband
med inventeringen. För övrigt finns fodralet som hörde till pappersrullen också kvar på
biblioteket, men det förvaras inte tillsammans med stamträdet.
Nästa gång stamträdet dyker upp i en (likaså handskriven) bibliotekskatalog är i den
förteckning över slaviska handskrifter som gjordes i oktober–november 1918 av den
ryske forskaren N. N. Glubokovskij.13 I denna förteckning klassificeras vårt stamträd
som handskrift och har fått nummer 64, dvs. ”Slav 64”, en signatur som gäller än idag.
Glubokovskij anser också att teckningen klistrades upp på målarduken först när det hade
hamnat på biblioteket. I övrigt beskriver han bilden ganska utförligt, men ger ingen som
helst information angående frågan om när tavlan producerades eller hur den kom till
universitetsbiblioteket.
Stamtavlan har således i de äldre bibliotekskatalogerna beskrivits än som handskrift,
än som tabell. I början av innevarande århundrade sattes tavlan upp på syrefri kartong,
förmodligen i samband med att den skickades iväg till Moskva på en utställning (första
gången 2001, sedan en gång till 2007–2008).14 Nu hade den definitivt fått formen av en
tavla, och det är därför ganska logiskt att den nu förvarades tillsammans med andra
bilder och kartor på Kart- och bildavdelningen. År 2015 upptogs den i den nybildade
Kulturarvsavdelningen (Burman 2016:2). Antagligen gör det faktum att Ruriks stamträd
har klassificerats än som tabell, än som handskrift det svårare att hitta information om
det i bibliotekets förteckningar, i synnerhet som sammanställningar av tabeller, bilder
och andra föremål som inte är böcker eller handskrifter har gjorts betydligt mindre
systematiskt.

3.  Var är teckningen gjord?
Som ovan nämnts berikades universitetsbibliotekets äldre slaviska samlingar framför
allt genom förvärven efter Sparwenfeld och Bergius. (Den senare står till och med för

11

Bibl. ark. K1:b. Listan börjar på s. 139.
Denna förteckning omnämns i Davidsson 1975:63.
13
Bibl. ark. M 40 r: 2. Beskrivningen av ”Ruriks stamträd” finns på fol. 50v.
14
Den första utställningen ägde rum på Statliga historiska muséet (GIM), 4 april – 1 juli 2001 (se Orel i lev 2001),
nästa på Kreml-muséet, 12 december 2007 – 13 april 2008 (Vera i vlast' 2007).
12
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fler slaviska handskrifter än Sparwenfeld.15) Bör även Rurik-stamträdet räknas till denna
handskriftsimport, eller har det producerats i Sverige och har varit i Ryssland enbart vid
de två tillfällena då det var med på någon utställning i Moskva i modern tid? Som redan
har nämnts finns stamträdet i varje fall inte med på någon förvärvslista.
För att försöka svara på denna fråga har vi tittat på så många genealogiska träd som
möjligt, från både Ryssland och Sverige. Det visade sig att alla ryska stamträd vi hade
tillgång till skilde sig mycket markant från Rurik-trädet, som ju är ett ganska naturtroget
träd, med rötter, stam, grenar, och trädet ”växer” nedifrån och upp, dvs. Rurik,
stamfadern, är längst ned och den yngsta (och sista) rurikiden är längst upp. I de ryska
”stamträden” från 1600–1700-talen är det ofta tvärtom: stamfadern – eller -fäderna –
finns längst upp, medan de yngsta familjemedlemmarna är längst ned. 16 I allmänhet
finns det bilder (teckningar) på ättens medlemmar, ibland inneslutna i medaljonger,
medan vi inte hittar något jämförbart i vårt ”uppsalaträd” – inga porträtt eller avbildningar av hela kroppen, inga glorior, ikoner eller andra föremål som tillhör den ortodoxa
traditionen, dvs. allt det som är så typiskt för de tidiga ryska genealogierna saknas i
Ruriks stamtavla.
Medan det alltså å ena sidan inte tycks finnas några stamtavlor i Ryssland som liknar
Uppsalatavlan, så har vi faktiskt hittat en svensk stamtavla som liknar vårt ”uppsalaträd”,
nämligen ”Arbor genealogica Brahea”, ett kopparstick som gjordes som bilaga till en
bok, 17 tryckt i Stockholm 1647 (se bild 4 på följande sida). Det är familjen Brahes
stamträd. I mitten ser vi en karta över Visingsö, med fästningen Visingsborg, som ägdes
av familjen Brahe. Konstnärens namn, den tyskfödde grafikern och gravören, Sigismund
von Vogel (ca 1615–1654), finns på själva kopparsticket.18 Det var Per Brahe den yngre
som lät framställa boken om hans släkts historia i Danmark och Sverige; uppdraget gick
till en avlägsen släkting, Johan Örnevinge.

15

Enligt Carin Davidssons sammanställning hade 26 av Uppsalabibliotekets 66 slaviska handskrifter tillhört
Bergius, 23 Sparwenfeld, sju andra personer, och för tio saknas uppgifter (Davidsson 1975:58–63). Stamträdet hör
alltså till den sistnämnda gruppen.
16
Se till exempel stamträdet för familjen Volynskij från 1680-talet, som finns med som plansch i Lavrent'ev 2013.
Fler stamträd som är ritade i Ryssland – de flesta från slutet på 1600-talet och 1700-talet – hittar man som
illustrationer till Sirenov 2017; se även Sirenov 2018:15; 19.
17
Kopparplattan förvaras på Skokloster slott.
18
För en mer detaljerad beskrivning av Brahe-stamträdet se Rudbeck 1923:109–110. Enligt Rudbeck fanns det två
varianter av kopparsticket (båda från 1647).
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Bild 4. ”Arbor genealogica Brahea”.
© Kungliga biblioteket, Stockholm

Nedan följer även en förstoring av en bit av trädets stam:
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Bild 5. Detaljförstoring: ”Arbor genealogica Brahea”.

När man jämför Rurik-trädet (bild 1) med Brahe-trädet (bild 4) upptäcker man väldigt
många likheter, till exempel rotsystemet, det sätt som namnen är placerade på stammen,
grenar med namn, varvid även här de viktigaste företrädarna är i mitten, medan de övriga
finns på grenarna, till exempel kvinnorna. (Heliga Birgitta och hennes dotter Katarina,
även hon helgonförklarad, finns med på grenarna längst ned till höger.) Vi antar därför
att konstnären som ritade Ruriks stamträd kände till, eller till och med hade framför sig,
Örnevinges bok med Brahe-stamträdet och att han var påverkad av Vogels kopparstick.
Vår slutsats är därför att Rurik-teckningen måste ha producerats i Sverige.

4.  När gjordes stamträdet?
Som vi såg så omnämns stamträdet för första gången i ett biblioteksdokument efter en
inventering år 1785, och det fick då nummer 39 bland ”diverse kartor och tabeller”.
Eftersom det redan 1647 gavs ut ett liknande stamträd i Sverige måste man dock räkna
med möjligheten att teckningen kom till betydligt tidigare än 1785. När det inte alls syns
några vattenmärken, 19 var det framför allt handstilen som vi tittade närmare på. Att
datera ett dokument utifrån en handstil är nästan lika problematiskt som
vattenmärkesdatering, men man kan naturligtvis få en ungefärlig uppfattning: handstilen
ser definitivt inte ut som en handstil från de sista decennierna på 1700-talet, utan snarare
från sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal. Om stamträdet hade producerats i Ryssland skulle
19

Vi är väl medvetna om att datering av handskrifter med hjälp av vattenmärken är förknippad med stora
metodiska svårigheter (se till exempel Stevenson 1952; Rudén 1968; Gerardy 1980), men i vissa fall kan de
naturligtvis ge en ledtråd.
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man behöva avfärda en sådan tidig datering (på grund av dess ”moderna” utformning),
men om man utgår ifrån hypotesen att det framställdes i Sverige är denna datering inte
alls orimlig (även om den fortfarande är rätt så inexakt); en tidsperiod från de sista
årtiondena på 1600-talet till och med de första på 1700-talet kommer i så fall i fråga.
En mera exakt datering är bara möjlig om det går att fastställa vem (eller vilka
personer) som var upphovsmannen (-männen), därför ska vi nu ägna oss åt denna fråga.

5.  Vem var ”författaren” till Ruriks stamträd?
Vi utgår ifrån att vi bör hitta åtminstone två upphovsmän: dels en konstnär som har ritat
själva trädet, dels en skrivare som har skrivit de ryska namnen (fastän det inte går att
helt utesluta möjligheten att skrivaren även hade en stor konstnärlig begåvning). Ännu
fler personer kan ha varit inblandade, till exempel någon som beställde tavlan och
eventuellt någon som sammanställde ”texten” (uppställningen av de ryska härskarna och
deras bröder), men även här måste man räkna med möjligheten att skrivaren också var
initiativtagare och textförfattare.
Vi koncentrerar oss framförallt på att identifiera skrivaren. Det var klart för oss från
första början att härskarnas namn måste ha skrivits av en rysk skrivare, en person som
har lärt sig skriva i Ryssland: personen i fråga är en erfaren skrivare som behärskade
flera olika skrivsätt, i synnerhet halvuncialskriften (poluustav) och en något förenklad
”boksnabbskrift” (knižnaja skoropis'). 20 Dessutom använder skrivaren inte den
vardagliga varianten av poluustav, utan en särskilt kalligrafisk variant, som enligt Denis
Cypkin (2016:857) förutsätter en medveten estetik, hög skicklighet och en aktningsvärd
professionell nivå. Därför är det inte troligt att en svensk någonsin skulle kunna
åstadkomma en lika professionell handstil, även om han – som var fallet med Johan
Gabriel Sparwenfeld (1655–1727) – varit i Ryssland och hade engagerat sig mycket i
ryska språkstudier (jämför till exempel de mycket skickligt utförda versalerna på bild 2
och 3). För att övertyga oss om detta kan vi jämföra handstilen i vårt stamträd med
Sparwenfelds ryskspråkiga anteckningar på hans egna handskrifter, som även brukar
innehålla stavfel. (Jämför till exempel anteckningarna på Uppsalaexemplaret av
Stryjkowskijs krönika, Slav 26, i bild 6, eller i Grigorij Kotošichins handskrivna bok,
Slav 29, i bild 7.)

20

Begreppen skoropis' och knižnaja skoropis' diskuteras bland annat i artikeln Bystrova 2011. Vår beskrivning
av de olika handstilarna baserar sig på följande verk: Ščepkin 1967; Kostjuchina 1999; Levočkin 2003; Cypkin
2016.
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Bild 6. Detalj av titelsidan av Stryjkowskis krönika i rysk översättning, med Sparwenfelds anteckning på ryska
(UUB, Slav. 26, fol. 5r).

I vårt sökande av en lämplig kandidat, nämligen en ryskfödd skrivare som behärskade
den ryska handstilen till fulländning, föll vår uppmärksamhet först på den säkert mest
berömda ryska kansliskrivaren som hamnade i svensk exil, Grigorij Karpovič
Kotošichin,21 författaren till den redan nämnda boken, en redogörelse för Moskvastatens
regeringsform under tsar Aleksej Michajlovič (regeringstid 1645–1676). Kotošichin
hade vid minst ett tillfälle lämnat ut hemlig information till svenska diplomater; han
lämnade Ryssland 1664 och hamnade så småningom i Sverige, där han av sina nya
arbetsgivare fick i uppdrag att skriva en bok om Moskvastaten.22 Fastän Kotošichins
handstil vid en första jämförelse inte är helt olik handstilen i Ruriks stamträd, och några
enstaka bokstäver uppvisar ett snarlikt grafiskt mönster även vid en mer noggrann
undersökning (till exempel к, л, с), så måste man efter en systematisk jämförelse ändå
konstatera att det även finns betydande skillnader, till exempel genomgående olikheter
vad gäller versalerna, och även flera gemener (framför allt г, е, з). Dessutom skiljer sig
Kotošichins stavningsmönster systematiskt från ortografin i Ruriks stamträd.
Exempelvis använder Kotošichin alltid stavningen иi/иï i den mjuka maskulina
adjektivändelsen (Pennington 1980:192), en stavning som är karakteristisk för 1600talets kanslistil, medan vi i Ruriks stamträd enbart hittar förekomster av ïи, den variant
som var bruklig i det ”höga registret” (knižnyj stil') och som också var mer ”modern”.23
Vi har avfärdat Kotošichin som potentiell skrivare av namnen i Ruriks stamträd också
21

För en kort redogörelse om Kotošichins liv se Pennington 1980:1–11.
Som det har visat sig relativt nyligen utförde Kotošichin även andra uppgifter för de nya svenska arbetsgivarna;
se Maier 2014.
23
Se V. M. Živov och B. A. Uspenskijs recension av Pennington 1980 (Živov & Uspenskij 1983:155).
22
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av den anledningen att det på hans tid (han avrättades 1667) i Sverige ännu inte fanns
det nödvändiga handskrivna källmaterialet i form av ryska genealogiska tabeller, och på
basis av de tryckta böckerna som fanns tillgängliga, exempelvis Sigismund von
Herbersteins bok eller Peter Petrejus, var det omöjligt att sammanställa ett så detaljerat
stamträd.

Bild 7. Första sidan av Kotošichins handskrivna bok om Moskvastaten (1667), med en anteckning av
J. G. Sparwenfeld. UUB, Slav 29.
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Vi har inte hittat någon lämplig potentiell rysk skrivare som fanns i Sverige under 1600talets sista årtionden. Situationen ändrades i samband med Nordiska kriget: efter Peter
den stores nederlag vid Narva (i november 1700) – eller Karl XII:s stora seger – fanns
det inte bara en mängd ryska krigsfångar i Sverige, utan man tillfångatog även ryska
köpmän och den ryska residenten i Sverige, furst Andrej Jakovlevič Chilkov med hela
hans stab, som bestod av två undersekreterare, en översättare, en präst och några andra.
En av de personer som uppenbarligen arresterades tillsammans med Chilkov och hans
stab var Aleksej Il'ič Mankiev.24 (I källorna stavas hans namn på olika sätt: Mankiev,
Mankeev, Mankiewicz/Манкевич.) Denne Mankiev tillbringade, enligt egen uppgift (i
en supplik till tsar Peter från 1723), arton år i svensk fångenskap. 25 Eftersom han
återvände till Ryssland 1718 borde det alltså ha varit från och med år 1700, dvs. från
början av kriget. Det förefaller sannolikt att han var i Chilkovs tjänst redan 1700,
möjligen inte initialt som sändebudets sekreterare, eftersom Mankiev själv säger i den
redan nämnda petitionen till Peter den store att han under åren 1704–1707 hjälpte
Chilkovs översättare och hans två sekreterare med deras uppgifter, och att han blev
furstens officielle sekreterare och översättare först 1707, när den tidigare översättaren
och en av sekreterarna hade dött. Dessa kronologiska uppgifter verkar osannolika; i
varje fall stämmer de inte överens med andra uppgifter, enligt vilka Mankiev befann sig
i Chilkovs tjänst från första början, inte först 1704. Så finns det till exempel en
anteckning på en rysk handskrift som nu tillhör Uppsala universitetsbibliotek och som
härstammar från Johan Gabriel Sparwenfeld (Slav 36, ”Seneka Christianskij”26) om att
den är ”verteradt i Stockholm 1702 ok renskrijfvit af H. Resident Chilkows secreterare
mz dhenna Cantzlis handh ok stijl”.27 I denna anteckning står det visserligen inte explicit
att denne sekreterare är Mankiev, men en jämförelse av handstilen med andra
handskrifter som har attribuerats till Mankiev lämnar ingen tvekan i denna fråga. Ur
kommentaren på denna handskrift framgår tydligt dels att Mankiev blev Sparwenfelds
”assistent” redan tidigare än 1704, dels att det måste ha funnits någon sorts relation
mellan Mankiev och Chilkov redan vid denna tidpunkt. Som nämnts ovan finns det vissa
fakta som pekar på att Mankiev tillhörde Chilkovs svit så tidigt som år 1700, men
antagligen var han från början inte den senares sekreterare, utan någon annan sorts
24

Se Lang 1963:19.
Suppliken, som är daterad 8 maj 1723, citeras i Obolenskij 1858:8. Den finns även tillgänglig online:
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003543565#?page=5 (16 juni 2018). I denna supplik skriver Mankiev bland annat: ”Jag
blev arresterad i Sverige.” Vi förstår denna mening på det viset att han anlände till Sverige före krigsutbrottet (i
likhet med furst Chilkov) och arresterades samtidigt som alla övriga ryska medborgare som fanns i Sverige när
Peter I förklarade krig mot Sverige. Se även Kozlov 2011: 319. – På Riksarkivet i Stockholm finns den samtida
svenska översättningen av ett brev från tsar Peter till kung Karl XII, i vilket tsaren meddelar att han skickar ”Stolnik
knäs Andrej Chilkoff” till hans kungliga majestät (Diplomatica Muscovitica 114; arkivalien är inte folierad, men
Peters brev är det första bladet i denna mapp). Brevet är daterat 24 april 1700.
26
Ett kort kompendium ur Senecas brev som har sammanställts av en tysk jesuit, Johann Baptist Schellenberg.
Boken kom ut i tryck första gången i Augsburg 1637 och översattes även till tyska och ungerska.
27
Det sägs inte helt entydigt under vilket år avskriften gjordes: var det samma år när översättningen verkställdes,
1702, eller något år senare, dvs. 1703? – J. G. Sparwenfeld var bekant med Chilkov sedan den förres resa till
Ryssland på 1680-talet och nu, under Nordiska kriget, hade han täta kontakter med många ryska krigsfångar (se
Birgegård 1985:91). Se också Birgegård 2009:193.
25
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tjänare, troligen kammartjänare (Birgegård 2009:193). Det är inte uteslutet att det
faktum att Mankiev hjälpte Sparwenfeld med att renskriva olika översättningar, och
även hans stora verk Lexicon Slavonicum, påverkade Chilkov så att denne också började
anlita Mankiev som avskrivare (av hans korrespondens). I Mankievs supplik till Peter I,
där han uppger år 1704 som det år när han började arbeta för Chilkov, kan han ha tagit
hänsyn enbart till den period under vilken han hade specialiserade eller högt
kvalificerade arbetsuppgifter. Dessutom kan det vara så att Mankiev under de första åren
i Sverige framför allt arbetade för Sparwenfeld (till exempel med avskriften av Lexicon
Slavonicum).
Både residenten Chilkov och hans sekreterare Mankiev hölls under arrest, i princip
alltid på ett och samma ställe, som Ulla Birgegård (2009:193) skriver: ”Han [Mankiev]
lär ha varit oskiljaktig från Chilkov och följde honom även vid förvisningarna från
Stockholm under perioder då fångregimen skärptes”. Ur brev och andra dokument som
har överlevt till våra dagar framgår det att Chilkov (och uppenbarligen även Mankiev)
flyttades från den ena orten till den andra och var internerade, förutom i Stockholm, i
Jönköping 28 (1705–1706), Örebro 29 (1708–1709), Villnäs slott 30 (Louhisaari, nu i
Finland, 1711) och Västerås 31 (1710, 1713–1715). 32 I slutet av februari 1716
internerades Chilkov och hela hans stab, däribland Mankiev, på Visingsborg slott som
ligger på ön Visingsö i Vättern.33 Det hade hänt att fångar lyckats fly, och genom att
internera dem på en ö minskade denna fara betydligt. Officiellt skedde det eftersom
Chilkov korresponderade i smyg med de ryska ledarna (Jorikson 2009:168), men från
och med 1716 förvarades nästan alla de ryska krigsfångarna i detta slott. De fångna led
av hunger och köld, och många dog, däribland även furst Chilkov (i november 1716;
Jorikson 2009:168; 175). Chilkovs kvarlevor skickades till Ryssland först i augusti
1718, när generalerna Trubeckoj och Golovin utväxlades mot fältmarskalk Carl Gustaf
Rehnskiöld (1651–1722). Det är sannolikt att Mankiev återvände till Ryssland i
samband med denna utväxling av fångar.34
Mankiev är annars mest känd som en av två möjliga författare till verket Jadro
rossijskoj istorii (’Den ryska historiens kärna’) som avslutades 1715 i svensk fångenskap.35 I historiografin har även furst Chilkov nämnts som möjlig författare. Så utgick
28

Almquist 1942:175; Kozlov 2011:186.
Kozlov 2011:188; Ėpistoljarnoe nasledie 2015:212–216.
30
Ėpistoljarnoe nasledie 2015:218–224.
31
Att Mankiev var i Västerås åtminstone 1710 dokumenteras genom en handskriven kommentar av Sparwenfeld
på ett manuskript som har renskrivits of Mankiev och förvaras på Uppsala universitetsbibliotek (Slav 33). Se även
Birgegård 2009:193.
32
Kozlov 2011:308–312; Ėpistoljarnoe nasledie 2015:267–277.
33
Se Visingsö med slottet Visingsborg på kartan som finns med i det genealogiska trädet över Brahe-släkten
(bild 4).
34
Galina Šebaldina (2014:130) skriver att ”den avlidne residentens kropp” ledsagades till Ryssland av följande
medlemmar i den bortgångne residentens kansli: översättaren Aleksej Mankiev, kanslisten Ivan Čered'ev, skrivaren Jakov Efimov och tjänaren Sergej Strelkov. Denna information styrks dock inte med några dokument eller
andra källor.
35
Året (1715) står i författarens dedikation till Peter I: ”Västerås, 7 april 1715.” Hela dedikationen återges av
S. Solov'ev (1855:3–4) och A. Vostokov (1842:391–392), enligt en relativt tidig handskrift som idag förvaras på
29
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verkets första utgivare, den tyskryske historikern G. F. Miller (eller på tyska Gerhard
Friedrich Müller), ifrån att författaren var Chilkov, varför detta namn står som författare
på titelsidan av alla tryckta utgåvorna av verket (fyra utgåvor kom ut på ryska: 1770,
1784, 1791, 1799; Smirnov 2014:151).36 Senare har det varit allmänt vedertaget att det
var Mankiev som var författaren, som det också sägs i Mankievs redan nämnda supplik
till Peter I från 8 maj 1723, där han ber om en bättre lön, bland annat med argumentet
att han i Sverige inte bara har skrivit av hemlig korrespondens och annan korrespondens
till Ryssland, utan han hade också överlämnat ”den lilla boken” Jadro Gistorii
Rossijskoj genom Aleksandr Ivanovič Rumjancev. Eftersom Mankiev använder detta
argument för att få en ”löneförhöjning” måste det ju tolkas så att Mankiev inte bara hade
överlämnat den handskrivna boken till Rumjancev (för vidarebefordran till tsar Peter),
utan att han även var författaren (eller en av författarna). Men i en relativt ny publikation
framför Svetlana Dolgova (som har ett långt förflutet på det Ryska statliga arkivet för
äldre dokument, RGADA) ännu en gång argument som är tänkta att styrka hypotesen
om Chilkovs författarskap, dock inte särskilt övertygande, i synnerhet eftersom det finns
flera fel i citat och hänvisningar (Dolgova 2015:12). Om det inte kommer fram nya
dokument, förefaller det oss svårt eller omöjligt att komma till ett slutgiltigt
ställningstagande i denna fråga, och för övrigt anser vi det fullt tänkbart att både Chilkov
och Mankiev deltog i författandet – hursomhelst befann de sig ju hela tiden på ett och
samma ställe. Även om man skulle hitta ursprungsversionen till verket så skulle det inte
gå att dra någon slutsats utifrån handskriften, för även ifall Mankiev inte var författaren,
eller en av författarna, så gjorde han ju utan tvekan renskriften. Ett av Dolgovas starkaste
argument mot Mankievs författarskap är att han inte skulle ha haft den nödvändiga
bildningen, men enligt Ulla Birgegård, som har studerat J. G. Sparwenfelds litterära
produktion mycket ingående, var Mankiev en högutbildad person, latinkunnig, som
”gjorde en stor och viktig insats inom Sparwenfelds ordboksprojekt som skrivare och i

Ryska statliga biblioteket i Moskva (se fotnot 45). Dedikationen är undertecknad med initialerna ”A. M.” Miller
bestämde sig för att inte ta med dedikationen i förordet till den tryckta utgåvan; han citerar bara några utdrag,
varvid han delvis förvränger innehållet. Så säger Miller att författaren ”имел на сей труд повеление” och tolkar
det som att det var någon högt uppsatt rysk fånge i Sverige som gav Chilkov ordern att skriva boken. Svetlana
Dolgova (2015) citerar inte heller ur någon tidig originalhandskrift (eller Solov'evs uppsats), utan ur Millers förord,
så att hon reproducerar det missförstånd som redan fanns hos Miller. Hon tror att det var Peter I som befallde
Chilkov att skriva boken. I sin dedikation till tsar Peter skriver författaren så här (”dunkelt”, enligt G. F. Miller):
”Вашего Царскaго Величества всюду пространно и высоко славимое имя дало мнѣ вину, дабы дерзнуть
сей убогій мой трудъ [...] Вашему Величеству восписать; а особно повелѣло мнѣ то славныхъ Вашего
Царскаго Величества дѣлъ и надъ непріятелми побѣдъ великолѣпіе [...]” (Solov'ev 1855:3). Vår tolkning är
att det är Peters namn, hans stora gärningar och glansfulla segrar som ”befallde” skribenten att ägna sig åt en
beskrivning av Rysslands historia, inte någon person. (Samma tolkning gör också Peštič 1961:104.) Dolgovas
argument att tsar Peter bara hade kunnat ge en sådan order till furst Chilkov och inte till en för honom okänd
Mankiev faller därmed.
36
Två gånger gavs verket ut i tysk översättning: Des Fürsten Andrei Jakowlewitsch Chilkows, Blischnei-Stolniks
... Kern Russischer Geschichte: zum Nutzen derjenigen, die sich einen kurzen Begriff von der russischen
Geschichte machen wollen… (Moskva [efter1770], 1781, den senare utgåvan är tryckt i Leipzig).
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någon mån redaktör” (Birgegård 2009:193).37 Han bör därför inte uteslutas som möjlig
författare till ett kompendium om rysk historia på grund av bristande bildning.
För vår undersökning av ”Ruriks stamtavla” är det inte någon avgörande fråga om
det var Chilkov eller Mankiev (eller båda två) som författade Jadro rossijskoj istorii.
Vad som däremot är mer relevant för oss är det faktum att både stamträdet och en hel
rad handskrifter, som med goda argument har tillskrivits Mankiev, finns bevarade på ett
och samma bibliotek i Uppsala. Och just detta faktum har gjort det möjligt för oss att
jämföra Mankievs handstil (till exempel i bild 8) med bokstäverna i stamtavlan.

Bild 8. Titelsidan och en textsida ur handskriften ”Ėnchiridion Ėpikteta” (UUB, Slav 33). Avskrivarens
namn, Mankiev (”Manchewitz”), är skrivet av J. G. Sparwenfeld.

Brödtexten i denna handskrift – en kort handbok i livets konst, ursprungligen författad
på grekiska av Arrian, Epictetus lärjunge, på 200-talet – är skriven med samma slags
37

Fastän det inte framgår entydigt ur Sparwenfelds notis vem som utförde översättningen av Seneka Christianskij
(se ovan, s. 22) så utesluter vi inte att Mankiev även hade översatt verket, inte bara skrivit av det, för 1720 blev
han anställd av det ryska Utrikeskollegiet som översättare med svenska, latin och polska som specialområden, så
han kunde uppenbarligen latin. Vid detta kollegium arbetade han till sin död, den 16 maj 1723 (Ėpistoljarnoe
nasledie 2015:337).
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extremt små bokstäver som de vi hittar i namntilläggen i ”Ruriks stamtavla”. De gemena
bokstäverna som är skrivna med skoropis' är relativt få i Drevo. Men när man jämför
dessa finner man många likheter, t.ex. bokstaven г, som – även mitt i ett ord – är mycket
längre och ser ut som en versal; bokstäverna у och р, som har en mycket karakteristisk
form och precis som г sträcker sig långt ovanför raden (för р och г se till exempel ordet
”Велико-НовоГородскїй” på detaljförstoringen, bild 2). Man kan också nämna
tvärsträcket i ѣ (ѣ), som går ner till vänster om bokstaven (till exempel i namntillägget
”БѣлоОзерскїй” för Ruriks bror Sinaus i stamträdet) och det faktum att den andra
pricken över bokstaven ï (på ryska и десятиричноe) vanligtvis ligger högre upp än den
första. Det sistnämnda draget är tydligare i avskriften av Ėnchiridion, men här och där
kan man också skönja det i stamträdet (jämför bild 2). Allt som allt kan man konstatera
en större variation av kursivbokstäver i Slav 33 (Энхиридион), vilket förefaller naturligt
med tanke på att denna handbok innehåller betydligt mer text än stamträdet, där
variationen är mycket begränsad (se dock varianterna av bokstäverna ж, г, д, р och
några till i bild 8). Generellt sett är det tydligt att Mankiev ofta använde ett speciellt
skrivsätt, med ett tydligt avstånd mellan bokstäverna (som alltså inte är ihopskrivna),38
och precis ett sådant skrivsätt har använts i stamträdet.
Men allra tydligast sammanfaller versalerna, som på våra illustrationer syns särskilt
bra i orden ”Эпиктета Энхиридион” (vänstra delen av bild 8) och i räkneorden ”НѲ”
[59] och ”Ѯ” [60] (högra delen av bild 8).
I tabell 1 (nedan) har vi sammanställt några av de mest iögonfallande likheterna
mellan några versaler i ”Ruriks stamträd” och i Mankievs avskrift av Ėnchiridion;39 vi
kommenterar dessa likheter i spalten till höger. Kommentarerna tar upp bokstävernas
form, linjernas tjocklek och orientering osv.40

38

Om Mankievs handstil se även i inledningsbandet till Sparwenfelds lexikon (Birgegård 1985:7–10).
Trots att Sparwenfeld gjorde en anteckning på titelsidan av Ėnchiridion, enligt vilken det var han själv som
utfört översättningen och Mankiev enbart skulle ha ombesörjt renskrivningen, anser vi det vara osannolikt att
Sparwenfeld ensam skulle ha åstadkommit denna översättning. Vi antar att Sparwenfeld möjligen gjorde ett första
utkast, vilket sedan rättades av Mankiev i samband med renskrivningen. Hela anteckningen lyder så här (vi citerar
inte hans translitterering av titeln): ”verterat af Latijn 1710 medh tabula Coebetis. J.G.S.F.” Fortsättningen är
skriven med annat bläck: ”och renskrifvit i Stockh[olm] af Manckewitz secret. af Ryske Resid. Chilcow.” Se också
Davidsson 1975:68; Nikolaev 2017:454 (den senare anför citatet både på svenska och på ryska). När Mankiev så
småningom kom tillbaka till Ryssland, hade han tydligen en avskrift av både den latinska och den ryska
(”словенски”) texten med sig, och åtminstone den tjänsteman som gjorde sammanställningen av den avlidnes
tillhörigheter var övertygad om att översättningen var den nyss avlidne Mankievs verk (”его умершаго руки
переводъ”; Obolenskij 1858:6).
40
För en utförlig genomgång av ryska böcker skrivna i halvuncialstil (poluustav) på 1400–1600-talen se
Kostjuchina (1999:35–46).
39
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Ruriks
stamtavla

Ėnchiridion
(Mankiev)

Kommentar

Bokstaven А har en mycket karakteristisk form, med två små öglor.
Det vertikala strecket avslutas både uppe och nere med horisontella
linjer.
Bokstaven Е kännetecknas av en böjd horisontell linje som blir
tjockare på slutet. ”Halvmånen” (med öppningen åt höger) avslutas
med horisontella linjer.
Bokstaven ”Ksi” innehåller en tredubbel ”båge” i mitten. Längst ned
en böjd horisontell linje som blir tjockare på slutet (jämför det
vertikala strecket hos E-bokstaven).
Hos bokstaven D pekar båda ”fötterna” inåt (mot varandra), varvid
den högra ”foten” förlängs en aning bortom det horisontella strecket
(jämför den högra avslutningen av den horisontella linjen hos
bokstaven T). Bokstavens övre gräns markeras av en horisontell linje.
Bokstaven R liknar en biskopsstav (kräkla); nedtill avslutas den med
en horisontell linje (jämför A, D, T).
Bokstaven ”Fita” består i båda fallen av en identiskt böjd O-liknande
form och en horisontell linje i mitten, vars vertikala avslutningar
pekar inåt och det högra strecket förlängs uppåt (jämför ”fötterna”
hos bokstaven D).
Bokstaven Т kännetecknas av samma vertikala inåtpekande
avslutningar på den övre vertikala linjen som ”fötterna” på D och
tvärlinjen på bokstaven ”Fita”. Även här förlängs det högra strecket
snett uppåt, högre än resten av bokstaven. Nertill avslutas den med
en horisontell linje.
Tabell 1. Jämförelse av några versaler i ”Ruriks stamträd” och i Mankievs avskrift av ”Ėnchiridion” (UUB,
Slav 33).

En jämförelse av såväl handstil som ortografiska egenarter pekar på Mankiev som
skrivare av ”uppsalaträdet”. Å ena sidan är handstilarna snarlika, å andra sidan kan de
ortografiska normer som Mankiev följde när han producerade renskriften av
Sparwenfelds lexikon dokumenteras även i Ruriks stamträd, i synnerhet användningen
av bokstaven ”a jotirovannoe” (ꙗ) i början på ett ord, användningen av den latinska ibokstaven med två prickar (ï) inte bara i adjektivändelser, utan även i andra positioner
och till och med först i ett ord (till exempel Дїмитрїй, Дїмїтрїй, Їванъ med flera i det
genealogiska trädet). Det förefaller samtidigt osannolikt att de ortografiska
säregenheterna i stamträdet skulle ha kommit till på grund av att skrivaren har härmat
stavningen i den använda källan (eller källorna), eftersom vi hittar samma mönster i
andra handskrifter av Mankiev.
Om det var Mankiev som producerade renskriften av Ruriks stamträd måste det ha
tillkommit i början av 1700-talet, när han var internerad på olika ställen i Sverige. (En
ännu mera exakt datering föreslår vi längre ner.) I och med att Mankiev också deltog i
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Sparwenfelds lexikonprojekt går det dessutom att framlägga en del hypoteser angående
de källor som kunde ha stått till Mankievs förfogande.

6.  Möjliga källor till Ruriks stamträd
När vi nu ställer upp hypotesen att stamträdet har producerats i Sverige är nästa fråga:
varifrån har den som sammanställde alla namnen i det genealogiska trädet tagit den
nödvändiga informationen om de ryska furstarna och tsarerna? Ingen kan ju reproducera
ett sådant träd ur minnet, utan källor är absolut nödvändiga. Det är ett känt faktum att
man i Sverige redan mycket tidigt intresserade sig för sådan kunskap. Det framgår bland
annat av incidenten med den svenska tolken Engelbrekt Nilsson, som kom till Ryssland
med en beskickning år 1569 och kvarhölls där i flera år för att lära några ungdomar
svenska (tillsammans med en annan tolkkollega).41 När den svenske kungen Johan III
så småningom krävde att få tillbaka sina rysktolkar, svarade tsar Ivan IV (”den
förskräcklige”) att den ena inte längre fanns i livet, och den andra, ”Avram”
(=Engelbrekt), redan hade varit på väg hem en gång tidigare, men blivit anhållen vid
gränsen i Nöteborg, där man hos honom hade hittat ”böcker om våra stora gärningar och
många genealogier och många andra våra verk, och Avram [Engelbrekt] hade stulit
dessa stora verk i hemlighet, medan han bodde i vårt land, och därför kunde din tolk
Avram ha blivit avrättad, men Vi, kristna härskare, lät inte avrätta din tolk Avram, utan
för din skull så har vi släppt iväg din tolk Avram hem till dig […].” Ifall sedan
svenskarna skulle ta upp detta fall vid förhandlingar några år senare, blev de ryska
delegaterna instruerade att säga ”att denne [Avram/Engelbrekt] hade skrivit av
[information om] vår härskares släktskap och [ur] våra förordningar” (Savva 1914:157–
158). Vi kan dra slutsatsen att tsarernas genealogi betraktades som en hemlighet, och
den svenska tolken som hade fått för sig att studera bland annat tsarens släktträd var
nära att mista livet på grund av sin nyfikenhet. Att han ändå tog på sig denna riskfyllda
uppgift beror säkert på att han visste hur begärligt detta material var i Sverige, och
kanske hade han ju också fått i uppdrag att försöka skaffa fram det vid sidan om sitt
uppdrag som beskickningens tolk (det är ju alltid tolkarna som har lättast att komma
över hemlig information, eftersom de kan kommunicera direkt med den ryska parten,
utan mellanhand).
Uppenbarligen lyckades 1500-talstolken Engelbrekt inte med konststycket att
leverera den önskade informationen till sina svenska uppdragsgivare. När man utgår
ifrån vilka genealogiska uppgifter om de ryska furstarna och tsarerna som så småningom
kom till Sverige blir det tydligt att man här inte hade tröttnat på att försöka samla denna
typ av information. Emellertid härstammar de äldsta handskrifterna som finns bevarade
i Sverige och som kunde ha legat till grund för en genealogisk sammanställning såsom
41

De övriga deltagarna i beskickningen anhölls också, men de kvarhölls ”bara” i två år. Se redogörelsen för
beskickningen, som författats av sändebudet biskop Paul Juusten (Kajanto 1995:50–85).
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vårt Rurik-träd från 1600-talets sista två årtionden. Särskilt aktiv samlare av genealogisk
information var J. G. Sparwenfeld, slavisten som redan har nämnts flera gånger och som
tillbringade åren 1684–1687 i Moskva: först som medlem av en beskickning, alltså som
diplomat, men sedan stannade han kvar där som privatperson, med ett stipendium från
kungen, för att lära sig ryska språket och ryska realia (Birgegård 2002:14–15). Han var
intresserad av rysk historia och samlade inte bara furstars och tsarers stamträd, utan även
andra handskrifter och äldre tryckta böcker. Bland ”Sparwenfelds handskrifter” hittar vi
till exempel avskrifter av genealogiska böcker (rodoslovnye knigi), vilka ofta innehöll
genealogiska listor och tabeller över de ryska storfurstarna och tsarerna. Denna sorts
listor skulle mycket väl ha kunnat användas för att sammanställa Ruriks stamträd.
Sparwenfelds exemplar av rodoslovnye knigi förvaras idag på Västerås stadsbibliotek. 42 Utöver dessa finns det i Sverige även en genealogisk bok som hade
förvärvats av den svenske officeren Peter Schenström, när denne befann sig i rysk
fångenskap under åren 1709–1721 (Davidsson 1971:357–362). Eftersom Mankiev inte
längre vistades i Sverige när Schenström återvände från Ryssland har vi koncentrerat
uppmärksamheten på de genealogiska böcker som fanns här redan på Mankievs tid och
som idag förvaras i Västerås. I Västeråsbanden hittade vi fyra genealogiska listor som
tillkom senast 1686, enligt egenhändiga anteckningar av J. G. Sparwenfeld i själva
böckerna:
1. Rod gosudarej i velikich knjazej Moskovskich. Rospis' udel'nym knjazem (Род
государей и великих князѣй Московских. Роспись удѣлнымъ князѣмъ), Codex AD
10, s. 1777–1782.
2. Rodoslovie velikich knjazej ruskich (Родословие великих князей руских),
AD 10, s. 1785–1814.
3. Kniga glagolemaja rodoslovec velikich knjazej velikija Rosii. Ot pervago velikago
knjazja Rjurika. I po velikago Gosudarja carja i velikago knjazja Feodora Ivanoviča vsea
Rusii samoderžca (Книга глаголемая родословецъ великих князей великия Росии.
От перваго великаго князя Рюрика. И по великаго Государя царя и великаго князя
Феодора Ивановича всеа Русии самодержца), AD 11, s. 49–99.
4. Rodoslovec velikich knjazej ruskich, napisano vkratce (Родословецъ великих
князей руских, написано въкратцѣ), AD 11, s. 1661–1676.
Vi vill särskilt nämna att codex AD 11 till stor del utgörs av en så kallad ”stegbok”
(степенная книга); dessa stegböcker innehöll också genealogisk information. För
övrigt omfattar de genealogiska listorna som finns i codex AD 10 enbart information
om regionala furstar; de var därför mindre värdefulla som omedelbara källor till Ruriks
stamträd. Däremot stämmer antalet led i Uppsalaträdet – 21 led från furst Rurik till
storfurst och tsar Fedor (Ivanovič) – överens med ”Краткий родословец” (codex
AD 11, s. 1661–1676) och den genealogiska boken i codex AD 11 (s. 49–99). Varken
42

Codex AD 10, 11. Angående AD 10 se Dahl 1949:49–53.
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de ryska genealogiska böckerna eller Ruriks stamträd tar upp några kvinnliga Rurikättlingar, utan enbart manliga.43 Dessa genealogiska böcker skulle mycket väl ha kunnat
användas av den person (eller de personer) som sammanställde Rurik-stamträdet.
Det finns dock en annan potentiell källa för Rurik-trädet, en som enligt vår mening,
efter noggranna jämförelser (se nedan), förmodligen användes som huvudkälla: boken
Jadro rossijskoj istorii; de ovan nämnda genealogiska böckerna ingick dock säkert i det
källmaterial som utnyttjades för att sammanställa detta historiska kompendium.
Naturligtvis är det ju inte heller uteslutet att en och samma person samtidigt arbetade
med både Jadro 44 och stamträdet. Vad gäller Jadro-texten studerade vi först den
tidigaste tryckta utgåvan (1770), men eftersom vi inte kunde veta hur mycket utgivaren
har ändrat så beslöt vi att titta närmare på några av de tidiga handskrifter vi hade tillgång
till. Den ena finns på Ryska statliga biblioteket (RGB) i Moskva,45 den andra på Herzog
August Bibliothek (HAB) i Wolfenbüttel.46 RGB-handskriften tillkom i början av 1700talet, enligt Aleksandr Vostokov (1842:391); HAB-handskriften måste också ha
tillkommit relativt tidigt eftersom biblioteket fick den år 1739 eller 1740 (Matthes
1990:181), tillsammans med några andra ryska handskrifter.47
En noggrann jämförelse av namnen på de ryska furstarna och tsarerna i vårt stamträd
och i Jadro-textvittnena som förvaras på RGB och på HAB visar att namnen (inklusive
namntillägg/epitet 48 ) på de 21 viktigaste rurikiderna sammanfaller nästan till hundra
procent. Även namnen på sönerna och den kronologiska ordningen mellan sönerna
sammanfaller. I många fall är till och med stavningen identisk.
Detta åskådliggörs i tabell 2, där vi anger de mest iögonfallande likheterna i fetstil:49

№

Handskrift RGB,
fol. 16–16v

Handskrift HAB,
s. 51–52

43

Ruriks stamträd,
Uppsala

Vad gäller de ryska genealogiska böckerna se Byčkova 1975:164: ”В родословных книгах женщины, как
правило, не записаны. Только в отдельных случаях, где родословцы сохранили в неурезанном виде
семейные росписи, названы браки женщин.”
44
Jadro rossijskoj istorii har bevarats i många avskrifter (vi har uppgifter om 18), varav några dock är kopior av
den tryckta utgåvan. Berättelsen i Jadro sträcker sig fram till 1710-talet: det sista årtal som explicit nämns i boken
är 1712, men efteråt följer ett stycke om tsar Peters ”erövring av hela Finland”, vilket betyder att skribenten även
tar upp en händelse som ägde rum under åren 1713–1714.
45
Signum: RGB, fond 256: Sobranie N. P. Rumjanceva, op. 1, nr 270.
46
Signum: Cod. Guelf 217.7 Extravag.
47
Intressant nog finns det ytterligare en Jadro-handskrift i Wolfenbüttel, dock inte på Herzog August Bibliothek,
utan på Niedersächsisches Landesarchiv Wolfenbüttel (signum 1 Alt 6 Nr. 208). Denna avskrift är tyvärr inte
komplett, utan den slutar med år 1478. Det finns ingen datering alls på arkivet, och ingen vet när den kom dit. Den
tillhör med all säkerhet inte de allra tidigaste bevarade textvittnena av Jadro, som för oss är de mest relevanta.
48
Ivan IV, som idag genomgående kallas Groznyj (på svenska ’den förskräcklige’), har inget namntillägg, varken
i Jadro Rossijskoj istorii eller i vårt stamträd. Däremot förekommer det i Jadro när Ivan IV:s farfar, en annan Ivan
Vasil'evič (Ivan III), behandlas utförligt (dock inte i den korta sammanställningen av härskarna som vi ser i
tabellen; se Jadro 1770:166; 168; 181; 205 eller i RGB-handskriften på fol. 78v; 79v; 85v; 97v). Namntillägget
Groznyj användes alltså i början om Ivan III och slog igenom definitivt för Ivan IV först under nittonhundratalet
(se Halperin 2008).
49
I handskrifterna är det ofta svårt att se skillnad mellan versaler och gemena. Vi har konsekvent använt versaler
i namnen.
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1

Великїй Кн҃зь Рурикъ

великїй Кн҃зь Рурикъ

Рурикъ

2

Їгоръ Руриковичь

Ігоръ Руриковичь

Їгоръ

3

Свѧтослав Їгоровичъ

Св҃тославъ Ігоровичь

Свт҃ославъ

4

Владимиръ
Ст҃ославовичъ
Ꙗрославъ
Владимировичъ Хромїй
Всеволод Ꙗрославовичъ
Владимиръ
Всевладовичъ
Мономахъ50
Юрїй Владимировичь
Долгорукой
Всевладъ Юрⸯевичъ,
Великое Гнѣздо на
Прс҇толѣ владимирⸯс҇комъ
Ꙗрославъ Всевладовичъ
Алеѯандер҇
Ꙗрославовичъ Нѣвскїй
Данило Алеѯандровичъ
Первый всеѡбщїи
Державецъ Русскїхъ на
Московъс҇ком҇ Пр҃столѣ
Їванъ Даниловичъ
Калита
Їван҇ Ївановичъ
Димитрїй Ївановичъ
Донской
Василїй Дмитрїевичъ
Василїй Василїевичъ
Темный
Їванъ Василїевичъ
Василїй Ївановичъ
Цр҃ъ Їванъ Василїевичъ
Цръ Ѳеѡдоръ Ївановичъ
бездѣтенъ

Владимеръ
Св҃тославовичь
Ꙗрославъ
Владимировичь Хромый
Всевладъ Ꙗрос҇лавовичь
Владимеръ Всевладовичь
Мономахъ

Владимїръ

Юрья Владимїровичь
Долгорукой
Всевладъ Юрьевичь
Великое Гнѣздѡ, на
Прс҇толѣ владимїрскомъ

Юрьи Долгорукїй

Ярослав Всевладовичь
Алеѯандръ
Ꙗрославовичь Nевскїя
Данїлѡ Алеѯандровїч
Первый всеѡбщїи
державецъ русскїи на
Московскомъ Прс҇толѣ
Їванъ Данїловичь Калита

Ꙗрославъ
Алеѯандръ Нѣвскїй

Їванъ Ївановичь
Димитрїи Ївановичь
Донской
Василїи Дмитрїевичь
Василїи Васильевичь
Темный
Їванъ Васильевїчь
Василїи Ївановичь
Цр҃ь Їванъ Васильевичь
Цр҃ь Ѳеодоръ Ївановичь
бездѣтенъ

Їванъ
Дїмїтрїй Донскїй

5
6
7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ꙗрославъ Хромый
Всевладъ
Владимїръ Мономахъ

Всевладъ Великое
Гнѣздо

Данїло Московской

Їванъ Калита

Василɪй
Василїй Темный
Їванъ
Василїй
Їванъ
Ѳеодѡръ

Tabell 2. Jämförelse mellan Jadro-handskrifterna på Ryska statliga biblioteket och Herzog August Bibliothek
med Ruriks stamträd, Uppsala.
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Мономахъ är skrivet ovanför raden, fol. 16.
31

Olena Jansson & Ingrid Maier

Här ser vi att några stavningsformer exakt sammanfaller i handskrifterna och i Rurikträdet. För Rurik och hans son Igor' tillämpas mycket ovanliga stavningar: Рурикъ, med
у (som markerar ett icke-palataliserat [r]-uttal i början på ordet; jämfört med det vanliga
Рюрикъ); Игоръ (mera exakt: Їгоръ), med ъ, som återigen markerar ett hårt [r]-uttal, i
stället för det vanligare Игорь (på bild 2 kan man se dessa namn i förstoring); samma
former återfinner man i Jadro. Även Mankievs användning av и десятиричное med två
prickar (ï) går att belägga i Jadro: Їгоръ, Їванъ; både Drevo och våra två handskrifter
använder konsekvent formerna Всевладъ (utom i ett fall i RGB-handskriften),
Всевладович(ь) och Данило (inte Всеволод, Всеволодович och Даниил, som var mer
allmänt vedertagna). Namnet Jurij som stavas på ett mycket ålderdomligt sätt i
stamträdet (Юрьи) har fått olika varianter i de Jadro-handskrifter vi haft tillgång till,
men formen Юрьи har uppenbarligen bevarats i några av dem, eftersom namnet återges
exakt på detta sätt i den tryckta utgåvan av Jadro Rossijskoj istorii (Jadro 1770:27); i
RGB-handskriften används på andra ställen stavningen Юрьй.51 Både Drevo och Jadro
har också namnformen Vjazeslav (istället för Vjačeslav, son till Vladimir Monomach),
en form som enligt A. Vostokov (1842:393) skulle vara felaktig och peka på att
författaren till Jadro har använt utländska källor. Mycket riktigt innehåller den polska
utgåvan av Stryjkowskis krönika – en av de utländska Jadro-källorna som explicit
nämns i själva verket 52 – formen Wizesław (Stryjkowski 1582:141), som kan ha
framkallat den ryska namnformen Vjazeslav.

51

När man studerar alla förekomsterna av namnet hittar man en viss variation i Jadro, som ibland till och med har
formen Георгий, medan vårt stamträd enbart har Юрьи. Den välkände storfursten Jurij Dolgorukij har i Jadro fått
hela tre namnvarianter (enligt RGB-handskriften, fol. 43v): ”Георгïй, Гургïй, или Юрьй Владимїровичь,
зовомїй долгорукой, седьмый с҃нъ Владимировъ Мономашъ”.
52
Vi har inte detaljstuderat frågan om vilka källor som användes för Jadro rossijskoj istorii eftersom vårt primära
undersökningsobjekt här och nu är stamträdet, inte historiekompendiet (vi har dock för avsikt att återkomma till
källorna för Jadro i ett senare arbete). Bland de källor som nämns i själva boken återfinns en rad klassiska författare
(Berossus, Xenophon, Gaius Julius Solinus, Plinius, Flavius Josephus och andra); polska historiker från medeltiden
och den tidigmoderna tiden (till exempel Wincenty Kodłubek, Jan Długosz, Maciej Stryjkowski, Bernard
Wapowski, Marcin Kromer, Marcin Bielski); tidigmoderna tyska författare (Johannes Carion, Philipp
Melanchthon, Salomon Kuräus); italienska historiker (Mauro Orbini, Eneas Silvius Piccolomini, också känd som
påve Pius II); svenska författare (Petrus Petrejus, Laurentius Paulinus Gothus; se också Almquist 1942:55). Alla
dessa – plus några till – nämns alldeles i början på Jadro (1770:7–8), om än inte så explicit som här i vår lista,
men i alla fall så att det går att identifiera dem. De klassiska författarna spelade naturligtvis en högst obetydlig roll
i sammanhanget och kommer bara in när det handlar om etymologiska spörsmål, och även de italienska och tyska
källornas påverkan måste ha varit ytterst obetydlig eftersom deras verk inte innehåller särskilt många detaljer om
den ryska historien. Mer inflytelserika var förmodligen några av de polska författarna, till exempel Stryjkowskis
krönika (om Stryjkowskij som källa för Jadro se Rogov 1967:146–150) och eventuellt svensken Petrus Petrejus.
Den senares bok Regni Muschovitici sciographia… (Petrejus 1615, på svenska) finns för övrigt med på en lista
över Mankievs tillhörigheter efter hans död 1723 (Obolenskij 1858:6). Typiskt nog nämns bara mycket få källor i
Jadro-kapitlen som handlar om den ryska historien: Stryjkowski (Jadro 1770:59) och ytterligare en gång, då
tillsammans med Wapowski och ”Nestor Pečerskij”, dvs. Nestorskrönikan (ibid.:103). Det finns också några
hänvisningar till anonyma ”litovskie letopiscy”, vilket i klartext ganska säkert syftar på Stryjkowski igen (till
exempel ibid.:111); Długosz och ”Mechovyj” (Maciej Miechowita /  Maciej z Miechowa) omnämns i samband
med ett stycke om Kiev före tatarernas infall. Hänvisningarna till ”Iohannes Gothus” och ”Paulinus Gothus” står
inom hakparenteser (ibid.:130). Ur den italienskfödde historikern Polydorus Vergilius verk citeras ett långt stycke
om pulvrets upptäckt (ibid.:138–139). De viktigaste källorna, de som har använts för den ryska Rurik-genealogin,
nämns dock inte alls. Om källorna till Jadro se även Peštič 1961:103–109.
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En stor skillnad när man jämför namnen i Ruriks stamträd och i Jadro är att
stamträdet principiellt utelämnar fadersnamnen, medan Jadro har fadersnamn i alla
fallen (utom hos Rurik, av begripliga skäl). Förklaringen är antagligen att dessa namn
skulle ha tagit för mycket plats, så skrivaren bestämde sig för att utelämna dem. I själva
verket är ju fadersnamnen inte särskilt informativa i detta sammanhang eftersom de kan
bildas när som helst; listan på stammen är ju uppbyggd på det viset att härskaren som
står ett steg längre ner alltid är fadern. I stället har utrymmet under själva namnet på
planschen reserverats för eventuella namntillägg av typen Дмитрий Донской,
Всевладъ Великое Гнездо osv., och här är återigen överensstämmelsen mellan de båda
verken iögonfallande, för det är ju ingalunda självklart vilken härskare som ska få ett
namntillägg, och i så fall vilket.
Den tryckta versionen av Jadro har behållit flera ursprungliga stavningar, men
utgivaren, G. F. Miller, har uppenbarligen också ”rättat” flera av dem. Visserligen säger
Miller i sitt (opaginerade) förord till första Jadro-utgåvan att han på sina håll har rättat
Chilkovs text,53 men att han i princip inte har lagt sig i stavningen utan lämnat den som
den var. Om det är sant att Miller har använt tre handskrivna källor för den tryckta
utgåvan, är det ju mycket osannolikt att de hade samma stavning överallt, så hans egna
preferеnser måste i så fall ändå ha spelat en viss roll, samtidigt som sättaren naturligtvis
kan ha bidragit till ytterligare variationer.54 Utan att närmare gå in på frågan om vilka
handskrifter Miller har använt till sin tryckta version vill vi påpeka att hans Jadro-utgåva
genomgående har formen Иоаннъ (i motsats till Їванъ, Iванъ, Иванъ i våra
handskrifter); där stamträdet och handskrifterna har Всевлад har Millers utgåva
konsekvent polnoglasie-formerna Всеволод, Всеволодович. 55 Parallellt med formen
Рурикъ kan man i den tryckta utgåvan även hitta Рюрикъ (till exempel Jadro 1770:24)
medan vi i RGB-handskriften inte har upptäckt någon annan form än Рурикъ. Så länge
Mankievs originalhandskrift inte har hittats, eller identifierats (Smirnov 2014:151), är
det dock svårt att veta exakt hur långtgående sammanfallen i stavningen är mellan
ursprungsversionen av Jadro och Rurik-stamträdet.
Sammantaget är de gemensamma dragen mellan Jadro rossijskoj istorii och Rurikstamträdet så iögonfallande, också vad gäller antalet bröder till varje härskare och deras
namn, att det är svårt att föreställa sig att stamträdet skulle ha framställts utan influenser
från Jadro. Dessutom har det varit känt länge att Jadro författades i Sverige (det
53

Miller var övertygad om att författaren till Jadro Rossijskoj istorii var Chilkov (och nämnde detta namn som
författarnamn på den tryckta boken), medan de flesta forskare antar att det var Mankiev.
54
Miller nämner inte vilka tre handskrifter som användes av honom, men eftersom han några år innan boken
trycktes blev chef för Utrikeskollegiets Moskvaarkiv (начальник Московского архива Коллегии иностранных
дел; Brokgauz & Efron 1896, band 19, s. v. ”Miller”), kan vi förmoda att han bland annat hade tillgång till de två
handskrifter som idag förvaras på RGADA (f. 201, nr 130 och 131). Båda dessa saknar dedikationen till tsar Peter,
och eftersom Miller uppenbarligen kände till denna dedikation, fastän han inte publicerade den i sin helhet, bör
han också ha haft tillgång till ett exemplar med dedikationen, eventuellt det som idag finns på Rysslands statliga
bibliotek i Moskva (Rum. 270). Än så länge vet vi inte vilken handskrift Miller faktiskt använde som källa till den
tryckta utgåvan.
55
Den här formen måste ha ansetts vara den korrekta eftersom Vostokov (1842:393) också påpekar att Vsevlad i
RGB-handskriften skulle vara ”felaktig”.
33

Olena Jansson & Ingrid Maier

avslutades i Västerås, 1715), och när vi nu har kunnat visa att även stamträdet kom till
under Chilkovs och Mankievs fångenskap i Sverige ligger det ju nära till hands att
arbetet med Jadro och stamträdet antingen pågick samtidigt (dvs. att en ännu inte
slutförd version av Jadro användes till namnlistan i stamträdet) eller att stamträdet kom
till efter att Jadro hade avslutats. Möjligtvis kan stamträdet ha koncipierats som en
illustration till Jadro (fram till år 1598). Men medan det uppenbarligen var möjligt att
ta med renskriften (eller en avskrift) av Jadro till Ryssland, kan det ha varit svårare att
ta med den stora teckningen – och om stamträdet var ett beställningsarbete av Sparwenfeld, så krävde han ju säkert att få den färdiga produkten.
Några frågor kvarstår dock, till exempel: varför skrev inte Sparwenfeld sitt namn (och
några ord till) på baksidan av stamträdet, så som han annars brukade göra på titelsidorna
till de handskrivna böcker som kom till biblioteket via honom, ifall det var han som tog
initiativ till det och ägde det under en tid? Naturligtvis skulle det inte gå att se en sådan
anteckning (på baksidan) idag, eftersom den stora teckningen har uppfodrats på en duk,
men på biblioteket skulle man ju säkert ha skrivit av och dokumenterat en sådan
anteckning. En annan fråga är: eftersom Jadro knappast kunde ha skrivits utan tillgång
till Sparwenfelds handskrifter, och eftersom det möjligtvis också var Sparwenfeld som
hade ”beställt” Jadro (inte bara stamträdet), krävde han då inte en egen avskrift av
Jadro? Och vart har denna avskrift i så fall tagit vägen? Vi känner inte till någon sådan
avskrift i Sverige, men vi vill inte utesluta möjligheten att det en gång i tiden fanns en
sådan, som senare har kommit bort.
Hur det än förhåller sig med dessa frågor, så förefaller en sak som absolut säker:
Jadro och stamträdet är nära förknippade med varandra, och utan Jadro skulle det inte
heller ha blivit något ”Ruriks stamträd”. Däremot har vår undersökning inte frambringat
några nya argument i den pågående vetenskapliga debatten angående författarskapet till
Jadro, Mankievs eller Chilkovs. Men ett av Dolgovas huvudsakliga argument, nämligen
att Mankiev inte kunde ha varit författare till Jadro på grund av att han var okänd och
obildad, kan vi definitivt förkasta. Hans anställning som översättare i svenska, latin och
polska på det ryska Utrikeskollegiet bekräftar hans bildning och potential till att skriva
ett kompendium om rysk historia.

7.  Utblick
Vi har fört fram starka argument för hypotesen att ”Ruriks stamträd”, som förvaras på
Uppsala universitetsbibliotek, har producerats i Sverige. Vad gäller den person som har
fyllt i de ryska namnen på Rurik-ättlingarna pekar allt på att det var Aleksej Mankiev,
rysk krigsfånge som bland annat tjänade den likaså internerade ryske residenten i
Sverige, furst Andrej Chilkov, som översättare och sekreterare, men som även hjälpte J.
G. Sparwenfeld med olika uppgifter, däribland med renskrivningen av den ryska spalten
av dennes stora verk Lexicon Slavonicum. Om vi har rätt i vår hypotes angående
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skrivaren av de ryska namnen i stamträdet, kan tidsramarna för trädets tillkomst snävas
in betydligt jämfört med ”andra halvan av 1600-hundratalet eller tidigt 1700-tal” i vår
ursprungshypotes, eftersom Mankiev enligt hans egna ord vistades i Sverige i arton år i
början av 1700-talet. Vi kan dessutom utgå ifrån att han knappast kunde ha arbetat med
stamträdet efter februari 1716, då han och Chilkov fördes till fästningen Visingsborg på
Visingsö och där Chilkov dog samma år. Slutsatsen blir då att arbetet med stamträdet
måste ha varit klart år 1715 – det år när också Jadro rossijskoj istorii avslutades. Om vi
antar att arbetet med Jadro och stamträdet pågick ungefär samtidigt, eller – vilket vi
också har framfört som en möjlighet – att stamträdet framställdes när det större
historiekompendiet Jadro var färdigskrivet, så kommer vi fram till hypotesen att
stamträdet sannolikt gjordes 1715.
Som vi tidigare nämnt fanns det antagligen flera personer som var delaktiga i
tillkomsten av stamträdet: inte bara någon som var duktig på att skriva, utan att det
sannolikt också var en beställare inblandad, och en konstnär. Beställaren var förmodligen J. G. Sparwenfeld, som var i kontakt med det ryska sändebudet Chilkov (och
förmodligen även med Mankiev) från första början av deras vistelse i Sverige. (I en
privat anteckning kallade Sparwenfeld Chilkov för ”min Såthe wen”; Jacobowsky
1932:376.) Det är ytterst sannolikt att författaren till Jadro (och indirekt till stamträdet)
hade tillgång till Sparwenfelds handskrifter, genealogiska böcker, en ”stegbok”
(stepennaja kniga) och Maciej Stryjkowskis krönika (Kronika Polska Litewska/
Zmodźka/ y wszystkiej Rusi…) – och allt detta på ryska, så att eventuellt inga verk på
latin eller moderna västeuropeiska språk var nödvändiga. Stryjkowskis krönika nämns
explicit i Jadro som källa, och det mer än en gång.
Länken mellan Chilkov och Mankiev å ena sidan och mellan dessa två och
Sparwenfeld å den andra gör att vi kan ställa upp ytterligare en hypotes, nämligen
beträffande den konstnär som bör ha varit delaktig i framställandet av stamträdet, även
om man inte kan helt utesluta att en rysk skrivare hade sådana konstnärliga talanger.
Sparwenfeld, som i och för sig kunde teckna, har inte heller blivit känd som en stor
konstnär. Men inom Sparwenfelds umgängeskrets fanns historikern, specialisten på
äldre språk och runforskaren Johan Peringskiöld (1654–1720), som bland annat har
sammanställt en genealogisk tabell av Sparwenfelds förfäder på mödernet (1704;
Jacobowsky 1932:13–14; 245). Något som är ännu mera relevant i vårt sammanhang är
att han faktiskt ägde en icke obetydlig konstnärlig talang: han kunde både teckna och
gravera.56 Han har till exempel tecknat och graverat Adam och Evas stamträd.57 När
man beaktar det faktum att båda forskarna hade täta kontakter med varandra och att de
delade en rad vetenskapliga intressen, däribland ett stort intresse för genealogi, kan man
framföra hypotesen att det kan ha varit Peringskiöld som hjälpte till med att rita själva
trädet. Både Sparwenfeld och Peringskiöld hade ganska säkert tillgång till ”Brahes
56
57

För en kort biografi om Peringsköld se Löfvendahl et al. 2001:62.
https://digitaltmuseum.se/011023794503/kopparstick, 2018-09-24.
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stamträd” (”Arbor genealogica Brahea”; se bild 4), som ju, enligt vår övertygelse, har
påverkat den grafiska utformningen av ”Ruriks stamträd”.
Med våra nyvunna kunskaper om Mankievs karakteristiska handstil kan vi nu
attribuera även andra, hittills oidentifierade handskrifter till honom. En sådan – om än
bara en sida – är titelsidan till Maciej Stryjkowskis krönika i den avskrift som bevaras
på Uppsala universitetsbibliotek (se bild 6 för en detalj ur denna titelsida). Brödtexten
av krönikan hade Sparwenfeld kommit över i Moskva, men han saknade antagligen en
fin titelsida och gav förmodligеn Mankiev i uppdrag att framställa en sådan, vilket denne
gjorde (utifrån den polska originalversionen).
Det är inte omöjligt att det i fortsättningen blir möjligt att identifiera fler Mankievhandskrifter, både i Uppsala och i Ryssland, som en bieffekt av vår undersökning av
”Ruriks stamträd”.
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Abstract. Lexical means of conveying expressive and emotional effect in Astrid
Lindgrens’s “Emil of Lönneberga” and its Russian translations
Several of Astrid Lindgren’s most famous children’s books exist in two Russian translations:
one by Lilianna Lungina and one by Ludmila Braude (often in cooperation with other
translators). It is intriguing that Lungina’s translations are generally more popular among
readers than those by Braude, even though the latter may seem more true to the original in
several respects. In this article we look into the first book of the Emil of Lönneberga series
and its two Russian translations (by Lungina and Braude & Paklina), concentrating on the use
of emotive vocabulary and words and phrases with expressive and/or emotional connotations.
The results of a quantitative analysis show that the utilization of these types of expressions in
Braude & Paklina’s translation substantially exceeds their use in Lungina’s translation and the
Swedish original text. Lungina’s translation does not essentially differ from the original as to
the total number of emotionally loaded expressions, but the relative weight of different types
varies. Lungina uses more emotionally loaded and colloquial words and Lindgren more
idiomatic expressions and phraseological constructions. In another quantitative analysis we
demonstrate how the number of emotionally loaded words is increased in both translations
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through reduction of repetition, a proposed universal of translation. In a comparative analysis
three recurring types of correlation between the original text and its translations are discussed
using illustrative examples. Emotionally loaded Swedish words are generally translated with
Russian analogues in both translations. However there are instances of utilization of neutral
vocabulary in Lungina’s text. Cases of neutralization in both translations are extremely rare.
Translation of neutral Swedish words with emotionally loaded or expressive words is far more
frequent in Braude & Paklina’s translation than in Lungina’s. The more moderate use of
emotive and expressive language makes Lungina’s translation stylistically closer to
contemporary readers’ immediate linguistic reality, while Braude & Paklina’s translation
might be felt to be stylistically heavy and unnatural.

1.  Введение
Данное исследование во многом инициировано неутихающими спорами вокруг
русскоязычных переводов произведений Астрид Линдгрен, выполненных в
разное время переводчицами Л.З. Лунгиной и Л.Ю. Брауде (также работавшей
совместно с такими переводчицами, как Е.А. Паклина и Н.К. Белякова и др.).
Переводы книг о Карлсоне, который живет на крыше, выполненные
Л.З. Лунгиной способствовали громкой популярности персонажей и книг
шведской писательницы в России (Карахан 2000; Курий 2006; Нестеров 2008),
однако вызвали целую череду нелестных отзывов со стороны Стаффана Скотта
(Скотт 1977; 2013). В свою очередь переводы Л.Ю. Брауде, постаравшейся
достигнуть максимально возможной денотативной близости переводного текста
со шведским первоисточником, по большей части, не нашли настолько же
положительного отклика среди широкой читательской аудитории, с каким были
встречены тексты Л.З. Лунгиной.
Несмотря на профессиональный подход обеих переводчиц к процессу
«перевыражения» смысла первоисточника, который можно наблюдать при
детальном анализе переводческих решений и трансформаций, русская критика
однозначно, а порой и довольно резко (Карахан 2000; Датнова 2002; Дрозденко
2015) отдает предпочтение творчеству Л.З. Лунгиной. Однако, как показывают
дискуссии в интернетных форумах, своих сторонников имеют и книги об Эмиле
из Лённеберги в переводах Брауде & Паклиной (Энглунд Димитрова 2016).
Пытаясь объяснить ту притягательную особенность читательского восприятия
переводов Л.З. Лунгиной, выделяющую ее тексты в ряду прочих альтернатив
воспроизведения творчества Астрид Линдгрен в русской культурной традиции,
авторы критических статей указывают на адекватность эмоциональноэкспрессивного воздействия, которого удается достичь переводчице. Так,
режиссер фильма «Подстрочник» и автор одноименной книги о жизни и
творчестве Л.З. Лунгиной Олег Дорман говорит в своем интервью
(опубликовано в блоге О. Дрозденко 2015), что чувствует в «лунгинских»
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переводах ту же самую «линдгреновскую интонацию», которая звучит во всех
книгах шведской писательницы. Е. Датнова обращает внимание на
функциональную адекватность «лунгинских» переводов, утверждая, что
Лунгина «сделала книги для детей – в соответствии с возможностями их
восприятия и с русскими народными языковыми и литературными традициями»,
в то время как у Брауде получились «почти идеальные с лингвистической точки
зрения – книги для взрослых»1 (Датнова 2002).
В чем же заключаются стиль повествования Астрид Линдгрен и
«линдгреновская интонация»? По мнению шведского литературоведа Виви
Эдстрём, повести Астрид Линдгрен, и в частности книги об Эмиле,
характеризуются устным стилем повествования, заряженным эмоциональным
сопереживанием (Эдстрём 1992:152; 2004). Создается интимный контакт между
рассказчиком-повествователем и читателем, а также между рассказчиком и
персонажами (Эдстрём 1982:81; 1992:153). Читателя пленяют такие
суггестивные средства, как риторические вопросы, восклицания и
очаровательные речевые формулы (1992:153). Во время чтения создается
впечатление личного разговора с Астрид, настолько сильно ее присутствие в
тексте (Эдстрём 2004:200). Однако, несмотря на то, что тексты кажутся
спонтанными, с ритмом устной речи, мы имеем дело с осознанной,
отредактированной устностью (Эдстрём 1992:23; 2004:196). Важной чертой
авторского стиля Астрид Линдгрен также является юмор рассказчикаповествователя. По мнению Ульфа Боетиуса, повесть «Эмиль из Лённеберги»
сконструирована по принципу сказа (см. Эйхенбаум 1918), где рассказчикповествователь разыгрывает ряд анекдотов и шуток (Боетиус 1998). Более того,
Боетиус приходит к выводу, что главным персонажем повести является именно
этот рассказчик-повествователь, который, подмигивая читателю, беспрестанно
совершает смешную вербальную акробатику (Боетиус 1998:91).
Доминирующее в кругу русских читателей мнение о переводах Л.З. Лунгиной
как наиболее удачных среди «конкурирующих» изданий побудило авторов
статьи попытаться по-новому осветить неоднозначную природу данного
переводческого феномена с позиции лингвистической науки, выбрав для анализа
повесть Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги», поскольку ее русскоязычные
переводы были предметом немногих критических дискуссий и научных
исследований. Кроме того, указанные переводы ближе по экстралингвистическим параметрам, нежели переводы книг Карлсоновского цикла, где
временная дистанция между первым переводным текстом – Лунгиной – и
последующим – Брауде & Беляковой – насчитывает почти тридцать лет. Первое
книжное издание повести «Эмиль из Лённеберги» на русском языке было
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подготовлено Л.З. Лунгиной и увидело свет в 1977 году.2 Перевод Л.Ю. Брауде и
Е.А. Паклиной был опубликован в 1987 году. В плане историко-литературной
типологизации оба переводных текста можно отнести к одному и тому же
периоду русской художественной традиции, а именно к советской литературе
периода застоя. Конечно, в периодизации новейшей русской истории 1987 год
принадлежит эпохе перестройки. Но следует принять во внимание тот факт, что
Брауде и раньше занималась переводом этого текста для журнала Костёр
(1969 г.). Исходя из данных предпосылок, можно заключить, что и по времени
написания, и по своим языковым особенностям текст Брауде & Паклиной
относится к той же социокультурной реальности, что и текст Лунгиной.
Немаловажно отметить, что к числу сходных социокультурных факторов,
имевших влияние на переводческую деятельность Л.З. Лунгиной и Л.Ю. Брауде,
относится единство требований к переводному тексту и критериев оценки
качества работы переводчика. К 60-ым годам ХХ века, как отмечает
К. Чуковский (1966:239–240), складывается теоретическая и практическая
основа советской школы перевода. Наличие сильной отечественной школы
художественного перевода, без сомнения, предопределило выбор тех
переводческих принципов и стратегий, к которым обращались в своей практике
Л.З. Лунгина и Л.Ю. Брауде. Существенным экстралингвистическим фактором
является и профессионализм переводчиков. И Лунгину, и Брауде можно смело
назвать признанными мастерами своего дела, оставившими существенный след в
русской традиции художественного перевода.
Можно предположить (не умаляя роль синтаксиса), что выбор лексики и
искусство создания лексических сочетаний (фраз) играет значительную роль как
при создании устного стиля повествования, так и в процессе расширения
выразительных возможностей текста, позволяющих «зарядить» его
эмоциональным содержанием и добиться сопереживания со стороны читателя.
Поэтому в настоящей статье предпринято исследование именно лексики и
лексических сочетаний, маркированных как разговорные и/или вызывающих
эмоциональные реакции у читателя.

2.  Терминологические предпосылки и квантитативный
анализ
В лингвистических исследованиях до сих пор нет согласия в определении
терминов
экспрессивность,
эмоциональность,
эмотивность.
Ряд
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Самый первый русский перевод повести «Эмиль из Лённеберги» (перевели Л. Брауде и Е. Милёхина)
был опубликован в журнале Костёр, №11, 1969. Перевод Брауде & Паклиной, опубликованный в 1987г.,
довольно сильно отличается от этого перевода, который больше не публиковался.
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исследователей сделали попытку выявить их соотношение: сходство и различие
(см., напр., обзорные статьи: Зотова 2010; Кадысева 2010; Ленько 2015). Мы
склонны согласиться с тем мнением, что, несмотря на наличие определенных
точек соприкосновения, указанные термины не являются полными синонимами.
Понятия эмоциональность и эмотивность некоторыми исследователями
отождествляются. Однако наблюдается и тенденция к разграничению их
определений: эмоциональность относят к области психологии, а эмотивность – к
лингвистике как термин для обозначения языкового оформления человеческих
эмоций (Шаховский 2008:19; Зотова 2010; Кадысева 2010; Ленько 2015). Здесь
одной из центральных терминологических категорий становится эмотив как
«имя» и «обозначение» эмоции (Калимуллина 2006). Термин экспрессивность
является самым расплывчатым и трудноуловимым из трех указанных.
Экспрессивность может проявляться на всех уровнях языковой системы, в том
числе на лексическом, а также характеризовать целое выражение или
произведение (Кадысева 2010; Ленько 2015). С экспрессивностью тесно связаны
и эмотивность/эмоциональность, весьма часто сопровождаемая оценочностью
(хорошо/плохо), и интенсивность (интенсификация/деинтенсификация степени
проявления признака) (Ленько 2015).
Из вышесказанного видно, что экспрессивность является самым широким из
всех перечисленных понятий. Экспрессивность высказывания во многом зависит
от наличия, степени интенсивности и комбинации вербальных выражений
эмотивности/эмоциональности и оценочности. Вербальное выражение данных
категорий типично находится в области коннотаций, другими словами, функцию
экспрессивного воздействия выполняет его коннотативный компонент (Солодуб
и др. 2005). Однако и в определении термина коннотация также трудно найти
единогласно принятую исследователями трактовку (см., напр., Вставский 2006;
Гарса-Куарон 1991; Солодуб 2005:64–101; Телия 1996:109; Шаховский
2008:112–116).
В нашем исследовании мы опираемся на концепцию Ю.П. Солодуба, который
расшифровывает термин коннотация как со-означение и видит в коннотативном
компоненте лексического значения слова один из способов отражения
внеязыковой реальности, заключающийся в наслаивании некоторого
добавочного смысла на содержание, уже выраженное сигнификативным и
денотативным компонентами (Солодуб и др. 2005:66). Коннотативный
компонент не только отражает информативную основу текста, но и акцентирует
внимание на авторских интенциях, субъективных оценках и эмоциональной
тональности. Поэтому, чтобы осветить интересующий нас переводческий
феномен, мы сочли необходимым сконцентрировать внимание на анализе
эмотивов и лексики с коннотированными значениями.
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При сопоставительном анализе трех текстов (а именно: шведоязычного
оригинала Астрид Линдгрен и двух русскоязычных переводов – Лунгиной и
Брауде & Паклиной) в текстах были выделены следующие группы
коннотированных языковых единиц:
•   эмотивы, лексика с экспрессивной/эмотивной коннотацией в структуре

лексического значения, а также слова или лексические конструкции с
ситуативно возникающей эмотивной, оценочной и экспрессивной
коннотацией. В шведском тексте: напр., illbatting, rök (в значении
’пропали’), välsignad, Petrellan; в переводах: напр., ласково, визжать,
восседать (с ироничным оттенком).
•   разговорная, просторечная и диалектная лексика – в шведском тексте:
разговорные слова и варианты слов (напр. barna (вместо barnen), huvet
(huvudet), slurk, диалектизмы (напр. mysse (mössa), dä (det), koa (kon) и
междометия (напр. nåja, äsch, jaså); в русских переводах: напр., слова
разговорного стиля, такие как старикашка или зябнуть; слова, имеющие
разговорное значение помимо стилистически нейтрального (нацепить,
покатить, страшно в значении ’очень’); разговорные формы слов (не-а);
просторечия (легонько, загодя); частицы и междометия (неужто, съешька, вот ещё!, ишь ты).
•   фразеологизмы и фразеологизированные сочетания/конструкции с
экспрессивными/эмоциональными оттенками – в шведском: напр., kära
hjärtans, pang, sa det, inget knussel, trodde [X], ja; в переводах – напр., за
словом в карман не лез, во что бы то ни стало, поживем – увидим.
Деление на группы довольно условно, поскольку указанные категории нередко
оказываются взаимопроникаемыми в пределах одной лексической единицы. Так,
многие диалектизмы и фразеологизмы экспрессивны, междометия передают
эмоциональное отношение говорящего, а слова с экспрессивной/эмоциональной
коннотацией могут относиться к разговорному стилю, как и фразеологизмы.
Одной из существенных трудностей при анализе материала стала проблема
разграничения эмоционально-коннотированной и эмоционально-нейтральной
лексики. Приоритетным способом определения эмоционально окрашенной
лексики было выбрано обращение к толковым словарям, маркирующим данную
коннотацию и стилистическую принадлежность слов пометками «бран.»
(бранное), «груб.» (грубое), «ирон.» (ироническое), «ласк.» (ласкательное),
«перен.» (переносное), «разг.» (разговорное), «прост.» (просторечное) и др. В
шведоязычных словарях таким ориентиром становились словарные пометы
«vard.» (vardagligt), «iron.» (ironiskt), «skämts.» (skämtsamt), «nedsätt.»
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(nedsättande), «smeksamt», «poetiskt», «åld.» (ålderdomligt). В случае, если
коннотация не входила изначально в структуру лексического значения слова, а
возникала контекстуально, авторы исходили из своего интуитивного восприятия
стилистических оттенков высказывания.
Для выявления стилистических особенностей авторского стиля переводчиц
Лунгиной и Брауде & Паклиной в сопоставлении с идиостилем шведского текста
Астрид Линдгрен выделенные лексические средства были проанализированы с
помощью количественно-частотных показателей. В ходе анализа было, вопервых, рассчитано количество разных эмоционально-коннотированных
лексических единиц (т.е. повторно появляющиеся в тексте слова и выражения не
включались в анализируемый материал) каждой из трех указанных групп
отдельно в первоисточнике и в обоих переводах. Во-вторых, некоторые из
наиболее ярких повторяющихся слов шведского первоисточника были
сопоставлены с переводными вариантами.
Квантитативный анализ эмоциональной насыщенности исследуемых текстов
представлен в Таблице 1.
Тип
Эмотивы и лексика с
эмоциональной
коннотацией
Разговорная, просторечная
и диалектная лексика
Фразеологизмы и
устойчивые сочетания
Итого

Линдгрен

Брауде &
Паклина

Лунгина

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

103

40%

178

42%

124

44%

66

25%

177

41%

109

38%

91

35%

73

17%

50

18%

260

100%

428

100%

283

100%

Таблица 1. Квантитативный анализ эмоциональной насыщенности первоисточника и переводов
повести «Эмиль из Лённеберги»

Таблица 1 отражает интенсивность и вариативность использования
эмоционально/экспрессивно коннотированных лексических средств, а также
процентное соотношение трех исследованных категорий средств, как в
оригинале, так и в переводах. Наглядно видно, что текст Брауде & Паклиной
отличается богатством эмоционально-экспрессивных лексических средств как в
сравнении со шведским оригиналом, так и в сравнении с переводом Лунгиной.
Из общего количества выделенных в трех текстах слов и выражений (971) 44%
относится к тексту Брауде & Паклиной, в то время как на долю перевода
Лунгиной и первоисточника приходится 29% и 27% коннотированных элементов
соответственно. Во всех трех текстах группа «эмотивы и лексика с
эмоциональной коннотацией» является наиболее многочисленной. При этом на
общем фоне особенно заметно обращение Брауде & Паклиной к лексике с
разговорной стилистической окраской. Количество элементов разговорного
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стиля в их переводе равняется количеству эмотивной лексики, что более чем в
полтора раза превышает частотность подобных стилистических элементов в
тексте Лунгиной и почти в три раза – в первоисточнике Астрид Линдгрен.
Отчасти этот избыток разговорной лексики можно объяснить тенденцией,
замеченной Катериной Шветц (2011), которая, анализируя диалоги в повестях об
Эмиле из Лённеберги, показывает, как Л.Ю. Брауде при переводе часто
компенсирует отсутствие разговорных и диалектных слов, добавляя «лишние»
разговорные и просторечные слова, такие как эдакий, небось, неужто,
намеренно подчеркивая стилистическую маркированность текста. В то же время,
можно отметить, что разговорные слова, употребленные Линдгрен,
преимущественно простые, а диалектизмы либо легко понимаются самым
неискушенным читателем, либо сопровождаются авторскими объяснениями
прямо по ходу повествования.
Также бросается в глаза бóльшая процентная и абсолютная количественная
насыщенность шведского текста фразеологизмами и устойчивыми сочетаниями
по сравнению с русскоязычными переводами. Очевидно, перевод подобных
выражений нередко осуществляется с помощью подбора свободных комбинаций
лексических средств русского языка. Однако можно заметить, что перевод
Брауде & Паклиной по количеству используемых в тексте фразеологизмов и
устойчивых конструкций незначительно уступает оригинальному тексту, и
только в силу богатства элементов других групп процентные показатели
оказываются почти вдвое меньше, чем в линдгреновском тексте.
Картина перевода повторяющихся слов составлена на основе анализа
следующих шведских слов: gosse, rar, unge, illbatting, mysse, hyss, leva loppan, –
которые представляют собой эмоционально-коннотированные обозначения
главного героя, а также некоторых из его атрибутов и действий. Когда
говорящие хорошо относятся к Эмилю, он – gosse (’молодой мальчик’, в
современном шведском языке это слегка устаревшее слово, см. SO 2009 s.v.
gosse), часто с определением rar (’милый’), а когда речь идет о его менее
привлекательных, по мнению окружающих, качествах, он – unge (’ребенок’,
разг., слегка унич., ibid. s.v. unge) или illbatting (’трудный и вредный человек,
особенно ребенок’, разг., ibid. s.v. illbatting). Свою кепку Эмиль на смоландском
диалекте называет mysse, а его мальчишеские шалости окружающие называют
hyss (разг. SAOB 1932г.). В последней главе повести Эмилю удается leva loppan
(фразеологизм, буквально ’жить блохой’, со значением ’вести разгульную
жизнь’ или ’шуметь и скандалить’, разг., SO 2009; SAOL 2015 s.v. loppa).
Таблица 2 показывает частотность данных лексических средств в
линдгреновском тексте, а также статистику повторов и вариативность слов и
выражений, которыми повторяющиеся лексемы были переведены на русский в
обоих переводах.
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Линдгрен

Кол-во

gosse

Брауде & Паклина
малыш
мальчик
мальчуган
мальчишка

10
unge
(vild och envis unge)
4
illbatting
6

Итого
малыш
постреленок
сорванец и упрямец
Итого
сорванец
сорвиголова
балованный
Итого

Кол-во
5
2
2
1
10
1
1
1
3
3
2
1
6

6

Итого
мальчик

8
1
Итого

1
4
1

Итого

озорник
сущее наказание

Итого
(по)веселиться
здорово повеселиться

2

развлекаться

1

1

1
1

Итого

13
10
1
4
1
16

времени зря не теряю
приятно
скоротаешь
время
Итого
кепарик

13
16

Итого

16

Итого
проказничать
проказить
шалость
проказа
проделка

13
mysse

мальчик

14
8
2

7

14

Кол-во
2

Итого
(по)веселиться вволю
(по)веселиться
хорошенько
(по)веселиться от
души
веселье

чудесный
славный

leva loppan

Лунгина

5
4
1
1
6
5
3
3
1
1
1
14
9
1

rar

hyss

малыш

шапейка
шапка
кепчонка
кепка

17
Итого
Таблица 2. Анализ перевода повторяющейся лексики

6
1
7
4
3
2
2
3

прекрасный
чудный
редкий
Итого
проказничать
шалить
шалость
озорник
озорничать
наделать

В таблице 2 видно, что все отобранные для анализа шведские слова переведены
(по крайней мере, в одном из переводов) при помощи более чем одного русского
лексического средства. Только Лунгина последовательна в своем переводе
диалектизма mysse как кепарик3 и в переводческих решениях, где слово unge, как
                                                                                                                          
3
   Существуют различные мнения о возможностях и необходимости переводить диалектизмы, и в своих
переводах Лунгина и Брауде & Паклина решили этот вопрос по-разному: Брауде & Паклина стараются
подбирать нестандартные слова и выражения, а Лунгина, как правило, делает выбор в пользу
общеупотребительной лексики. Однако все переводчицы посчитали нужным перевести диалектизмы
mysse и bysse нестандартными словами. Для mysse Лунгина выбрала жаргонное слово кепарик, а Брауде
& Паклина образовали неологизм шапейка. В разговоре со студентами Энглунд Димитрова (2016)
обнаружила, что большинство из них предпочли вариант Лунгиной.
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правило, не переводится. Для перевода семи шведских слов/выражений,
вошедших в таблицу 2, Лунгиной понадобилось 19 разных слов/выражений, а
Брауде & Паклиной – 24, из них у Лунгиной 17 эмоционально коннотированных
элементов, у Брауде & Паклиной – 19. В некоторых случаях шведское
коннотированное слово переведено нейтральным русским словом (см. gosse, leva
loppan), что, тем не менее, является скорее исключением, чем правилом и лишь
подчеркивает стремление русскоязычных переводчиц к художественной
выразительности и языковому богатству текста. По-видимому, насыщенность
русских переводных текстов вариативными эмоционально/экспрессивноконнотированными лексическими средствами, как и общее увеличение
численности коннотированных слов/выражений по отношению к шведскому
оригиналу, является результатом осуществляемой переводчицами редукции
повторов4.
Как было видно по результатам квантитативного анализа, во всех трех текстах
превалирует группа «эмотивы и лексика с эмоциональной коннотацией» над
прочими группами лексических средств экспрессивного воздействия. Поэтому в
рамках данной статьи авторы сочли целесообразным далее сосредоточить
внимание на базовой для нашего исследования эмотивно-коннотированной
лексике, отражая принципы, стратегии и механизмы работы переводчиков с
эмоционально «заряженным» художественным текстом.

3.  Компаративный анализ перевода эмоцинальноконнотированной лексики
В ходе сопоставительного анализа указанных текстов среди эмоциональноконнотированной лексики, используемой в русскоязычных переводах и в
шведском оригинале повести Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги», были
выделены три основных типа корреляции элементов оригинала и перевода:
•   русские аналоги эмоционально-коннотированной шведоязычной
лексики;
•   стилистически нейтральная русскоязычная лексика, соответствующая
лексическим средствам, эмоционально окрашенным в шведском языке;
•   русскоязычная
эмоционально-коннотированная
лексика,
соответствующая
словам
и
словосочетаниям,
стилистически
нейтральным в шведском языке.
                                                                                                                          
4

Редукция повторов обсуждается как возможный переводческий универсалий (Честерман 2004).
Ссылаясь на идеи Милана Кундеры в книге Les testaments trahis (1993) шведский переводчик Андерс
Будегорд утверждает, что он относится внимательно к повторам, но включить все повторы в свой
перевод ему удается не всегда (Будегорд и др. 2018:14–15).
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Рассмотрим некоторые примеры указанных типов корреляции. Сравнительный
анализ показал, что ласкательные слова и обращения обычно переводятся
русскими эмоционально окрашенными аналогами. Часто можно видеть, что
переводческие решения Лунгиной и Брауде & Паклиной оказываются очень
близки и в семантическом наполнении, и в грамматическом выражении. Так,
примеры (1)–(2) демонстрируют практически полную идентичность
переводческих решений5:
(1)  АЛ: ”Min lille vän, har du fått något att äta idag?” (с. 90)6
БП: – Скажи, дружок, тебя чем-нибудь кормили сегодня? (с. 45)7
ЛЛ: – Тебе сегодня нечего есть, дружок? (с. 65)8
(2)  АЛ: ...för du ser så snäll ut. (с. 94)
БП: Ты такой славный! (с. 47)
ЛЛ: Ты такой славный мальчуган,.. (с. 67)

В примере (1) осуществляется переводческая трансформация, связанная с
особенностями выражения диминутивного значения в шведском (см. Окерблум
2013) и русском языках. В примере (2) можно заметить, что используемые
прилагательные и в шведском, и в русском языке имеют нейтральную
стилистическую окраску и получают некоторый эмоциональный оттенок, вопервых, благодаря своей семантике, а во-вторых, в силу диалогического
контекста. Примечательно, что семантические и контекстуальные механизмы
получают сходную реализацию в обоих языках.
Сходная ситуация с переводом коннотированной лексики, имеющей
негативно-оценочное значение. Решения переводчиц варьируются в пределах
одного синонимического ряда:
(3)  АЛ: ”Han har rymt genom fönstret, den luvern”, sa Emils pappa. (с. 60)
БП: – Он сбежал через окошко, плутишка этакий! – сказал папа. (с. 31)
ЛЛ: – Он удрал через окно, негодник! – решил папа Эмиля. (с. 26)
(4)  АЛ: ”Jag struntar i deras gamla kalas”, (с. 53)
БП: Чихал я на их дурацкую пирушку,.. (с. 28)
ЛЛ: Плевать я хотел на их дурацкий пир, (с. 22)

В примере (4) шведское слово gammal (’старый’) употребляется с сильной
негативной коннотацией, связанной с коннотацией ухудшения качества у старых
                                                                                                                          
5

При описании примеров используются сокращения: АЛ – Линдгрен; БП – Брауде & Паклина; ЛЛ –
Лунгина. Курсивом (выделено авторами статьи) отмечены те слова, на которые в данном конкретном
примере обращается особое внимание. Цитируется по указанным ниже изданиям.
6
Цит. по: Lindgren, Astrid. 1999. Emil i Lönneberga. Stora Emilboken (Tionde tryckningen). Stockholm:
Rabén & Sjögren, 7–104.
7
Цит. по: Линдгрен, Астрид. 1987. Эмиль из Лённеберги: Повести (Перевод со шведского Л. Брауде &
Е. Паклиной). Петрозаводск: Карелия, 7–51.
8
Цит. по: Линдгрен, Астрид. 2012. Приключения Эмиля из Лённеберги (Перевод со шведского
Л. Лунгиной). Москва: АСТ, 6–39.
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вещей (SO 2009, s.v. gammal). Эмиль, сидя взаперти, не может присутствовать на
пиру, и потому говорит себе, что этот «старый, плохой» пир ему не нужен. В
обоих русских переводах выбрано слово дурацкий, также обладающее яркой
эмоциональной коннотацией. Брауде & Паклина еще и подчеркивают
пренебрежительное отношение обиженного мальчика к праздничному застолью,
употребляя разговорное слово пирушка.
Случаи смещения эмоциональной полярности шведского первоисточника к
нейтральному русскому словоупотреблению в рассматриваемых переводах
довольно редки. Так, пример (5) демонстрирует случай экспрессивности
шведского текста, которая не была передана с достаточной интенсивностью ни в
переводе Брауде & Паклиной, ни в переводе Лунгиной:
(5)  АЛ: Han sjöng de sorgligaste visor och det lät jämmerligt, (с. 89)
БП: Песни были грустные и жалостные. (44)
ЛЛ: …и пел печальные песни. (с. 35)

Форма превосходной степени sorgligaste однозначно указывает на
экспрессивность высказывания, а наречие jämmerligt со значением ’очень плохо,
ужасно’ (SO 2009 s.v. jämmerlig) свидетельствует о наличии яркой негативной
оценки. В переводе Лунгиной экспрессия полностью снимается, а в переводе
Брауде & Паклиной замещается использованием разговорного элемента
(жалостные), не равнозначного по силе эмоционального воздействия
шведскому jämmerligt.
Как показывает сопоставительный анализ, подобная экспрессивная редукция
чаще встречается именно в переводе Лунгиной, в то время как Брауде &
Паклина стремятся наиболее достоверно отобразить все оттенки смысловой и
стилистической палитры первоисточника. Данный вывод можно подтвердить
примерами (6)–(7). В тексте, созданном Лунгиной, эмоционально/экспрессивноконнотированная лексика может быть пропущена, как в примере (6):
(6)  АЛ: Det var bara en liten, liten slurk kvar på botten. (с. 16)
БП: Лишь на донышке осталась малюсенькая-премалюсенькая капелька.
(с. 12)
ЛЛ: …и в конце концов на дне супницы осталось лишь немного моркови с
луком. (с. 11)

Как в шведском языке, так и в русском, синтаксическая редупликация
прилагательных выражает бóльшую интенсивность качества (Линдстрём 1999;
Израели 1997) и может использоваться для увеличения экспрессивности
высказывания. В примере (6) отчетливо видно, как Брауде & Паклина не только
воспроизводят данный прием вслед за Линдгрен, но и усиливают его, используя
формы прилагательного маленький с ярко выраженным уменьшительноласкательным значением суффиксов, а также добавляя словоформу с приставкой
пре-. В то же время, переводческое решение Лунгиной предстает как явная
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нейтрализация эмоционально-экспрессивного фона высказывания и в
сопоставлении со шведским первоисточником и, тем более, в сравнении с
переводом Брауде & Паклиной.
В примере (7) видно, как Лунгина снимает и смысловую, и эмоциональноэкспрессивную коннотацию глагола pula (ner). В шведских толковых словарях
глагол отнесен к разговорному стилю речи (vard.) и обозначает кропотливое,
нередко и сложное действие (SO 2009 s.v. pula); в некоторых регионах Швеции
pula (in) обозначает ’силой совать что-то/кого-то в тесное помещение’ (SAOB).
Появление данного глагола в предложении добавляет оттенок значения: ’сделать
это было не так уж легко’. Такой смысловой нюанс есть в семантике русского
глагола с разговорной окраской пихнуть, использованного в переводе Брауде &
Паклиной, но отсутствует в глаголе окунуть, выбранном Лунгиной:
(7)  АЛ: ...Emil pulade ner henne i stora lingonbaljan... (с. 51)
БП: …Эмиль пихнул ее в большой медный таз с брусничным вареньем…
(с. 26)
ЛЛ: …окунул ее в огромную лохань с давленой брусникой… (с. 35)

Тем не менее, как уже было сказано выше, случаи нейтрализации
эмоционально/экспрессивно-коннотированной лексики шведского оригинала в
русских переводах повести «Эмиль из Лённеберги» встречаются довольно редко.
Более распространенными в анализируемых текстах оказываются случаи
добавления эмоционально/экспрессивно-коннотированной лексики там, где
стиль шведского текста можно оценить как нейтральный.
Приведенные ниже примеры (8)–(16) иллюстрируют подбор эмоционально
окрашенных эквивалентов в обоих текстах русских переводов. В первую
очередь, в данной группе выделяется широкий спектр глаголов, замещающих в
русских переводах форму прошедшего времени шведского глагола säga ‘сказать
(говорить)’ sa, начинающую авторские слова, вводящие реплики:
(8)  АЛ: ”Vår fina soppskål”, sa hon. (с. 17)
БП: – Ах, наша чудесная супница! – запричитала она. (с. 12)
ЛЛ: – Наша прекрасная супница! – все твердила Лина. (с. 11)
(9)  АЛ: …så det bara piper om örona”, sa Emil. (с. 78)
БП: …да так быстро, что только ветер в ушах засвистит! – сердито
пробурчал Эмиль. (с. 39)
ЛЛ: …да так, что ветер в ушах засвистит, – шипел Эмиль. (с. 32)

Обилие синонимов глагола сказать в переводных текстах связано с разными
стилистическими нормами оформления прямой речи в шведском и русском
языках. В шведоязычной художественной литературе предпочитаются реплики,
которые говорят сами за себя, в то время как креативные и богатые
ассоциациями глаголы «говорения» рискуют восприниматься как знак
низкокачественной
литературы
или
переводного
шведского
языка
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«översättningssvenska» (Геллерстам 1996). Русский же художественный стиль
характеризуется большим богатством глаголов введения прямой речи, в том
числе экспрессивных (Нюлиндер 2017). Так, у Брауде & Паклиной можно найти
25 разных глаголов «говорения», у Лунгиной – 26 (см. таблицу в приложении).
Однако при адаптации перевода к русской повествовательной норме нарушается
характерная для линдгреновского рассказчика-повествователя изотопия устной
речи, для которой не свойственна излишняя цветистость в оформлении
вводящих прямую речь фраз.
Особый случай в процессе перевода представляют собой так называемые
«широкозначные глаголы» (Швейцер 1988:130), имеющие, по определению
А.Д. Швейцера, широкое, недифференцированное значение, разные оттенки
которого могут передаваться целым рядом иноязычных соответствий с более
конкретным, узким значением. Наличие широкозначных слов в языке оригинала
может требовать от русского переводчика введения различного рода
трансформаций. Такие широкозначные шведские глаголы, как ha, göra, gå и
другие, в русских текстах повести «Эмиль из Лённеберги» часто переводятся
подходящими по контексту экспрессивно окрашенными глаголами с более узким
значением. Примеры (10)–(11) иллюстрируют некоторые переводческие
решения Брауде & Паклиной и Лунгиной:
(10)   АЛ: Stackars Emil, när skulle han ha sin ”mysse” då? (с. 19)
БП: Бедный Эмиль, на что же он теперь напялит свою «шапейку»? (с. 13)
ЛЛ: Бедный, бедный Эмиль! Сможет ли он еще когда-нибудь сдвинуть на
макушку свой кепарик? (с. 13)
(11)   АЛ: ”Går det här bra, då ska Ida få min sprattelgubbe,.. (с. 58)
БП: Если все обойдется, отдам Идее моего петрушку… (с. 29)
ЛЛ: Если не упаду, отдам моего петрушку Иде,.. (с. 38)

В примере (10) ha употребляется в значении ‘носить (одежду)’ и представляет
собой факт стилистически нейтрального словоупотребления, в то время как в
русских переводах для него подобраны довольно колоритные языковые
средства: просторечный глагол с оттенком неодобрительной оценки напялит
(Брауде & Паклиной) и разговорный фразеологизм сдвинуть на макушку
(Лунгина). В примере (11) можно еще раз отметить различие в стилистической
окраске лексики в переводах Брауде & Паклиной и Лунгиной. Глагол обойтись в
значении ‘выйти из положения; пройти без неприятных последствий’, согласно
некоторым словарям (Малый академический словарь 1999), имеет разговорный
оттенок, что привносит некоторую степень экспрессии в предложение,
составленное Брауде & Паклиной. В то же время, выбранное Лунгиной если не
упаду конкретизирует действие, которое может идти хорошо или плохо, но
звучит стилистически нейтрально, как и в шведском оригинале.
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Нередко можно обнаружить в переводах появление эмоциональноконнотированной лексики, повышающей художественную выразительность
текста. В приведенных ниже примерах (12)–(13) русские переводчицы
подбирают к стилистически нейтральным шведским словам синонимы с
эмоциональной коннотацией:
(12)   АЛ: I baksätet satt Emil med soppskålen. (с. 21)
БП: На заднем сиденье восседал Эмиль с супницей на голове. (с. 15)
ЛЛ: А все заднее сиденье занимал Эмиль с супницей вместо головы. (с. 15)

Следует уточнить, что глагол занимать, выбранный Лунгиной, сам по себе не
имеет эмоциональной коннотации в структуре своего лексического значения.
Однако при сопоставлении со шведским первоисточником становится заметен
некоторый иронический оттенок, появляющийся, по всей видимости, из-за
ассоциации с распространенными конструкциями официально-делового стиля
речи. Эмиль не сидит – он занимает сиденье. Легкая ирония, смещающая градус
экспрессивного восприятия, позволяет нам рассматривать переводческое
решение Лунгиной как выбор эмоционально-коннотированного синонима,
соответствующего стилистически нейтральному шведскому глаголу.
В примере (13) экспрессивная окраска рассматриваемой русской лексики не
вызывает сомнений:
(13)   АЛ: Pannkaksstället hette så för att de två små tjocka barna i den gården en gång
stod vid grinden och åt pannkakor, när Emil for förbi. (с. 22–23)
БП: Один он назвал «Блины», потому что однажды, проезжая мимо, видел,
как двое толстых мальчуганов у калитки уписывали за обе щеки блины.
(с. 16)
ЛЛ: Блинным он назвал хутор потому, что однажды увидел за его оградой
двух малышей, уплетавших блины,.. (с. 16)

В примерах (14)–(16) добавление эмоционально-коннотированной лексики
осуществляется без опоры на оригинальный шведский текст. Добавленная
переводчицами лексика не имеет соответствий в первоисточнике А. Линдгрен, а
появляется как результат творческой мысли и стремления к большей
выразительности при создании переводного произведения:
(14)   АЛ: Genom köksfönstret kunde hon se den rare gossen springa omkring...
(с. 44)
БП: В окошко было видно, как «чудесный малыш» носится словно
угорелый по лужайке… (с. 23)
ЛЛ: В кухонное окно было видно, как этот прекрасный мальчик бегает по
саду,.. (с. 29)

Если введение в текст обстоятельств места по лужайке и по саду можно
объяснить приемом эксплицитации, потребовавшимся в силу стремления
русского языка к полному словесному выражению, то появление экспрессивного
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сравнения с разговорной окраской словно угорелый абсолютно произвольно и
отражает особенности идиостиля переводчиц Брауде & Паклиной. Подобные
«произвольные» добавления можно проследить в примерах (15)–(16):
(15)   АЛ: Emil slet i skålen och skrek. (с. 17)
БП: Эмиль силился стащить супницу с головы и вопил во весь голос. (с. 12)
ЛЛ: Эмиль пытался освободиться, но ничего не выходило. Супница словно
приросла к его голове. Тогда он стал кричать благим матом. (с. 11)
(16)   АЛ: ...och så ställde han sig att sjunga ”Mi märr ho lunker fälle mä” för vem
som ville höra på. (с. 90)
БП … и принялся горланить песню «Кобылка чуть трусит рысцой…» для
всех, кому не лень было его слушать. (с. 44)
ЛЛ: …и громко запел: "Мой конь ускакал..." […]9. (с. 64)

В целом, можно отметить стремление русских переводчиц наполнить текст
эмоционально окрашенной лексикой с целью достижения функции
экспрессивного воздействия на читателя. Наиболее отчетливо и полно данная
тенденция проявляется в переводе Брауде & Паклиной, в то время как Лунгина
довольно часто придерживается стиля, нейтрального по своей экспрессивной
окраске.

4.  Выводы
В результате проведенного анализа становятся видны существенные отличия в
переводческих стратегиях Л.Ю. Брауде & Е.А. Паклиной и Л.З. Лунгиной.
Очевидно, что Брауде & Паклина стремятся к наибольшей семантической
близости своего переводного текста к шведскому первоисточнику, подбирая
эквиваленты к разговорной и диалектной лексике, активно используя приемы
компенсации выразительных средств. Но в то же время они «украшают» текст,
переводя нейтральные слова и выражения экспрессивно/эмоциональноконнотированными, или просто внося новые, не имеющие конкретных
соответствий в первоисточнике. Итак, переводной текст Брауде & Паклиной
значительно более насыщен экспрессивно/эмоциональными лексическими
средствами, чем текст А. Линдгрен. В то же время Лунгина придерживается, повидимому, принципа адекватности эстетического воздействия текста на
читателя, предпочитая переводческие решения на уровне прагматической
функции,
допуская
приемы
опущения
и
нейтрализации
эмоционально/экспрессивно-коннотированных лексических средств. В самом
деле, общее количество разных экспрессивно/эмоциональных лексических
                                                                                                                          
9

Квадратными скобками с многоточием внутри – […] – обозначены лакуны, т.е. те места, где переводчик
по собственному усмотрению оставил непереведенной и удалил из повествования часть оригинального
текста.
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средств в переводном тексте Лунгиной не намного больше, чем в оригинале. Но
и у Лунгиной количество разговорной и просторечной лексики заметно
превосходит количество языковых средств аналогичной группы у Линдгрен.
В таблице 2 и в примерах сравнительного анализа в параграфе 3 данной
статьи были выявлены переводческие стратегии, которые привели к увеличению
количества эмоционально-экспрессивной лексики. Это, в первую очередь, так
называемая редукция повторов, которую в нашем анализе можно было
наблюдать в эмоционально-коннотированных номинациях главного героя, его
атрибутов и действий, и в соблюдении русских норм оформления прямой речи.
Кроме того, эмоционально-экспрессивная лексика вводится в переводной текст
при переводе широкозначных глаголов и некоторых нейтральных слов. В ряде
случаев эмоционально окрашенные языковые средства просто добавляются в
текст без учета конкретного соответствия в оригинальном тексте.
В результате описанных выше переводческих стратегий, перевод Брауде &
Паклиной зачастую теряет легкость и естественность стиля повествования. Как
следствие, ребенок, обладающий несовершенными читательскими навыками,
начинает испытывать затруднения с прочтением и освоением непривычной для
него лексики. Можно предположить, что переизбыток разговорных слов и
выражений становится чертой стиля, отпугивающей современного читателя,
постепенно теряющего периферийные языковые средства из своего словарного
запаса. Вполне вероятно, что современные дети перестают воспринимать
привлеченные переводчицами разговорные выразительные средства как
отражение устной речи и начинают видеть в них малопонятные архаизмы.
Однако данное предположение нуждается в дополнительном экспериментальном
обосновании, которое не было изначально включено в исследовательский план
нашей работы.
Перевод Лунгиной нередко оказывается более вольным и смелым в вопросе
использования переводческих трансформаций, более беспощадным по
отношению к тексту оригинала. Тем не менее, именно такой подход к переводу
детской художественной литературы оказывается более адекватным с точки
зрения функции эстетического воздействия на читателя. Преимущественное
использование стилистически нейтральной лексики, отказ от передачи
диалектных особенностей шведского первоисточника, – вот переводческие
стратегии, помогающие Л.З. Лунгиной создать текст, который воспринимается
как непосредственно приближенный к языковой реальности читателя. Можно
предположить, что бурный успех переводов Л.З. Лунгиной в кругу русских
читателей объясняется удачным сочетанием необходимых переводческих
решений на прагматическом уровне и чутко выверенного звучания русской речи,
позволившего переводному произведению встать в один ряд с лучшими
образцами исконно русской художественной детской литературы.
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Приложение
Глаголы, использованные в качестве перевода шведского глагола sa в
авторских оформлениях прямой речи
Линдгрен
sa

Кол-во
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воскликнул

1
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1
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говорил
добавил
заявил
кричал
наотрез отказался
напомнил

(по)обещал
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(про)говорил
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2
1
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наотрез отказался

1
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1
1
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2
1
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послышался голос

1

причитал

2

проворчал
продолжал

1
1

решил

2

сказал
рассмеялся
согласился
спросил
твердил
требовал
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утверждал
шепнул / шептал
шипел
глагол пропущен
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1
1
3
1
1
1
1
2
1
8
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3
1
1
1
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1
2
1
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простонал
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сетовал
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1
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2

спросил

3
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Итого

5
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Abstract.
I undertake an empirical analysis of Norwegian compounds with special focus on those that
correspond to single words in Russian that are not compounds. Although in many cases the
Russian single words have the same meaning as the Norwegian compounds, we frequently
encounter semantic shifts of two types, which I refer to as “hyponymy” and “metonymy”. I
argue that hyponymy is the default option, but that metonymy is preferred for certain types of
compounds, e.g. those where the head represents a part of the non-head (e.g. kirkegolv
‘church floor’) or the head denotes a quantity of the non-head (e.g. melkedråpe ‘drop of
milk’). It is furthermore suggested that the choice between hyponymy and metonymy is
motivated by the desire to minimize loss of information; while hyponymy normally involves a
smaller loss of information, metonymy appears to minimize information loss for certain types
of compounds. Finally, I relate my findings to the trade-off between informativeness and
economy in language and hypothesize that this trade-off is treated differently in languages
like Norwegian, where compounding is a central word-formation mechanism, and Russian,
where compounding plays a more modest role in word-formation.

1.  Introduction
Compounding is arguably the most important word-formation mechanism in
Norwegian (Johannessen 2001), but Norwegian compounds do not necessarily
correspond to compounds in Russian. As shown in (1), Russian compounds are only
one out of five Russian constructions that serve as frequent counterparts to compounds
in Norwegian:1
*

I would like to express my gratitude to the following people, who have helped me in various ways: Laura A.
Janda, Atle Grønn, Robert Reynolds, Uliana Sentsova, Linn Thea Kaldager Josefsen, Jens Kristian Skjølsvold,
Håkon Sverdrupsen, and Irina Zubchenko.
1
Throughout the article, numbered examples of individual words are presented as follows. First, I give the
Norwegian compound, then after a dash the corresponding word or construction in Russian, and finally an
English gloss. In cases where a semantic shift occurs between Norwegian and Russian, English glosses are
provided for both Norwegian compounds and their Russian counterparts.
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(1)   a.Adjective + noun: trehus – derevjannyj dom ‘wooden house’, skrivebord –
pis’mennyj stol ‘desk’, gullfisk – zolotaja rybka ‘goldfish’
b. Noun + noun phrase in the genitive: fysikklærer – učitel’ fiziki ‘physics teacher’,
årstid – vremja goda ‘season’, sakkunnskap – znanie dela ‘know-how’
c. Noun + prepositional phrase: studielån – kredit na učebu ‘student loan’,
klaverspill – igra na pianino ‘piano playing’, gjestekammers – komnata dlja
gostej ‘guest room’
d. Compound: dampskip – paroxod ‘steamboat’, håndtrykk – rukopožatie
‘handshake’, blekksprut – os’minog ‘octopus’
e. Single word (not compound): togstasjon – vokzal ‘train station’, kirkegård –
kladbišče ‘churchyard’, fergemann – perevozčik ‘ferryman’

In order to study the relationship between Norwegian compounds and their Russian
counterparts empirically, I created a database from four works of fiction, two
Norwegian novels with Russian translations and two Russian works with translations
into Norwegian.2 The database contains all Norwegian compound nouns and the
corresponding Russian constructions in these texts, all in all 8,020 tokens representing
4,631 Norwegian lexemes and their Russian counterparts. The Norwegian entries in
the database were lemmatized manually by using the alphabetizing function in the
spreadsheet. Clearly, a database of this limited size involves certain problems. Since
we are dealing with a small number of texts from one genre (fiction), it is obvious that
the tendencies in my material do not necessarily reflect the situation in the language as
a whole. Moreover, the data depend on the quality of a few translations; since
translation is not an exact science, native speakers of Russian and Norwegian may in
some cases prefer other solutions than those found in the translations under scrutiny in
the present article. It would be conceivable to modify the dataset based on advice from
native speakers, but I chose not to do this, because it would to some extent introduce
an aspect of subjectivity to the study. In the future, I hope to be able to test the
hypotheses advanced in the present study against a larger dataset that would be more
representative of the Norwegian and Russian languages at large.
The three syntactic constructions in (1a-c) will be analyzed in a forthcoming
publication (Nesset 2018), and I also hope to come back to Russian compounds, which
as suggested by the examples in (1d) sometimes are parallel with the Norwegian
compounds (e.g. rukopožatie where ruka = hånd and požatie = trykk), but sometimes
are not as in os’minog. In the present study, I zoom in on the examples in (1e), where a
Norwegian compound corresponds to a single word.3 Do the Russian single words
have the same meaning as the Norwegian compounds? What kinds of semantic shifts
are attested? Is the choice between these types of shift motivated? The goal of the
present study is to provide at least preliminary answers to these questions.
I use the term “compound” about words whose stem consists of more than one stem
(Johannessen 2001). Thus, kirkegård ‘cemetery, churchyard’ is a compound since its
stem consists of the two stems kirk(e) ‘church’ and gård ‘yard’, and the same holds for
togstasjon ‘train station’, where the stem consists of tog ‘train’ and stasjon ‘station’.
2

The analyzed texts are Erlend Loe’s Naiv super, Herbjørg Wassmo’s Dinas bok, Andrej Kurkov’s Piknik na
l’du, and Ludmila Ulickaja’s Medea i eë deti. The database is available in the Tromsø Repository of Language
and Linguistics (TROLLing, https://doi.org/10.18710/0U0KN2).
3
Notice that the category of “single word” contains a number of borrowed nouns, such as vokzal ‘train station’
(from the English toponym Vauxhall, Vasmer 1976: s v. vogzál).
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For the purposes of the present study, the term “single word” is used in a broad sense
so as to cover all one-word solutions that are not compounds. Thus, in the relevant
sense both words with monomorphemic stems such as vokzal ‘train station’ and words
where the stem contains one or more derivational affixes such as kladbišče ‘cemetery,
church yard’ are labeled “single words”. In my database there are 1,690 Norwegian
compounds (lexemes) that correspond to a single word – about 36% of all lemmas in
the database. In terms of tokens, the proportion of compounds corresponding to single
words is even higher: about 46% (3,691 tokens). Clearly, we are dealing with a
widespread phenomenon that deserves our attention as linguists.
The contribution of the present study can be summarized as follows. First, in
section 2, I show that in many cases the Russian single word has the same meaning as
the Norwegian compound, whether the Russian word packages the information in one
morpheme (e.g. togstasjon – vokzal ‘railway station’) or uses a root and a derivational
affix (e.g. kirkegård – kladbišče ‘cemetery, churchyard’). Second, in sections 3-5 it is
demonstrated that there is often a semantic shift between the Norwegian compound
and its Russian counterpart, and that the semantic shifts are of two main types that I
refer to as “hyponymy” and “metonymy”. Importantly, these semantic shifts are
attested both in Russian originals and translations from Norwegian. Third, in section 6
I argue that the choice between hyponymy and metonymy is motivated by the
Norwegian compound, although the choice is not fully predictable. I furthermore
advance the Information Preservation Hypothesis, according to which a principle
governing the choice between hyponymy and metonymy is the desire to minimize the
loss of information. Finally, I propose that the trade-off between informativeness and
economy in language may be sensitive to word-formation; my findings suggest that
languages like Norwegian, where compounding is central in word-formation, prioritize
informativeness, while languages like Russian, where compounding is a less central
word-formation mechanism, give economy a higher priority. The findings are
summarized in section 7.
Before we turn to the analysis, two points need clarification. First, the present study
is not intended primarily as a contribution to translation studies, although my database
is excerpted from translated works of fiction. However, I hope my contribution to the
contrastive study of Norwegian and Russian will be of interest for specialists in
translation studies, as well as to linguists interested in Norwegian and Russian.
A second point relates to the languages under scrutiny. My analysis concerns
Norwegian and Russian, but it is likely that (some of) the points I will make also apply
to other Germanic languages, especially Danish and Swedish. My conclusions may
also be relevant for Slavic languages other than Russian, but in the following I will
limit myself to discussing Russian and Norwegian.

2.  No semantic shift
The examples with no semantic shift between the Norwegian compound and the
corresponding single word in Russian are of three basic morphological types:
(2)   a.Monomorphemic stem (root) in Russian: verdensrom – kosmos ‘cosmos’,
hakkespett – djatel ‘woodpecker’, motorvei – šosse ‘highway’, and barnebarn –
vnuk ‘grandchild’
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b. Prefixed stem in Russian: inngang – vxod ‘entrance’, utlegg – rasxod
‘expenditure’, grålysning – rassvet ‘dawn’, and øyekast – vzgljad ‘glance’
c. Suffixed stem in Russian: tyngdekraft – tjagotenie ‘gravity’, øyenvipp – resnica
‘eyelash’, nyperose – šipovnik ‘dog rose’, and lerketre – listvennica ‘larch tree’

In addition, combinations of (2b) and (2c) occur, i.e. cases where the word
corresponding to a Norwegian compound contains both prefixes and suffixes.
Examples include svirebror – sobutyl’nik ‘drinking companion’ and underklær –
podštanniki ‘underwear’.
A monomorphemic stem (root) in (2a) is the least interesting type in the sense that a
second language learner or a translator simply has to know that the Russian equivalent
of a Norwegian compound such as motorvei ‘highway’ happens to be šosse with a
monomorphemic stem. There appear not to be any generalizations to be made about
this type apart from the general fact that Norwegian compounds frequently correspond
to single words in Russian, and that there are many borrowings in type (2a).
A generalization about the type in (2b) is that Norwegian compounds where the first
part of the stem is a preposition frequently correspond to prefixed stems in Russian,
e.g. inngang – vxod ‘entrance’ and utlegg – rasxod ‘expenditure’ in (2b).4 On the face
of it, these Norwegian and Russian words seem to have entirely parallel structures.
However, it makes sense to analyze the Norwegian words as compounds since
elements such as inn and ut can function as independent words (cf. gå inn ‘go inside’
and gå ut ‘go outside’). Russian prefixes are also related to independent words
(prepositions), but there may be differences both in form and meaning, so prefixes
cannot be analyzed as prepositions. For instance, the prefix vy- corresponds
semantically to the formally different preposition iz (vyxod iz partii ‘exit from the
party’), while the prefix pro- ‘through’ (proxodit’ ‘go through’) does not correspond
semantically to the homophonous preposition pro ‘about’ (govorit’ pro svoju žizn’
‘talk about one’s life’). However, no matter what kind of structure one assumes for the
relevant words, the generalization that Norwegian compounds with prepositions often
correspond to prefixed words in Russian is potentially useful for second language
learners and translators. I hasten to add that although the generalization seems to hold
from Norwegian to Russian, it does not work as well the other way. As shown by
examples such as grålysning – rassvet ‘dawn’ and øyekast – vzgljad ‘glance’ in (2b)
many Russian prefixed nouns do not correspond to compounds with prepositions in
Norwegian.
With regard to the suffixed stems in (2c), it does not seem feasible to state any
general rules, insofar as a large number of suffixes with a variety of meanings are
relevant. Here are just a few:
(3)   a.(Male) person: -nik (mellommann – posrednik ‘mediator’, straff-fange –
katoržnik ‘convict’)
b. Female person: -ka, -nica (finnejente – loparka ‘Sami girl’, kunstnerdame –
xudožnica ‘female artist’)

4

I follow Faarlund et al. (1997: 412) and analyze inn and ut as prepositions instead of adverbs. I will not discuss
this question since it is tangential to my study. I furthermore will not discuss whether words like vxod and rasxod
contain a zero suffix. For critique of zero morphemes, the reader is referred to Anderson 1992, Nesset 1998 and
references therein.
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c. Instrument: -nik, -tel’ (lærebok – učebnik ‘textbook’, lyddemper – glušitel’
‘muffler’)
d. Place: -išče, -nik (kirkegård – kladbišče ‘cemetery, churchyard’, hønsehus –
kurjatnik ‘hen house’)
e. Offspring: -ënok (ulvunge – volčonok ‘wolf cub’)
f. Nationality: -anin (engelskmann – angličanin ‘Englishman’)

Second language learners of Russian need to acquire the meanings of the relevant
suffixes – and in addition learn that they frequently correspond to Norwegian
compounds.

3.  Semantic shift: Redundancy and information packaging
The cases discussed in the previous section involve “automatic” relationships in the
sense that a second language learner or translator has no real choice when s/he wishes
to express concepts such as ‘textbook’. This concept is conventionally expressed by
means of a compound in Norwegian (lærebok), but not in Russian (učebnik). The
examples we will be concerned with in the following, on the other hand, are “nonautomatic” and involve semantic shifts insofar as the corresponding words in the two
languages have different meanings. In the following sentence, for example, the
Russian translator could have used sadovyj stolik as a precise equivalent of hagebord
‘garden table’, but has instead chosen to use the single word stolik ‘table’:5
(4)  Hun slengte de nakne leggene på hagebordet og plystret en melodi han ikke
kjente. (Wassmo)
Dina zadrala golye nogi na stolik i načala nasvistyvat’ neznakomuju emu
melodiju.
‘She put her naked legs on the (garden) table and started whistling a melody that
was unfamiliar to him.’

Arguably, avoidance of redundancy could be the motivation for the choice of stolik
instead of sadovyj stolik, since in the relevant context it is clear that the event takes
place in a garden. Hence, it could be argued that including the epithet sadovyj ‘garden’
would be redundant. However, the use of single words is not limited to contexts with
redundancy:
(5)  Den siste dagen i Bergen kom de forbi et plankegjerde, der det hang plakater av
alle slag. (Wassmo)
V poslednij den’ svoego prebyvanija v Bergene oni proxodili mimo zabora,
kotoryj pestrel vsevozmožnymi ob’’javlenijami i afišami.
‘On the last they of their stay in Bergen they walked by a (board) fence, where
there were posters of all kinds.’

There is nothing in the context that would suggest that the relevant fence was made of
boards, so redundancy avoidance cannot explain why the translator has chosen the
5

Throughout the article, the examples in numbered sentences are organized as follows. First the Norwegian
sentence is given, then the corresponding Russian sentence from the database, and finally an English translation
of my own. For the convenience of the reader, the name of the author of each example is given in parentheses,
and the relevant word is boldfaced in all three languages.
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single word zabor ‘fence’ as the counterpart of the more informative Norwegian
compound plankegjerde ‘board fence’. Unfortunately, it is far from trivial to estimate
how often redundancy avoidance is a possible explanation because it is difficult to
operationalize what exactly should be counted redundant. However, the mere existence
of examples like (5) shows that redundancy avoidance cannot be the whole story.
Examples (4) and (5) both involve a single word in the Russian translation of a
more informative Norwegian compound. Do we have examples where a more
informative Norwegian compound occurs in translations the other way, i.e. in texts
translated from Russian into Norwegian? The data in Table 1 suggest that the answer
is “yes”. The table shows the number of examples with single words involving a
semantic shift (column 2), the total number of compounds (column 3) and the
proportion of single words per compound in percent (column 4). As shown, the
percentage is somewhat higher in texts originally written in Norwegian, but although a
chi-square test indicates statistical significance, the effect size is below the threshold
of what is considered reportable. I conclude that there is no robust difference between
translations from Norwegian and Russian.6 The upshot of this is that the use of single
words with semantic shift cannot be explained as a translation strategy alone, whereby
translators would omit information when they translate Norwegian compounds into
Russian. If this were the whole story, we would not expect semantic shifts of the
relevant type in translations into Norwegian. Instead, I suggest that we are dealing
with a difference in information packaging between the two languages. It seems that
Russian texts in some cases give the readers less information, regardless of whether
the text is originally written in Russian or translated into Russian from Norwegian. We
return to information packaging in section 6. However, first we need to consider the
two most important types of semantic shift – hyponymy and metonymy. This is the
topic of the next two sections.
  

#  examples  with  shift   #  compounds   %  examples  with  shift  

Norwegian  originals  

671  

4,194  

16.0%  

Russian  originals  

390  

3,826  

10.2%  

Table 1. Proportion of examples (tokens) with semantic shift in translations in both directions.

4.  Semantic shift: Hyponymy
For the purposes of the present study it is sufficiently precise to say that a hyponym is
a word that denotes a subtype of another word (but see e.g. Lyons 1977:291-295 and
Cruse 1986:88-92 for discussion). Thus, in (4) hagebord ‘garden table’ is a hyponym
of bord ‘table’ since a garden table is a type of table, and in (5) plankegjerde ‘board
fence’ is a hyponym of gjerde ‘fence’ since a board fence is a type of fence. I will use
the term “hypernym” to refer to superordinate terms such as bord and gjerde. What we
6

A chi-squared test (X2 = 45.155, df = 1) gave p-value = 1.8204e-11, which indicates statistical significance.
Cramer’s V-value = 0.071, which shows that the effect size is below the threshold for what is considered
reportable (King & Minium 2008: 327–329).
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see in (4) and (5) is that the Russian single word is semantically equivalent to the
hypernym of the Norwegian compound since the Russian texts use stolik ‘table’ and
zabor ‘fence’ instead of more precise terms. I will refer to this type of semantic shift as
“hyponymy” – the relationship between a hyponym (the Norwegian compound) and a
hypernym (the corresponding single word in Russian).
Hyponymy is by far the most common type of semantic shift in my database. Of the
1,061 Norwegian compounds (tokens) corresponding to a Russian single word with
semantic shift, 592 (56%) involve hyponymy. Here are a few illustrative examples:
(6)  a. vodkaflaske ‘vodka bottle’ – butylka ‘bottle’
b. elvebredd ‘river bank’ – bereg ‘bank’
c. kjøpmannsenke ‘merchant’s widow’ – vdova ‘widow’
d. isbjørn ‘polar bear’ – medved’ ‘bear’
e. felespiller ‘fiddler’ – paren’ ‘guy’
f. farmor ‘paternal grandmother’ – babuška ‘grandmother’

Examples (6a-d) show the most widespread pattern, whereby the Russian single word
is the equivalent of the second part of the Norwegian compound, e.g. flaske ‘bottle’ in
vodkaflaske ‘vodka bottle’. The second part determines the morphosyntactic properties
(e.g. grammatical gender) of the compound as a whole and is therefore considered the
head of the compound (Faarlund et al. 1997:61-63, see also Nesset 2016:93-95 for
discussion). Accordingly, in (6a-d) we can say that we have “head-identical”
hyponymy.
Examples (6e-f) illustrate the much less common pattern where hyponymy is not
head-identical. In (6e), the Russian single word paren’ ‘guy’ does not correspond to
the head spiller ‘player’ of the Norwegian compound felespiller ‘fiddler’. Instead the
Russian word paren’ ‘guy’ is a semantically much more general term – but still a
hypernym of fiddler. Kinship terms like the one in (6f) represent a special case.
Russian does not have a simple term corresponding directly to farmor ‘paternal
grandmother’, and instead we find the hypernym babuška ‘grandmother’, which is
used about both paternal and maternal grandmothers.
In all the cases of hyponymy discussed so far, the Norwegian compound is the more
specific term. While this is the most widespread pattern, there are also examples in my
database where the Russian term is more specific than the corresponding Norwegian
compound:
(7)  a. brennevin ‘hard liquor’ – vodka ‘vodka’
b. adelsmann ‘nobleman’ – graf ‘count’
c. brikkespill ‘board game’ – šaxmaty ‘chess’
d. barnebarn ‘grandchild’ – vnučka ‘granddaughter’

Only 45 examples (tokens) are of the type in (7), whereas 547 tokens are of the type in
(6), so it is clear that the general tendency is for a Norwegian term to be more specific
than a corresponding single word in Russian.
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5.  Semantic shift: Metonymy
Metonymy can be defined as a cognitive process where a conceptual entity gives
mental access to another conceptual entity within the same domain (Radden &
Kövecses 1999:21). Some researchers find the notion of “domain” unclear, and instead
define the relationship between the two conceptual entities in terms of contiguity
(Peirsman & Geeraerts 2006).7 An example is kirkegolv ‘church floor’, for which the
corresponding single word cerkov’ ‘church’ is attested in my database. The church
floor and the church both belong to the spatial domain and there is a contiguity relation
between them since the church floor is part of the church. Here are examples of five
well attested types of metonymy in my database:
(8)   a. Part-whole: kirkegоlv ‘church floor’ – cerkov’ ‘church’, bjørkenever ‘birch
bark’ – bereza ‘birch’, hesterygg ‘horse’s back’ – lošad’ ‘horse’
b. Quantity-quantified: melkedråpe ‘drop of milk’ – moloko ‘milk’, pølsebit
‘piece of sausage’ – sardel’ka ‘sausage’, vedkubbe ‘log of firewood’ – drova
‘firewood’
c. Container-content: vinglass ‘wine glass’ – vino ‘wine’, hermetikkboks ‘can’ –
konservy ‘canned goods’, fraukjeller ‘manure yard’ – nečistoty ‘dirt’
d. Location-located: ospeli ‘hill with aspens’ – osina ‘aspen’, krambodgutt ‘shop
assistant’ – lavka ‘shop’, handelshus ‘trade house’ – torgovlja ‘trade’
e. Material-product: glassdør ‘glass door’ – steklo ‘glass’, jernskrap ‘scrap iron’
– železo ‘iron’, keramikkting ‘ceramic object’ – keramika ‘ceramics
f. Participant-relation: seifiske ‘pollock fishing’ – sajda ‘pollock’, skjeggvekst
‘beard growth’ – boroda ‘beard’, syrinduft ‘smell of lilac’ – siren’ ‘lilac’
g. Adjacency: kirkegård ‘cemetery’ – cerkov’ ‘kirke’, veikant ‘edge of road’ –
doroga ‘road’, bekkefar ‘creek bed’ – ručej ‘creek’
h. Institution/location-animate: hovedhus ‘main building’ – xozjain ‘host,
landlord’, nabogård ‘neighboring farm’ – sosed ‘neighbor’, vitenskapsakademi
‘academy of sciences’ – akademik ‘member of academy of sciences’
i. Temporal metonymy: bryllupsdag ‘wedding day’ – svad’ba ‘wedding’, dagslys
‘daylight’ – den’ ‘day’, uår ‘year with crop failure’ – neurožaj ‘crop failure’

Peirsman and Geeraerts (2006:280) consider part-whole relations prototypical
examples of metonymy, and in my database they are the most frequent type with 101
tokens. Closely related is the quantity-quantified type in (8b), which comprises 22
tokens in the database. Container-content, another classic example of metonymy, is
represented by 30 examples. The categories of location-located and material-product
contain 21 examples each, while participant-relation is more frequent with 49 tokens.
For adjacency I have 28 tokens, for Institution/location-animate 14, and for temporal
metonymy 19 tokens. In addition, there are several miscellaneous types of metonymy,
so all in all I have 391 examples (tokens) of metonymy, which is considerably less
than the 592 examples of hyponymy in the database.
As mentioned in the previous section, for hyponymy the typical pattern is that the
Russian single word corresponds to the head (second part) of the Norwegian
7

It is worth mentioning that hyponymy is sometimes regarded as a type of metonymy (see e.g. Peirsman &
Geeraerts 2006: 277). However, since in my database hyponymy is much more frequent than (any other type of)
metonymy, it is useful to treat hyponymy as a separate category.
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compound. For metonymy, the typical pattern is that the Russian word corresponds to
the non-head (first part) of the compound. Thus, in (8a) cerkov’ ‘church’ is the
Russian equivalent of kirke ‘church’ which is the non-head of the compound kirkegolv
‘church floor’. However, there are examples where this simple relationship is not in
place. A case in point is kjøkkenhage ‘kitchen garden’ which is attested as the
translation of grjadka ‘vegetable patch’. There is arguably a part-whole relationship
between a vegetable patch and kitchen garden, but the Russian word is not an
equivalent of the non-head kjøkken ‘kitchen’ of the Norwegian compound.

6.  Hyponymy vs. metonymy: The Information Preservation
Hypothesis
Is it possible to predict the choice between hyponymy and metonymy? Not fully, I will
argue, but it is possible to state some generalizations. In particular, I will propose what
I call the “Information Preservation Hypothesis”.
Since hyponymy is the most widespread pattern, my strategy will be to consider
hyponymy the default that is chosen when there are no reasons to prefer metonymy. In
other words, the challenge is to identify circumstances where metonymy is used
despite the general preference of hyponymy.8
Let us first consider the part-whole metonymies illustrated in (8a) above. Here we
are dealing with a type of compound where the head is a part of the non-head. For
instance, gоlv ‘floor’, which is the head of the compound kirkеgоlv ‘church floor‚ is
part of the non-head kirke ‘church’:
(9)  Han skulle stå på kirkegolvet side om side med denne Stine, lappetyende som
hadde født en lausunge. (Wassmo)
Emu pridetsja stojat’ v cerkvi bok o bok s ètoj loparskoj devkoj, kotoraja rodila
nezakonnogo rebenka.
‘He would have to stand on the church floor/in the church next to Stine, a Sami
servant who had given birth to an illegitimate child.’

While it would be possible to render kirkegolv precisely in Russian, say, as pol cerkvi,
the translator has avoided this more cumbersome option and preferred the simple
cerkov’ ‘church’. The alternative strategy of hyponymy, which would yield pol ‘floor’
instead, would not be felicitous. Indeed, the point is not that the event in (8) is located
on a floor. What is important is that the sentence describes something that the
character in the novel would find objectionable in church. We can state the
generalization for part-whole compounds that a single word corresponding to the nonhead is frequently used in Russian.
As an illustration of this generalization, consider the two words loftsgang ‘corridor
in the attic’ and loftstrapp ‘staircase leading to the attic’. In the former, the corridor is
part of the attic, and since we are dealing with a part-whole relation, we would expect
metonymy to be a viable option in Russian. This is borne out by the facts; in the
8

Notice that the term “default” is used in a number of different ways in linguistics (Fraser & Corbett 1997,
Corbett 2006: 148). In the present study, the term has the meaning “normal case”, i.e. what applies when no
blocking information is available.
69

Tore Nesset

Russian translation of Wassmo’s novel Dinas bok we find čerdak ‘attic’. In the case of
loftstrapp, we are not dealing with a part-whole relation, since a staircase leading up to
the attic is strictly speaking not part of the attic. Translating loftstrapp as čerdak would
be misleading, and Wassmo’s Russian translator instead uses lestnica ‘staircase’,
which is an example of hyponymy, not metonymy.
Although the part-whole generalization represents a frequent pattern, we are not
dealing with a categorical rule. A good illustration is fjelltopp ‘mountain peak’, which
in the Russian translation of Wassmo’s novel is rendered as veršina ‘peak’
(hyponymy) twice and gora ‘mountain’ (metonymy) once. Both translations seem
adequate since it is equally informative to refer to the topographical formation in
question as a ‘peak’ and a ‘mountain’.
The related type of quantity-quantified metonymy in (8b) also illustrates the
relevance of informativeness. It would indeed be possible to use kaplja ‘drop’ as the
Russian counterpart of melkedråpe ‘drop of milk’. However, more important than the
quantity is the quality, i.e. that we are dealing with milk, and accordingly we find
moloko ‘milk’ corresponding to melkedråpe in the Russian translation of Wassmo’s
novel. It is worth mentioning that we find the same pattern in translations from
Norwegian to Russian. For instance, in the Norwegian translation of Kurkov’s Piknik
na l’du we find the compound snørrdråpe ‘drop of snot’ corresponding to sopli ‘snot’
in the Russian original.
Here is a general hypothesis that seeks to capture the importance of
informativeness:
(10)   Information Preservation Hypothesis:
When using a single word for a Norwegian compound, minimize the loss of
information.

It is important to notice that although the hypothesis takes Norwegian compounds as
its point of departure, it is not restricted to translations from Norwegian into Russian.
As we have just seen, the same patterns are found in translations in both directions.
In this article, we have seen three strategies in action, all of which relate to the
hypothesis in (10). If there is a single word in Russian with the same meaning as a
Norwegian compound, such a word can be used with no loss of information, as we
have seen in the section on no semantic shift (section 2). However, if for some reason
a precise equivalent is not used, two strategies remain. As shown in section 3,
hyponymy is the normal case. I suggest that this is because normally hyponymy (using
a hypernym instead of a hyponym) involves a minimal loss of information. However,
as we have seen in the present section, sometimes metonymy involves a smaller loss of
information than hyponymy. Cases of this type include the part-whole and quantityquantified relations explored above. Whether the approach can be extended to all types
of metonymy explored in section 5 remains an open question that is beyond the scope
of the present study and will be left for future research.
The hypothesis in (10) is based on translations in both directions between
Norwegian and Russian. Does it apply to translated texts only, or is the hypothesis
pointing us toward a more general relationship between information packaging and
word-formation? I have stated the Information Preservation Hypothesis as an
imperative to clarify that it is a subcase of the celebrated Gricean maxim of quantity:
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“Make your contribution as informative as is required” (Grice 1975:45). The question
now arises as to why informativeness is not always maximized. The answer may be
that there is a trade-off between informativeness (the maxim of quantity) and economy
(the maxim of manner: “Be brief (avoid unnecessary prolixity)”, Grice 1975:46). In
other words, strategies involving less information (hyponymy and metonymy) may be
preferable if a precise equivalent would appear cumbersome or long-winded. While
the trade-off between informativeness and economy is well-known, in the present
context it is interesting to notice that the trade-off seems to be treated differently in
different languages, as was alluded to in section 3 above. The finding of the present
study that Norwegian compounds frequently correspond to less informative, but more
economical single words in Russian suggests that languages like Norwegian where
compounding is a central word-formation mechanism prioritize informativeness, while
languages like Russian where compounding is less central may give higher priority to
economy.9 This is a suggestion that deserves attention in future research.

7.  Conclusions and questions for future research
The present study is an empirical investigation of Norwegian compounds that
correspond to what I refer to as “single words” in Russian, i.e. single words that are
not compounds. The following conclusions can be drawn. First, it has been shown that
in some cases, the Russian single words have the same meaning as the corresponding
compound in Norwegian, but that in many instances we have semantic shifts. Second,
I have argued that hyponymy is the default type of semantic shift, but that metonymy
is preferred for certain kinds of Norwegian compounds, in particular those where the
head is a part of the non-head (e.g. kirkegolv ‘church floor’) and the head denotes a
quantity of the non-head (e.g. melkedråpe ‘drop of milk’). Third, I have suggested that
the choice between hyponymy and metonymy depends on information loss; hyponymy
normally involves the loss of less information, but metonymy is preferred in those
cases where it involves a smaller information loss than hyponymy. Finally, I have
related my findings to the trade-off between informativeness and economy and
hypothesized that this trade-off is treated differently in languages like Norwegian,
where compounding is a central word-formation mechanism, and Russian, where
compounding is less central in the word-formation.
A number of questions are left open for future research. First of all, it is necessary
to investigate the relationship between metonymy and information loss in more detail:
does the approach sketched in the present study extend to all types of metonymy?
Second, the hypothesis that the trade-off between informativeness and economy works
differently in Norwegian and Russian needs to be tested against a larger body of data.
Finally, it would be interesting to find out to what extent the conclusions drawn in the
present study apply to Germanic and Slavic languages in general, not just to
9

To say that compounding is a less central word-formation mechanism in Russian than Norwegian does not
mean that compounding is unproductive in Russian. However, while compounding shows some degree of
productivity in Russian, derivational prefixes and suffixes play a more central role in the word-formation. In
Norwegian, on the other hand, compounding is ubiquitous, whereas derivational prefixes and suffixes are of
more limited importance. For a more detailed comparison of compounding in Russian and Norwegian, see
Nesset and Sokolova (to appear).
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Norwegian and Russian. However, while future research may provide more definite
answers, the present study strongly suggests that empirical investigations of
Norwegian compounds and their Russian counterparts represent a fruitful endeavor.
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Abstract. In the Shadow of Dusk ... On the Poetry by Edith Södergran and Halina
Poświatowska
Two young women, two extremely talented poets, two distant cultures and one convergent
fate marked by living with an incurable illness – this is how one could briefly summarize two
of the most fascinating poetic personalities of the 20th century: Edith Södergran and Halina
Poświatowska. Both poets died at the age of just over thirty, leaving behind works which
testify not only to their great talent and poetic potential, but also to their extraordinary female
sensitivity and maturity. Although they came from different cultures and times, and wrote in
two different languages (Swedish and Polish), it is hard not to see a stunning affinity between
their powerful poetic visions. The article explores these thematic similarities by focusing on
their understanding of human fate, female sensuality and desire for existential freedom in
expressing their own thoughts and their being in the world.

Två unga kvinnor, två extremt begåvade poeter, två olika kulturer och ett liknande öde.
Så kan man kort sammanfatta två av de mest fascinerande poetiska personligheterna i
1900-talets europeiska litteraturhistoria: Edith Södergran (1892-1923) och Halina
Poświatowska (1935-1967). Trots att de skiljer sig beträffande sina ursprungsländer
(Finland och Polen), språken (svenska och polska) och – framförallt – beträffande
generationstillhörigheten (Poświatowska föddes ju tolv år efter Edith Södergrans död),
är det svårt att inte lägga märke till en slående parallell, både vad gäller deras livsöden,
i båda fallen präglade av livslånga, obotliga sjukdomar samt de gemensamma
tematiska områdena i deras poesi. Båda dessa poeter dog när de endast var drygt 30 år
gamla, men de lämnade efter sig dikter som inte bara vittnar om deras stora poetiska
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begåvning, utan också om unik känslighet och mognad, vilket fortfarande påverkar
läsare världen över.1
Södergrans författarskap är alltjämt föremål för otaliga litterära studier, särskilt i
Norden. Hon efterlämnade bara fem volymer poesi samt en samling aforismer och
några enstaka ungdomsdikter – sammanlagt 375 sidor. Men detta är tillräckligt för att
räkna in henne bland de mest respekterade företrädarna för modern svensk lyrik.
Södergrans poesi, översatt till många språk, nådde också Polen, bland annat via
översättningar och studier av Ewa Niewiarowska, Alicja Rybałko, Wojciech Niwiński,
Ryszard Mierzejewski, Leonard Neuger och andra.2 Det är emellertid huvudsakligen i
Sverige och Finland, men även i den engelsk- och tyskspråkiga litteraturen, mer än 90
år efter diktarens död, som man fortsätter att undersöka och utforska inte bara dessa
dikters egenskaper utan även deras författares personlighet och livsöde.
Det finns endast en begränsad mängd material om Södergrans levnad. Poeten var
mycket diskret när det gällde den privata sfären. Även i brev till vänner och bekanta
var hon mycket reserverad och försiktig. Hon förstörde också systematiskt de flesta
vittnesbörden (inklusive mottagna brev) som kunde kasta ljus på hennes livsöde.3 Som
hon själv skriver i ett ofta citerat fragment ur ett av de få bevarade breven till vännen
och författaren Elmer Diktonius, ville hon inte lämna något åt ”likmaskarna”, alltså åt
framtida levnadstecknare av hennes liv och lyrik: dikterna skulle bara tala för sig
själva (Rahikainen 2014;16).
Södergran föddes 1892 i Sankt Petersburg. På den tiden tillhörde Finland det ryska
riket, men behöll en långtgående autonomi. Förutom den finska befolkningen var detta
område också bebott av finlandssvenskar, för vilka svenska (ej finska) var (och
fortfarande är) modersmål. Södergran, liksom övervägande delen av den
svenskspråkiga nationella minoriteten, behärskade både svenska och finska, men det
föreföll henne naturligt att välja just svenskan för sina dikters språk.
Vid 15 års ålder förlorade Södergran sin far i tuberkulos. Kort därefter
diagnostiserades denna svårbotliga sjukdom också hos henne. Därefter levde hon sitt
liv, med undantag för en del resor och periodiska vistelser på olika sanatorier
                                                                                                                
1

I denna artikel presenterar jag en utökad och svenskspråkig version av den av mig tidigare skrivna texten, ”W
smudze cienia… O poezji Edith Södergran och Haliny Poświatowskiej”, avsedd för festskriften: Literatura
polska w świecie. Recepcja i adaptacja – mecenaty i migracje. Prace ofiarowane Profesorowi Romualdowi
Cudakowi, Katowice, Uniwersytet Śląski (utkommer 2019).
2
Jfr bl.a.: A. Rybałko. 1995. Edith Södergran. Moje życie, moja śmierć, mój los. Wybór wierszy. Przełożyła A.
Rybałko. Warszawa: Oficyna Literatów i Dziennikarzy ”Pod Wiatr”, Musisz odnaleźć swoją twarz. Wybór liryki
miłosnej (antologia), red. E. Niewiarowska. 1992. Tłumaczenie i opracowanie E. Niewiarowska. Poznań:
Carmelitanum. W. Niwiński. 2011. pieszo przez słońc systemy. wybór wierszy Edith Södergran. Wybrał,
przełożył i przedmową opatrzył W. Niwiński. Biblioteka mniej znanych klasyków. wojtek 47,
https://www.gandalf.com.pl/files/products/texts/299000.pdf.
L. Neuger. 1998. ”Wydziedziczona. O poezji Edith Södergran”, Dekada Literacka, nr 8 (68); R. Mierzejewski.
2014.
Wybór
wierszy
–
styczeń
2014
–
Edith
Södergran,
Libertas
01.01.2014.
http://www.libertas.pl/poezja_0114_edith_sodergran.html.
3
G. Hägg.1996. ”Romantik och romantisk realism 1809 till ca 187”, i: Den svenska litteraturhistorien,
Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 189-279.
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(inklusive i Davos i Schweiz), i byn Raivola. Detta hindrade dock inte Södergran att ha
täta kontakter med de litterära kretsarna i Helsingfors och i Stockholm. Sjukdomen
tvingade henne dock att hålla sig mycket hemma där hon oftast som enda sällskap
hade sin mor. Södergrans biografer betonar det mycket starka känslomässiga bandet
till modern:
Den exklusiva mor-dotter-relationen var av största vikt för Södergran, närmast med tanke på hennes
goda självförtroende som uppbackades av modern, en självbild som av utomstående kunde uppfattas
som framfusighet och anspråksfullhet. (Rahikainen 2014:22-23)4

Som bl.a. litteraturvetaren Eva Ström påpekar, var det kanske just denna nära relation
till modern samt isoleringen, bokstavligt och bildligt, som bidrog till Södergrans unika
övertygelse om sitt eget värde och en okuvlig tillförsikt beträffande sin intellektuella
kapacitet: ”Ett ensamt barn? (…) Nyare psykologisk forskning har påpekat att
ensambarnet tvärtemot vad man kan tro ofta får en gynnad uppväxt med en stark
självkänsla och tro på egna förmågor” (Ström 1994:19, 22).
Redan Södergrans tidiga dikter, de s.k. Juvenilia från 1907-1909, vittnar om hennes
stora poetiska förmåga. De är samlade i en volym allmänt känd under namnet
Vaxdukshäftet och publicerades under titeln Ungdomsdikter (1916).5 De sammanlagt
238 dikterna handlar mestadels om skolupplevelser och kärlek, men man finner även
dikter som visar poetens politiska engagemang. Många av dem signalerar också
mörkare motiv, såsom sjukdom och död, särskilt de dikter som skrevs efter
tuberkulosdiagnosen 1908. De flesta av dessa lyriska verk är intressant nog skrivna på
tyska (det språk som Södergran talade i skolan), men i slutet av poesisamlingen finns
det även dikter skrivna på svenska. Från 1908 är dock Södergrans poetiska språk
enbart svenska. Som Neuger framhåller har poeten ”fångad i en värld avskild från
Karelska halvön, börjat sitt vuxna liv från en märklig gemenskap: sjuka människor”
(Neuger 1998:2).6 Detta återspeglas i dikterna där huvudmotiven, uppdelade framför
allt i två viktiga semantiska fält – sjukdom och död – och i kombination med
existentiella frågor, på olika sätt och i olika grad utgör ett konstant inslag i Södergrans
kommande lyrik.
Trots den tilltagande sjukdomen och periodiska självmordstankar kontaktar
Södergran förlaget Schildts i Helsingfors, som bestämmer sig för att publicera denna
närmast okända poesi.7 År 1916 utkommer volymen Dikter, som definitivt bryter med
den finlandssvenska lyriska traditionen (sedan tidigare upprättad av bl.a. poeterna
                                                                                                                
4

   Se också bl.a.: Sigrell, B. 2009. Att dikta sig fri från verkligheten, Tove Ditlevsen, Edith Södergran, Gunvor
Hofmo, Riga: Gidlunds förlag, s. 86-87.  
5
Edith Södergran. 1916. Ungdomsdikter, Holger Schildts förlag, Helsingfors.
6
Översättningen från polska till svenska i både detta och andra i texten anförda stycken är min om inget annat
anges.
7
Se: A. Rahikainen. 2014. Kampen om Edith. Biografi och myt om Edith Södergran, Helsingfors: Bokförlaget
Atlantis AB, särskilt kap. ”En färgstark debut”. Även: E. Ström, Edith Södergran…, s. 99.
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Johan L. Runeberg och Zacharias Topelius)8 och oscillerar kring en helt ny kvinnobild.
Inspirationen för denna bild var de feministiska texterna av den svenska författaren
Ellen Key och essäer av den tyska författaren Elisabeth Dauthendey.9 Södergran tar i
diktsamlingen upp kärlekens problematik och både upptäcker och kämpar med sin
egen sexualitet. Dikterna mottogs väl av kritikerna, trots några recensenters förvåning
och viss skepsis angående deras fria stil, som bröt mot den vedertagna poetiska
traditionen – bl.a. genom avvisandet av rim. Som Göran Hägg påpekar: ”Till skillnad
från Vilhelm Ekelunds klassiskt tuktade dithyramber var Södergrans fria vers
verkligen ett brott mot traditionen.” (Hägg 1996:444).
Kort därefter kommer fler volymer ut: i september 1918 publiceras Septemberlyran
och Rosenaltaret samt 1920 Framtidens skugga. Två år efter poetens död, 1925, gavs
den kanske mest kända samlingen av tidigare opublicerade dikter ut: Landet som icke
är.
Södergran dog 1923, endast 31 år gammal. Under andra världskriget blev Raivola,
där hon bodde och begravdes, i stor utsträckning förstört och bränt. Således försvann
också spåren av Södergrans grav. Först 1960 uppfördes i Raivola ett monument till
Södergrans minne. Hagar Olsson, Södergrans generationskollega och författarvän,
skrev efter hennes bortgång: ”Det är få diktare förunnat att bli så älskade och så
skymfade, så högt skattade och så vantolkade som Edith Södergran blivit.” (cit. efter
Rahikainen 2014:215).10
Det är fascinerande att se hur Södergrans öde sammanfaller med den polska poeten
Halina Poświatowskas liv. Inte mindre fängslande är konvergensen av deras poetik och
språkmönster. Tack vare översättningar av Södergrans dikter till polska kan icke
svensktalande polska läsare jämföra och begrunda dessa två olika och ändå i många
avseenden lika litterära gestalter. Man kan ju knappast undgå att se att Södergrans
poetiska språk ligger närmare Poświatowskas poetik än man, med tanke på deras olika
kulturella sammanhang, kunde förvänta sig, även om Neuger mycket riktigt påpekar
att det är några litterära epoker som skiljer dem åt (Neuger 1998:2). Teman i deras
verk är dock tidlösa och präglade av en extremt grym verklighet, som innehåller såväl
fysiskt och psykiskt lidande på grund av en obotlig sjukdom samt en ständig
påminnelse om det överhängande dödshotet.
Medan läsare i Polen kan tänkas ha en viss kännedom om Södergrans poesi, är
Poświatowska nästan helt okänd för den svenska publiken. År 2008 presenterades i
Sverige en antologi med översättningar av utvalda verk av 20 polska poeter.11 Den
                                                                                                                
8

G. Hägg.1996. ”Romantik och romantisk realism 1809 till ca 187”, i: Den svenska litteraturhistorien,
Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 189-279.
9
Elisabeth Dauthendeys (1854-1943) text ”Vom neuen Weibe und seiner Liebe: ein Buch für reife Geister”
(1900) tog upp äktenskapets och familjens problematik.
10
Hagar Olsson publicerade 1955 en omfattande brevväxling med Edith Södergran: Ediths brev, Helsingfors:
Schilds.
11
Jag i första och sista person: 20 polska kvinnliga poeter. 2008. Red. I. Grönberg & S. Ingvarsson, Stockholm:
Bokförlaget Tranan.
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innehåller bl.a. tolv dikter av Poświatowska (i översättning till svenska av Tomas
Håkanson), men utgivningen av denna värdefulla publikation resulterade inte i någon
större efterfrågan på Poświatowskas diktning. Det är annorlunda i Polen, där
Poświatowskas verk ingår i landets kulturella och litterära kanon.
Poświatowska föddes 1935 i Częstochowa och dog 1967 i Kraków, endast 32 år
gammal, till följd av en mycket komplicerad hjärtoperation. Den alltför tidiga döden
bidrog säkert till att hennes livsöde blev närmast legendariskt och – precis som
Södergrans liv och verk – är idag en symbol för en konstnärlig verksamhet präglad av
grym ödesmakt. Som Poświatowskas levnadstecknare Izabela Osiadacz skriver, har
poetens tragiska liv i sig ”en nästan litterär karaktär, där hennes sjukdom tar form av
en metafor” (Osiadacz 2014).12
Halina Poświatowska officiella debut är daterad till 1956, då hennes dikter
”Szczęście” [Lyckan] och ”Człowiek z Annapurny” [En man från Annapurna]
publicerades i tidskriften Gazeta Częstochowska. Efter att ha publicerat ytterligare
några lyriska verk i andra tidningar utgavs 1958 hennes första diktsamling Hymn
bałwochwalczy [Avgudsdyrkan]. Några år senare publicerades flera diktvolymer:
Dzień dzisiejszy [Idag; 1963], Oda do rąk [Ode till händerna; 1966] och, efter
Poświatowskas död, Jeszcze jedno wspomnienie [Ett minne till; 1968].13
I Poświatowskas livsöde finner man en existentiell situation som liknar Södergrans:
Poświatowska insjuknade redan som barn (under andra världskrigets svåra
umbäranden) i halsfluss som – obehandlad – resulterade i en mycket allvarlig
hjärtsjukdom. Denna åkomma kastade en skugga över Poświatowskas hela liv och
tvingade henne till långa vistelser på sjukhus och sanatorier. Läkare i Polen kunde inte
åta sig att genomföra den nödvändiga typen av operation. Man försökte däremot
insamla medel för Poświatowskas resa till Philadelphia i USA, där läkarna på den
tiden hade bättre resurser för en sådan riskabel hjärtkirurgi. Efter att ha bekämpat
många byråkratiska hinder och tack vare generöst ekonomiskt stöd från de polska
organisationerna i USA, lämnade Poświatowska 1958 Polen för Amerika. Där kunde
hon, efter ett lyckat hjärtklaffsbyte, äntligen börja leva ett någorlunda normalt liv.14
Konvalescensen gav Poświatowska en möjlighet att stanna i USA och påbörja
studier vid det prestigefyllda Smith College i Northampton, Massachusetts. Efter några
år tog dock längtan efter Polen och – vilket inte är utan betydelse – saknaden efter
modern över och hon beslutade sig för att återvända hem. Liksom Södergran, var
också Poświatowska extremt emotionellt bunden till sin mor. Som bl.a.
                                                                                                                
12

I. Osiadacz. 2014. „Kruche istnienie, (nie)śmiertelna poezja”, Xiengarnia.pl, 2014-05-13,
https://xiegarnia.pl/artykuly/kruche-istnienie-niesmiertelna-poezja/
13
H. Poświatowskas litterära kvarlåtenskap omfattar även flera reportage från vistelsen i USA (1961) samt
berättelsen Niebieski ptak [Den blå fågeln, (1966)], som publicerades i tidskriften Życie Literackie. Postumt och
inom samma förlag publicerades Poświatowskas självbiografiska roman Opowieść dla przyjaciela [Berättelsen
för en vän] (2000).
14
Se K. Błażejowska. 2014. Uparte serce. Biografia Poświatowskiej [Det envisa hjärtat. Poświatowskas
biografi], Kraków: Wydawnictwo Znak.
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litteraturvetaren Grażyna Borkowska påpekar utgjorde Poświatowskas mor poetens
existensgaranti: ”bara hennes blotta närvaro garanterade dotterns trygghet”
(Borkowska 2001:7). Det är värt att återge några av Borkowskas reflektioner kring just
denna aspekt: ”sjukdomen framkallade en kreativ och nyskapande aspekt i denna
relation (…), en aspekt som den klassiska psykoanalysen inte nämner” (ibid.:39), som
tydligt återspeglar det specifika moder-dotter-förhållandet beträffande dessa två unga
kvinnor.
Både Södergrans och Poświatowskas mödrar följde och bistod sina döttrar i
sjukdom och under perioder av konvalescens. Dessutom var båda mödrarna i högsta
grad intellektuella partners till sina begåvade döttrar, de uppmuntrade dem till kreativ
aktivitet och hjälpte till i alla praktiska göromål. De bidrog även genom att till de
efterkommande skänka en del av de opublicerade dikter som blev kvar efter respektive
poets bortgång. Poświatowska, liksom Södergran, brydde sig inte om att bevara vare
sig brev eller delar av den lyriska verksamheten för eftervärlden. Maria Rola, utgivare
av de två volymerna med Poświatowskas samlade poesi, skriver i efterordet att
författarinnan inte fann många av sina dikter goda nog och att de bevarades endast tack
vare hennes mors och andra personers omsorger, som inte lät dem komma bort eller
förstöras.15
Både Södergrans och Poświatowskas dikter är förankrade i olika skilda sociala och
tidsmässiga rum, men vad som förenar deras poesi är främst huvudmotiven i deras
verk: kvinna, kärlek, liv och död, liksom sexualitet och erotik. Särskilt kvinnomotivet
karakteriserar bäst de bådas poesi: många är de dikter där det kvinnliga lyriska jaget
närmast provocerar med sin självmedvetenhet och auktoritet. Detta avviker radikalt
från de etablerade mönstren för kvinnliga lyriska karaktärer, då deras protagonister
ofta undergräver eller till och med avvisar det maskulina sättet att betrakta världen och
kärleken.16 En av Södergrans mest kända tidiga dikter är ”Vierge moderne”:
Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol...
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet...
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångsskylt till nya paradis.
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor...
(SD 2018: 24)

                                                                                                                
15

H. Poświatowska. 1997. Poezja 2. Jeszcze jedno wspomnienie. Wiersze z lat 1963-1967, red. M. Rola,
Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 276.
16
  Se: E. Ström, Edith Södergran…, s. 79. E. Witt-Brattström, Ediths jag, Stockholm: Norstedts, s. 115.  
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Samtida svenska levnadstecknare ser denna dikt som Södergrans
programförklaring: den ”nya” kvinnan kan bara definieras genom att ifrågasätta/negera
den ”gamla”. Ebba Witt-Brattström tolkar dikten utifrån Friedrich Nietzsche, vars
grundidéer påverkade Södergran större delen av hennes vuxna liv. Denna världs- och
livsåskådning är för Södergran, liksom för Nietzsche, en avvisningsfilosofi: det är bara
genom förnekelseparadoxer som sanningen kan nås (Witt-Brattström 2011:209-210).
Birgitta Holm i sin tur ser i ”Vierge moderne” en dekonstruktion av begreppet kvinna
och ett försök att gå längre än den accepterade definitionen av kön, enligt vilken
”kvinna” bara är en ”icke-man”.17 Det kvinnliga jaget befrias från den vedertagna
indelningen av agerande utifrån motsättningar såsom maskulinitet versus femininitet
och aktivitet versus passivitet, och identifierar sig på så sätt med både det ena och det
andra (Holm 1993:56). På liknande sätt förklarar även det lyriska jaget i
Poświatowskas lyrik sin självständighet: ”en flisa av min fantasi / ibland tänds av ett
ord (…) / stängd i ett trähölje / är jag underbart fri / jag älskar ingen / och ingenting”
(Poesi 1, 1997:319)18, eller i en annan dikt: ”jag är som en solblixt / på en mörk
metalldörr / som leder in i universum” (Poesi 1, 1997:247).19
Båda poeternas litterära verksamhet präglas av tro på sig själv och sin egen förmåga
och styrka, till och med på bekostnad av att hamna vid sidan av det litterära
etablissemanget. Det självständiga kvinnliga lyriska jaget kan rentav bära universum
på sina axlar, samtidigt som det manifesterar sitt oberoende: ”jag är eld och vatten i
ärligt sammanhang på fria villkor...” – klargör det lyriska jaget hos Södergran och ”jag
är underbart fri” – förkunnar Poświatowskas lyriska subjekt.
Ett sådant modigt och modernt kvinnligt budskap var något nytt både i den svenska
och i den polska poesin. I dessa dikter finner man det feminina jaget som ett
självrådande aktivt subjekt, som varken ber om acceptans eller samtycke och som inte
på något sätt reproducerar traditionella kvinnliga roller och konventionella mönster.
Tvärtom: ”jag är ett språng i friheten och självet…” – skriver Södergran i ”Vierge
moderne” och det lyriska ämnet i Poświatowskas dikt deklarerar: ”Jag är som en
stjärna / redo när som helst / glida ner från himlen / falla in i universum” (Poezja 1,
1997:247).20
Agneta Rahikainen framhäver att poeten med sin första diktsamling ger ”röst åt en
ny generation kvinnor, som definierar sig och sin tankevärld gentemot den traditionella
tolkningen av kvinna som ljuvt och passivt objekt” (Rahikanen 2014:121). Också
Poświatowskas dikter är berikade med en ny poetisk dimension. Anna Nasiłowska
skriver i introduktionen till poetens samlade verk att Poświatowska ”levde och betedde
sig som om dessa uppdelningar inte existerade. Hon ville vara fri och inget kunde
stoppa henne i denna strävan” (Nasiłowska 1997:5-6).
                                                                                                                

B. Holm. 1993. ”Begär och modernism”. Edda, nr 1.  
H. Poświatowska, ”*** drzazga mojej wyobraźni” [en flisa av min fantasi].
19
H. Poświatowska, ”*** jestem jak gwiazda” [jag är som en stjärna].
20
Ibid.
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Som Ewa Kraskowska påpekar uppfattades de kvinnliga författarnas inträde i
litteraturen vid sekelskiftet 1900 som ett intrång på det manliga territoriet och tilläts
bara i den mån som de anammade de vedertagna maskulina rollerna:21
Allt annat skrivande tolkades som ett brott mot gängse regler och klassificerades som ’feminint’,
alltså sämre. Med tanke på detta kan man tolka den extraordinära och mångfärgade karriär som
kvinnolitteraturen gjorde under det tjugonde århundradet som en rebellreaktion mot denna orättvisa
kategorisering. (Kraskowska 2000:201)

I den polska litteraturhistorien före Halina Poświatowska anses poeten Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945) vara kärleksdiktens okrönta drottning.22 Det
är också svårt att – i samband med den ”nya kvinnan” – kringgå diktaren Anna
Świrszczyńska (1909-1984) eller Poświatowskas generationskollega poeten
Małgorzata Hillar (1930-1995). Den gemensamma nämnaren för deras diktning är att
de fokuserar på och lyfter fram kvinnor, med alla deras livserfarenheter och
känslomässiga upplevelser. Var och en av dessa kvinnliga poeter tar dock upp
problemet med relationer och kärlek på olika sätt. Anna Świrszczyńska framhävde de
kvinnor som hittills brukade ha en underordnad plats i poesin, dvs. kvinnor från lägre
samhällsklasser, lidande kvinnor och kvinnor från samhällets utkanter, som den lyriska
berättaren i hennes diktning utan förbehåll solidariserar sig med.23 I sin tur blev Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska, som de facto hör till samma generation som Edith
Södergran, känd tack vare sin originella kärleksdiktning som ”den polska Sapfo”.24
Utöver kärleksmotiven tar hon i sina verk även upp sådana frågor som åldrande,
förgänglighet och död och tvekar inte heller att beröra (med hennes epoks mått mätt)
kontroversiella ämnen som bl.a. abort och fria relationer. Hennes författarskap har –
som Renata Ingbrant påpekar – ”inspirerat flera generationer av skrivande unga
kvinnor”.25
Kärlekstemat är också i hög grad närvarande i Małgorzata Hillars poesi, som
kännetecknas av sparsam enkelhet när poeten återger de kvinnliga gestalternas
sensuella upplevelser. Dikterna innehåller också en stor dos realism när det gäller att
skildra intryck från verkligheten utanför de lyriska kärleksramarna.26 Var och en av
dem bryter mot kulturella och litterära tabun, dvs. alla sätter fokus på och prioriterar –
genom det lyriska jagets tankar och handlande – sitt kön (Ingbrant 2008:236). Därför
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E. Kraskowska. 2000. ”O tak zwanej ’kobiecości’ jako konwencji literackiej”, i: Krytyka feministyczna.
Siostra teorii i historii literatury, red. L. Sikorska, G. Borkowska, Instytut Badań Literackich, Warszawa, s. 201.
22
Se bl.a.: P. Kuncewicz. 1993. Agonia i nadzieja. Literatura polska od 1918, Polska Oficyna Wydawnicza
BGW, Warszawa, t. I, s. 74-79.
23
R. Ingbrant. 2007. From Her Point of View, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Slavic
Studies 35, s. 57 och följande. Se ockå: R. Ingbrant. 2014. Efterord till: Anna Świrszczyńska, Lidande och
glädjen. Dikter i urval. Övers. I. Grönberg, Lisa Mendoza Åsberg. Stockholm: Bokförlaget Lejd, s. 209.
24
P. Kuncewicz. 1993…, t. I, s. 76. Se även: R. Ingbrant. 2008. Efterord till: Jag i första och sista person…, s.
229.
25
R. Ingbrant. 2008. Efterord till: Jag i första och sista person…, s. 229.
26
P. Kuncewicz. 1993…, t. III, s. 40-41.
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är Poświatowska varken en föregångare till denna trend eller ensam inom denna
strömning.
Även om Södergrans poesi präglas av en tematik som sammanfaller med de
ovanstående polska kvinnliga poeternas diktning, var dock situationen på det
dåvarande litterära och kulturella området i Nordeuropa annorlunda. Södergran gjorde
sin debut vid en tidpunkt då den finlandssvenska och svenska poesin blomstrade –
mestadels genom manliga poeters verk,27 som t.ex. Hjalmar Procopé, Arvid Mörne,
Jacob Tegengren Bertel Gripenberg, Emil Zilliacus och Jarl Hemmer (Rahikainen
2014:117).28 Därför hade Södergran ingen föregångare av t.ex. Maria PawlikowskaJasnorzewskas rang att inspireras av. Elmer Diktonius skrev många år efter hennes död
om hur ofta Södergran under sin levnad underskattades, förlöjligades och ”bespottades
av kvicktrutar, kallades dåre av dumhetens överpräster, släpades som ett
rötmånadsdjur genom kåsörernas spalter” (cit. efter: Rahikainen 2014:27). Det hörde
tydligen, som Rahikainen framhåller, ”till traditionsbrytarens roll att vara missförstådd
och hånad, särskilt av kritiker som representerade en borgerlighet.” (Rahikainen
2014:226).
Litteraturhistorien (inte bara den svenska och polska) är ju fylld med tolkningar som
tar utgångspunkt i författarnas biografier, i synnerhet när det gäller verk skrivna av
kvinnliga författare. Det är då lätt att identifiera det kvinnliga skrivande subjektet med
det lyriska jaget, alltså ett objekt som beskrivs i dikten och inte sällan ses som ett offer.
De Södergrans och Poświatowskas liknande livsöden vittnar just om detta fenomen.
Bo Sigrell29 anger att redan Södergrans generationskollega, Hagar Olsson, ifrågasatte
att man hade tolkat Södergrans dikter ”utifrån hennes biografi och framhållit
sjukdomen, den psykiska obalansen och erotiska eller sexuella teman”. (Sigrell
2009:108). Hon framhåller i stället Södergrans ”egendomligt triumferande livskänsla”
samt hennes modernism ”som mer hör hemma i en tidsanda som betonade den nya
människans och världsmedborgaren” (ibid.). Beträffande den biografiska tolkningen
av Poświatowskas författarskap skriver Nasiłowska följande:
Mycket ofta kan man få intryck av att för många läsare utgör just Poświatowskas speciella biografi
nyckeln till förståelsen av hennes poesi och samtidigt en magnet som höjer dess attraktionskraft. (...)
Hjärtsjukdomen, en svårartad operation, det permanenta dödshotet – tydligen är det omöjligt att förstå
dessa dikter utan att vara medveten om dessa omständigheter (...). (Nasiłowska 1997:6)

Ett talande exempel på denna oemotståndliga frestelse att tolka verk genom biografins
filter är t.ex. den polske poeten och litteraturkritikern Tadeusz Gierymskis attityd.
Gierymski anses för övrigt vara upptäckaren av Poświatowskas poesi. I sin artikel
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Utöver de redan etablerade och vid den tidpunkten avlidna poeterna som t.ex. Johan L. Runeberg och
Zacharias Topelius.
28
Se också: G. Hägg, Den svenska litteraturhistorien…, kap. 8 och 9.
29
B. Sigrell. 2009. Att dikta sig fri från verkligheten, Tove Ditlevsen, Edith Södergran, Gunvor Hofmo, Riga:
Gidlunds förlag.  
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”Pożegnanie Poetki” (Farväl till Poetissan) lanserade han hennes lyrik inte så mycket
på grund av övertygelsen om Poświatowskas extrema talang eller vikten att synliggöra
hennes litterära produktion, utan främst på grund av den unga poetens tragiska livsöde
och för tidiga bortgång (Gierymski 1967). Samma sak gäller nog i viss mån också
Edith Södergran. Dock utgör, vilket Nasiłowska särskilt betonar, biografin ”en ganska
specifik tolkningsnyckel och är i själva verket otillförlitlig. (…) Poświatowskas
biografi är sedan många år höljd i ett dunkel av spekulationer och hemligheter”
(Nasiłowska 1997:7). För läsaren är det dock viktigt att fokusera på de mest
framträdande motiven i Södergrans och Poświatowskas lyrik: kärlek och Eros.
Det kanske mest kända lyriska verket av Södergran är dikten ”Dagen svalnar”, från
debutsamlingen 191630:
I.  

Dagen svalnar mot kvällen...
Drick värmen ur min hand,
min hand har samma blod som våren.
Tag min hand, tag min vita arm,
tag mina smala axlars längtan...
Det vore underligt att känna,
en enda natt, en natt som denna,
ditt tunga huvud mot mitt bröst.

II.  

Du kastade din kärleks röda ros
i mitt vita sköte jag håller fast i mina heta händer
din kärleks röda ros som vissnar snart...
O du härskare med kalla ögon,
jag tar emot den krona du räcker mig,
som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta...

III.  

Jag såg min herre för första gången i dag,
darrande kände jag genast igen honom.
Nu känner jag ren hans tunga hand på min lätta arm...
Var är mitt klingande jungfruskratt,
min kvinnofrihet med högburet huvud?
Nu känner jag ren hans fasta grepp om min skälvande kropp,
nu hör jag verklighetens hårda klang
mot mina sköra sköra drömmar.

IV.  

Du sökte en blomma
och fann en frukt.
Du sökte en källa
och fann ett hav.
Du sökte en kvinna
och fann en själ du är besviken.

(SD 2018: 17-19)
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  Alla diktcitat är från: Edith Södergran. 2018. Samlade dikter. Stockholm: Wahlström & Widstrand (förkortas
här som: SD 2018).
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Många kritiker anser att dikten ger uttryck för Södergrans erotiska upplevelse efter ett
tragiskt kärleksmöte och den bittra upptäckten att älskarens begär endast gällde själva
kvinnokroppen. Diktslutet, särskilt verserna ”Du sökte en kvinna / och fann en själ / du
är besviken” – är alltjämt bland de mest citerade och åberopade textstyckena inom
svensk lyrik. Det manliga lyriska du-et har identifierats med en älskare, med Kristus
och även med döden (det sistnämnda är särskilt intressant med tanke på att ”döden” på
svenska är maskulin, till skillnad från vissa andra språk, exempelvis polskan).
Även i denna dikt, liksom i ”Vierge moderne”, finner man motsatser: smala axlar /
tungt huvud; kärleks röda ros / vitt sköte; heta händer / kalla ögon; tung hand / lätt
arm; verklighetens hårda klang / sköra drömmar; källa / hav; kvinna / själ. Det är även
svårt att inte poängtera färgsymboliken, vilket också (liksom de ovannämnda
motsatserna) flera forskare uppmärksammat (Rahikainen 2014:123; Sigrell 2009:93;
Ström 1994:70). Den röda färgen symboliserar här det medvetna erkännandet av livet,
av Eros och av kreativitet, medan den vita symboliserar oskuld, renhet, fred, död och
rening. Men den röda färgen kan också innebära en provokation eller determination: i
dikten ”Den speglande brunnen” läser man:
Ödet sade: vit skall du leva eller röd skall du dö!
Men mitt hjärta beslöt: röd ska jag leva.
Nu bor jag i landet, där allt är ditt,
döden träder aldrig in i detta rike. (…)
Här växa röda rosor kring bottenlösa brunnar.
här spegla sköna dagar sina leende drag
och stora blommor förlora sina skönaste blad…31
(SD 2018: 44-45)

Viljan att leva, trots den obevekliga grymma verkligheten, är en av de mest talande
aspekterna i Södergrans poesi. I en annan postumt publicerad dikt, ”Grimace d'artiste”,
symboliserar den röda färgen också mod, vilket tydligt framkommer redan i de första
verserna:
Jag har ingenting annat än min lysande mantel,
min röda oförskräckthet.
Min röda oförskräckthet går ut på äventyr
i lumpna land.
Jag har ingenting annat än min lyra under armen,
mitt hårda strängaspel;
min hårda lyra klingar för folk och fä
på öppen väg.
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Jfr. intressanta reflektioner kring detta tema i: A. Rahikainen, Kampen om Edith…, s. 123.
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Jag har ingenting annat än min högburna krona,
min stigande stolthet.
Min stigande stolthet tar lyran under armen
och bugar farväl.
(SD 2018: 62-63)

Enligt Witt-Brattström föds med Södergrans dikt ”Dagen svalnar” ett modernt ”jag” –
det lyriska jaget hos en kvinna som är medveten om sitt värde och ”som har mognat
till frukt, till gränslöst hav, hon är en ny kvinnosjäl – men även här är insikten
förgäves, ty mannen vill inte ha den Nya kvinnan” (Witt-Brattström 2011:119-120).
En annan tolkning av dikten, som jag gärna ansluter mig till, föreslås av
psykoanalytikern Bo Sigrell i hans intressanta reflektioner om Södergrans poesi i
boken Att dikta sig fri från verkligheten” (Sigrell 2009). Enligt Sigrell har man här inte
att göra med någon konkret erotisk upplevelse. Det är snarare ett försök att hitta sin
egen identitet och sig själv. Därmed inte sagt att Södergran inte skildrar ”starka
erotiska känslor, en längtan efter såväl en sexuell som en nära relation” (ibid.:94).
Enligt Sigrell skildrar dikten utöver detta även ”skyggheten inför närhet och sexualitet
tillsammans med en intensiv känsla för att bli lämnad, övergiven och sårad” (ibid.) Det
kan vara frestande att tolka verk utifrån författares levnadsöde, men – som Sigrell
mycket riktigt påpekar – handlar det snarast här inte om biografi ”i en insnärjd
betydelse, utan om biografi som en livslång kamp” (ibid.:93).
Poświatowskas liv, liksom Södergrans, förflöt i dödens ständiga skugga. Desto
tydligare framträder i hennes dikter den starka livsönskan som ofta uttrycks genom
behovet att exponera, närmast tvinga fram sin kvinnlighet. Längtan efter kärlek, efter
erotisk fulländning, samt sexualitet och sensualitet är de ständigt återkommande
motiven, som till exempel i dikten ”***(under dina perfekta fingrar)”:
under dina perfekta fingrar
är jag en skälvning bara
sjungande löv
vidrörda av din varma mun
(…)
jag brinner som gröna månar
över den döda blinda dagen
plötsligt vet du – att min mun är röd
– av blodets salta smak – 32

I dikten ”Venus” läser man dock följande:
vacker som en sten var hon
alabaster

                                                                                                                
Halina Poświatowska, ”*(under dina perfekta fingrar)” [w twoich doskonałych palcach], övers. Tomas
Håkanson, i: Jag i första och sista person...
32
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med gröna ådror
pulserande av sovande blod
ett halvt hundratal gudar
applåderade
bland molnen
när hon skred fram
med gungande höfter
(…)
och Hefaistos som smidde hästskor i smedjan
klagade på att hon bedrog honom
den dåren33

Och i ännu en annan dikt – ”*** (vi kvinnor tror inte på helvetet)”:
vi kvinnor tror inte på helvetet
den dansande elden
vi är själva gnistor
varje natt speglar sig
sömndruckna stjärnor i våra ansikten
vi från världarnas avgrunder
luktar svavel och tjära
(parfym är också alkohol)
omfamnar mjukt
alla från helvetet och himlen
vem ska fördöma oss
om inte vi själva med ett vansinneskratt (…)34

Den i de tidigare epokerna (särskilt under den polska klassicismen eller romantiken)
idealiserade kärleksbilden är här återgiven snarare som en skev spegelbild. Även om
den första dikten i synnerhet börjar med alla kännetecken på en kärleksdikt, utmynnar
den ganska snart i en ironisk beskrivning av kärleksgudinnan Venus inverkan på sin
manliga omgivning. Det kvinnliga lyriska jaget gör ju narr av ”ett halvt hundratal
gudar” som lystet iakttar kvinnans ”gungande höfter”, samma kvinna som de facto inte
drar sig för att bedra Hefaistos – ”den dåren”. I dikten ”***(vi kvinnor tror inte på
helvetet)” framträder denna ironi ännu tydligare: ”den dansande elden”, som annars
skulle kunna associeras med eldig och passionerad kärlek, fråntas här sin symboliska
roll genom jagets självironiska konstaterande: ”vem ska fördöma oss / om inte vi
själva med ett vansinneskratt.”
”Vi är själva gnistor” – säger ju diktens lyriska jag och trivialiserar härmed
eventuella kärleksrelationer som kräver en man för att kärlekens flamma skulle kunna
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Halina Poświatowska, ”Venus”, övers. Tomas Håkanson, ibid. s. 96.
Halina Poświatowska, ”*(vi kvinnor tror inte på helvetet) [my nie wierzymy w piekło], övers. Tomas
Håkanson, ibid, s. 96.
34
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uppkomma. Tvärtom: kvinnor är tillräckligt brända av olyckliga kärleksupplevelser,
som i stället för förväntade lidelsefulla förbindelser snarare lutar åt ”svavel och tjära”.
Trots denna deklaration uttrycks i dessa dikter viljan att leva just i ett lyckligt
kärleksförhållande. Detta motiv – eld och/eller flamma – framträder därför ständigt, i
olika konstellationer, i Poświatowskas verk, som t.ex. i dikten ”***(som eld förtär ett
litet träd)” [jak ogień trawi lekkie drzewo]:
såsom eld förtär ett tunt träd
så slingrar jag mig runt din kropp
mjuk och smidig som en flamma
genom att älska dig varligt
tänder jag dina tankar i lågor
min glöd stjäl deras kalla form
att röra vid dig får dina ögons ljusa himmel
smalna in i en mörk flamma
så älskar jag dig genom att älska mig själv
flamma upprepar jag flamma flamma
sargar munnen sårar händerna
och all form under guld begraver
(Poezja 2, 1997: 169)

Lågor/flammor/eld/brand fungerar som en symbol för kärlek, samtidigt som den kan
utgöra en destruktiv komponent, en sådan som ”sargar munnen sårar händerna / och all
form under guld begraver.” Men det lyriska jaget motsätter sig denna förstörande kraft
genom sin sexualitet: ”så slingrar jag mig runt din kropp / mjuk och smidig som en
flamma”. Detta jag i Poświatowskas dikter kännetecknas av en stark integritetskänsla
beträffande sina inre upplevelser. Liksom jaget i Södergrans dikter – en kvinna som är
fullt medveten om sitt värde och sin kreativa kraft – uttrycker också den kvinnliga
individen i Poświatowskas poesi ständigt sitt eget oberoende. Längtan efter kärlek är
som sagt utan tvivel det starkaste ledmotivet i båda dessa poeters dikter, men med ett
förbehåll: en imaginär eller konkret kärleks- och/eller erotisk erfarenhet är inte och
behöver inte innebära en total hängivenhet och underkastelse inför mannen. Att ta
någons kropp i besittning innebär inte heller automatiskt förslavande av hans/hennes
själ: ”så älskar jag dig genom att älska mig själv”, säger Poświatowskas kvinnliga
diktgestalt, väl medveten om sitt jag och stolt över sin hängivenhet beträffande de
potentiella intima upplevelserna. Samma motiv och ton klingar i Södergrans poesi,
som i den tidigare citerade dikten ”Grimace d’artiste: ”Jag har ingenting annat än min
högburna krona, / min stigande stolthet.”
Det är också värt att uppmärksamma den intima kontakten mellan det lyriska jaget
och det lyriska du-et i de bådas dikter, som tvivelsutan ligger långtifrån de etablerade
litterära mönstren. I Maria Pawlikowska-Jasnorzewskas poesi, som så ofta jämförs
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med Poświatowskas kärlekslyrik, har kärleken sin permanenta adressat: en älskare,
föremålet för det lyriska jagets eldiga känslor. Som Nasiłowska påpekar är det ”ett litet
’jag’ knutet till det stora ’du’, inte utan en skenbart outsagd utpressning: jag dör om du
lämnar mig” (Nasiłowska, 1997:9).
Detta är inte fallet med Poświatowskas poesi: det lyriska jaget finner sig inte på
några villkor i denna symbios. Kärlek betyder inte att det lilla ”jag” hamnar i beroende
ställning av det stora ”du”. Kvinnogestalten i dessa dikter solidariserar sig tydligt med
andra kvinnors integritet då den närmast kungör: ”vi är själva gnistor”. På samma sätt
talar i detta sammanhang det lyriska jaget hos Södergran, troget mot den tidigare
deklarationen i dikten ”Vierge moderne”: ”jag är eld och vatten i ärligt sammanhang
på fria villkor...” och i en annan dikt – ”Vad är imorgon”:
Vad är i morgon? Kanske icke du.
Kanske en annan famn och en ny kontakt
och en liknande smärta...
Jag skall gå ifrån dig med en visshet så som ingen annan:
Jag skall komma åter som ett stycke av din egen smärta. (…)
  

(SD 2018: 60)  

Ett gemensamt stoff för de bådas kärleksdikter är den genomgående saknaden av en
lidelse som skulle kunna förena de kroppsliga och de andliga dimensionerna på en och
samma gång. Längtan efter just en sådan ouppfylld kärlek är förmodligen det mest
uppenbara temat i dessa dikter. Södergran skriver i dikten ”Upptäckt”: ”Min hand är ej
hemma i din. / Din hand är lusta – / min hand är längtan ” (SD 2018:60). Likaså
skriver Poświatowska i dikten ”(***bez ciebie)” [utan dig]:
utan dig
som utan ett leende
himmelen mörknar
solen
stiger upp så sakta (…)
jag ber viskande
till den sovande himlen
om det enkla kärleksbrödet
(Poezja 2, 1997:82)

Och i dikten ”*** (o moim domu)” [om mitt hem]:
jag ska skriva den vackraste dikten (…)
om kärlek – som blommar upp
i varje viskat ord (…)
om kärlek –
fulländad i sin grumliga otillfredsställelse
(Poezja 2, 1997:153)
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Liksom Södergrans kärlekslyrik väckte såväl beundran som förvåning hos hennes
samtida, var också Poświatowskas poesi något nytt i den dåtida polska litteraturen. Ett
annat viktigt semantiskt fält hos båda omfattar sjukdoms-, lidande- och dödsmotiv.
Vetskapen om dessa vid den tiden så gott som obotliga sjukdomar och därmed hotet
om den högst realistiska och oförutsägbara döden, lägger utan tvekan – oavsett om
man väljer att tolka dessa dikter i förhållande till eller bortsett från dessa
omständigheter – en extra dimension till deras verk. Detta framgår tydligt av
intensiteten i alla dikter som tar upp denna tematik. Kärlek och död utgör, som
Nasiłowska skriver, ”(…) ett koncept som härstammar redan från barocken och man
kunde tro att den förbrukades en del genom sin påtagligt extrema kontrast. Men bakom
diktningen döljer sig här [dvs. i Poświatowskas fall] en obestridlig sanning om livet”
(Nasiłowska 1997:6). När det gäller Södergran uppenbarar sig denna ”sanning” i form
av den framskridande tuberkulosen. I Poświatowskas fall är det hjärtat, inte bara som
en i lyrikhistorien välförankrad kärlekssymbol, utan framför allt som ett sjukt organ,
som utgör ett verkligt hot för denna presumtiva kärlek.
Döden är inte på något sätt tabu i de bådas dikter. Vad som dock skiljer dessa från
andra verk med liknande teman, i synnerhet med tanke på oppositionen kärlek-död, är
inte bara samexistensen av Eros och Thanatos och ständiga försök att avdramatisera
dödsguden genom ett slags ”förtrogenhet” gentemot honom (=döden), utan det faktum
att detta motiv åtföljs också av den ständiga bekräftelsen av den egna existensen:
genom sökandet efter just sådan kärlek som förenar kroppen och själen. Det lyriska
jaget slår an sin egen emotionella ton. Därför innehåller dessa dikter så många
hänvisningar till den erotiska sfärens hela känslomässiga och sinnliga register. Även
om kroppen är trött på och märkt av sjukdomen, känner det lyriska jaget Eros styrka
och makt över världen, som t.ex. i Södergrans dikt ”Instinkt” – ett viktigt exempel på
samspelet mellan det bräckliga mänskliga livet och Eros:
Min kropp är ett mysterium.
Så länge detta bräckliga ting lever
skolen I känna dess makt.
Jag skall frälsa världen.
Därför ilar Eros blod i mina läppar
och Eros guld i mina trötta lockar.
Jag behöver blott skåda,
trött eller olustig: jorden är min.
Då jag ligger trött på mitt läger,
vet jag: i denna tröttande hand är världens öde.
Det är makten, som darrar i min sko,
det är makten, som rör sig i min klännings veck,
det är makten, för vilken ej avgrund finns, som står framför eder.
(SD 2018: 148)
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En liknande ton hörs i många Poświatowskas dikter, t.ex. i ”*** (znowu pragnę
ciemnej miłości)” [åter önskar jag mig mörk kärlek]:
åter önskar jag mig mörk kärlek
kärlek som dödar (...)
kom goda döden
var slösaktig som augustinatten
var varm
rör vid mig lätt
sedan jag fick veta ditt riktiga namn
förbereder jag mitt hjärta
för den sista abrupta
chocken

(Poezja 1, 1997:335)

Och i en annan dikt – ” *** (moje serce jest władcą absolutnym)” [mitt hjärta är
enväldig härskare]:
mitt hjärta är enväldig härskare
o hur det härjar
skymmer mig hela världen (...)
är snabbare än duvvingar
sätter sig på fönsterbrädan
tittar sedan länge neråt (...)
och gläder sig att se människors småaktighet
och sin egen storhet  

(Poezja 2, 1997:156)

I de ovan citerade dikterna finns det ingen negation av den sjuka kroppen utan snarare
en modig beundran för dess överlevnads vilja och kraft, även mot ”kärlek som dödar”.
Sinnena är emellertid inte bara knutna till Eros, även om motivet är ständigt
närvarande implicit eller explicit. De förnimmer också hela naturens omgärdande
värld, med alla färger och dofter, även i samband med döden, och, vilket Nasiłowska
understryker, ”när den visar sig i sin naturliga aura, är den alltid mild och acceptabel
som en del av existensens stora ordning” (Nasiłowska 1997:18). Där söker både
Poświatowska och Södergran, fullt medvetna om den oåterkalleliga situationen, tröst
och hjälp.
Det som närmast förenar båda dessa poeter är att det är det kvinnliga lyriska jaget
som förfogar över tolkningsföreträde och omdöme beträffande alla belägenheter, både
i kärlekssammanhang och i andra situationer. Där ligger utan tvekan dess styrka. Det
kvinnliga lyriska subjektet kämpar för sin existens, även om hon i förväg vet att hon är
i underläge, men hennes tro på sin egen förmåga och kreativitet ger henne styrka att
fortsätta hävda sig, inte minst gentemot den mansdominerade världen. I det avseendet
är dessa två poeter oöverträffade i sin tids kultur- och litteraturliv samt också
obestridliga föregångare inom kvinnlig lyrik. Genom sin poetiska polykrom och sitt
associationsfält skapade var och en av dem – dessutom väl medvetna om sin betydelse
och inflytande – ett unik feminint lyriskt ”jag”.
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Södergrans liv, sjukdom och död har genom åren nästan skapat en litterär myt i
Norden, på samma sätt som den hjärtsjuka Poświatowskas levnadsöde har blivit det i
Polen. Deras biografier uppvisar påfallande likheter, varför jag själv också föll för
frestelsen att jämföra dessa två, trots generationsskillnaden och de nationella/kulturella
avstånden mellan dem. Men det som fascinerar mest i deras författarskap är emellertid
det faktum att båda, genom att överskrida gränserna för de litterära, kulturella och
sociala koderna, i så stor utsträckning var före sin tid.
Ty det råder inget tvivel om Södergrans och Poświatowskas orubbliga övertygelse
om sin egen poetiska mission. Som Södergran förkunnar i Dagens press i samband
med utgivningen av Septemberyran: ”Vad som gör många av dessa dikter så dyrbara
är att de stamma från en individ av en ny art. (…) Jag offrar själv varje atom av min
kraft för mitt höga mål (…).”35 I inledningen till diktsamlingen Septemberyran skriver
hon: ”Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår
mig icke att göra mig mindre än jag är”.36
På motsvarande sätt deklarerar det lyriska jaget i Poświatowskas dikt ”Koncepcja”
[Idé)]:
(…) arvlös
står jag på kanten
av en trafikväg
tiden sover i min skugga (…)
jag håller på med odödlighet
medvetet
skamlöst

(Poezja 1, 1997:187-189)  

Dessa poeter var också väl medvetna om sin föregångarroll för kommande led av
kvinnliga lyriker samt om att de själva kanske skulle få röna uppskattning först av
efterföljande generationer. Priset för denna självmedvetenhet var deras uppenbara
utanförskap och kreativa avskildhet, även (och framför allt) i egna sociala, kulturella
och litterära miljöer. Södergran skriver i dikten ”Ensamhet”:
De äro så få bland sanden i havet som förstå det.
Ensam har jag kommit, ensam skall jag gå.
Mitt fria hjärta har ingen broder.
Kristna spöken sitta i alla hjärtan och sträcka ut armodets händer.
Den sötma som strömmar till mig från alla håll är eder otillgänglig.
Det är tronens underbara ensamhet,
det är rikedomen, rikedomen som böjer knä.
(SD 2018: 149)
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Cit. efter G. Hägg, Den svenska litteraturhistorien…, s. 444.
Stenberg-Gustafsson & Björkstrand 2016.
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Likaså Poświatowska – i dikten ”*** (czy świat umrze trochę)” [ska världen dö lite] –
säger utan minsta spår av sentimentalitet:
(…) och ändå
är det skönt att tänka
att världen ska dö lite
när jag dör
(Poezja 2, 1997:202)

Den poetiska kraften i deras dikter, intensifierad av medvetandet om det korta
livsperspektivet, upphäver de individuella skillnaderna dem emellan och tydliggör
livets existentiella värde bortom tiden, territoriet, kulturen och språket. Att detta värde
dessutom definieras i förhållande till det särpräglade och självständiga kvinnliga
subjektet, understryker ytterligare dessa dikters nyskapande särdrag och styrka.
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Andrea Gullotta. Intellectual Life and Literature at Solovki 1923-1930: The Paris of
the Northern Concentration Camps. Cambridge: Legenda 2018. x + 370 pp.
“A fantastic world!” writes Solzhenitsyn in The Gulag Archipelago, “And that’s the
way it is sometimes. Much in history repeats itself, but there also exist completely
unique combinations, brief in duration, and limited in place. One such example was
our New Economic Policy—the NEP. And another was early Solovki.” Andrea
Gullotta’s Intellectual Life and Literature at Solovki 1923-1930: The Paris of the
Northern Concentration Camps gives a very detailed and convincing picture of the
richness and, indeed, the uniqueness of the early period in the cultural life of the
Solovetsky Special Prison Camp (SLON). As the book’s title indicates, the main focus
of Gullotta’s study is on the cultural activities in Solovki, primarily the specifics of its
publishing system and its distinctive literature. Gullotta begins, however, by outlining
a brief history of Solovki, as “it was in the SLON that, piece by piece, the complex
machinery of the Soviet concentration camps was forged” (9).
Faced with the ambiguity and dubious nature of available documents, including
archival material and memoirs, he finds an elegant and, at the same time, rigorous way
of providing the history of the Solovki prison camp through a double perspective—
official documents and the eyes of witnesses. In the subsequent chapter he
systematically traces how the publishing system of the Solovki prison camp
functioned, delving into the question of why such unprecedented freedom of speech,
which was characteristic for the SLON’s main publishing organs, especially in the first
phase of the publications but also in its second phase, was at all possible. One of the
main reasons identified by Gullotta is that the publication of journals was seen by the
camp administration as a sort of “manifesto” demonstrating that prisoners could enjoy
intellectual freedom. Other reasons include the censors’ willingness to turn a blind eye
to apolitical approaches in certain texts and theatrical performances, as well as a
93
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general arbitrariness and ambiguity with regard to what was tolerated by the camp
administration. “While the echoes of innumerable shootings and of prisoners’
suffering reached them, the intelligenty succeeded in building a half-oneiric
intelligentny gorod”, writes Gullotta (171). Soon enough this half-oneiric “literary
enclave” was wiped out, but arbitrariness and the role of chance in prisoners’ survival,
apparent from the very establishment of the Gulag, came to be a long-lasting
characteristic of the prison camp system to its very end.
In the chapter devoted to the analysis of key features of literature produced in the
camps, Gullotta presents a corpus of texts that have previously never been subjected to
scholarly analysis. Moreover, he manages to combine the close-reading method with a
consideration of the SLON writers’ tragic biographies. The main strength of this
chapter is that Gullotta never loses sight of the dual status of the literary works
analyzed: they have both a witnessing function and distinctive esthetic qualities; they
are at the same time historical testimony and works of art, a number of which are of
the highest artistic quality. Mapping a truly impressive body of material, Gullotta also
raises several important theoretical issues linked to the specifics of Gulag literature,
e.g., what is Gulag literature; what kind of works should be included in this genre; how
the literary works were created before being published; what is the impact of trauma
on literary form. He invites other scholars to “reconsider Gulag literature from a new
perspective” (284). His own study provides an invaluable and important step towards
such a reconsideration.
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Visiting Professor at Faculty of Languages 2018-2020
Vladimir Plungian has been appointed Distinguished Visiting Professor at the Faculty
of Languages for the period of 2018–2020 by the Vice-Chancellor of Uppsala
University. He is professor in linguistics at Moscow State University and full member
of the Russian Academy of Sciences.
Professor Plungian is an international
authority within several areas of
linguistics. His wide range of professional
interests and scholarly achievements,
testified to by a large number of
publications and citation rates, makes it
hard to sum up his research in brief. Two
main tracks of his research can be
distinguished, however: first, the typology
of grammatical categories of language and
second, the documentation of minor and
endangered languages. These two fields of interest have taken him on linguistic
expeditions to remote villages in Mali, Dagestan, Ural and Pamir. He is the author of
several books and a large number of articles on various languages, such as the African
language Dogon and Shughni language.
Another important field of Professor Plungian’s scholarship is corpus linguistics.
He is involved in the development of the Russian National Corpus, one of the most
complete, versatile and user-friendly corpora. Besides the Russian National Corpus,
Professor Plungian is one of the main scholars working on the development of other
national corpora, such as the East Armenian Corpus and of some endangered
languages.
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In the Spring Term 2018, Professor Plungian’s appointment was celebrated at his
lecture “Perfect Cross-linguistically”, which was well-attended by faculty members,
students, and prominent typology linguists. The event concluded with a social
gathering at the Department of Modern Languages.
Professor Plungian and his wife, Professor Ekaterina Rakhilina, a distinguished
linguist at the Higher School of Economics in Moscow, form a powerful and prolific
research team in semantic and lexical typology.
Two seminars at Uppsala University have thus far been dedicated to corpus
linguistics: at the first one, Ekaterina Rakhilina presented The Gesture Corpus, which
is part of the expanding Russian National Corpus – a unique corpus of gestures and
their meaning. The second one was a master class entitled “The Russian National
Corpus for Professional Use” and given by Professor Plungian. A concrete outcome is
the internship of two undergraduate students, who during the Autumn Term 2018 are
working on the development of the Swedish-Russian parallel corpus. Since one-to-one
correspondence between all sentences in two parallel texts is not a given, sentencealignment of automatically annotated texts is crucial. Our student interns are checking
the machine-processed texts for accuracy in linking the sentence of the source text
with the corresponding one of its translation in the target text.
Professor Plungian’s October 2018 sojourn in Uppsala was a highly intensive
period filled by several seminars at various departments and universities. He was
invited to Uppsala University’s Department of Linguistics and Philology, where he
held two seminars at the section for Iranian languages; at one he served as a discussant
on a theoretical chapter of a doctoral dissertation dealing with evidentiality, while
another was on Shughni language spoken in the Badakhshan district – the area of
V. Plungians linguistic expedition in Summer 2018. He also presented a study on
evolution of “Biaspectual Verbs in Russian”. Professor Plungian held a talk at the
Romance languages section at Stockholm University and a seminar on acquisitive
modality at the English section at Lund University. New collaborations have been
established among the faculty as well as with other Swedish universities within diverse
research areas such as general linguistics, corpus linguistics, language documentation,
Romance languages, Iranian and Uralic languages.
Professor Rakhilina gave a seminar on nineteenth-century Russian and also held
talks at Stockholm University.
The Slavists at the Department of Modern Languages at Uppsala University feel
honoured to have both Professor Vladimir Plungian and Professor Ekaterina Rakhilina
as our colleagues for these three years. Their work has already made a strong
contribution to the research environment at the Faculty of Languages.
Karine Åkerman Sarkisian
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Transplanting Pushkin: A Symposium on Reading, Translating and
Adapting Eugene Onegin
This symposium brought together
literary scholars, translation studies
specialists, translators, literary critics
and readers to examine the reception
and significance of translations and
adaptations of Alexander Pushkin’s
work. It was organized by Julie Hansen,
Associate
Professor
of
Slavic
Languages at the Department of
Modern Languages and took place at
the Humanities Theatre, Uppsala
University on 16 February 2018.
The keynote lecture, entitled “The
Very Heart and Soul of Russian
Literature: Pushkin’s Novel-in-Verse
Eugene Onegin” was delivered by
Douglas Hofstadter, College of Arts
and Sciences Distinguished Professor of Cognitive Science and Comparative
Literature at Indiana University. Hofstadter spoke about how he first discovered
Evgenij Onegin through the author Vikram Seth’s The Golden Gate (1986), a novel in
Onegin stanzas, and later learned Russian in order to read Onegin in the original.
Hofstadter’s English translation of it was published in 1999.
Other presentations were given by the translator and literary critic Lars Erik
Blomqvist; Sibelan Forrester, who is Susan W. Lippincott Professor of Modern and
Classical Language and Russian at Swarthmore College, USA; translator Ulrik
Francke from the Swedish Institute of Computer Science; Eva-Britta Ståhl, Professor
of Literature at Mid Sweden University; Yulia Tikhomirova, Associate Professor at the
Department of Romance and Germanic Philology at Tomsk State University, Russia;
Susanna Witt, Associate Professor of Slavic Literatures at Stockholm University; and
the author Konstantin Zarubin. The symposium concluded with an evening of literary
readings. This symposium was made possible by a grant from the Uppsala Forum on
Democracy, Peace and Justice as well as support from the Institute for Russian and
Eurasian Studies.
Julie Hansen

  

97  

Olena Jansson  

  

Historical Narrative in East Slavic Writing
The aim of this workshop, held in Uppsala on 12–15 November 2018, was to bring
together scholars from Sweden, Russia and Ukraine who are conducting research on
East Slavic historical writing. The meeting was hosted by Uppsala University and
organized by Ingrid Maier, Professor Emerita of Russian at the Department of Modern
Languages, together with Dmitrij Bulanin, principal researcher at the Institute of
Russian Literature (“Puškinskij Dom”) in St. Petersburg. It was made possible by a
grant from the Royal Society of the Humanities (Kungl. Humanistiska VetenskapsSamfundet i Uppsala). The premises were the Uppsala University Library (Carolina
Rediviva) and the Department of Modern Languages. The opening session was held in
the Book Hall of Carolina Rediviva, where Prof. Lars Burman, Director of Uppsala
University Library, welcomed
the participants.
About half of the participants
were Swedish scholars: from
Uppsala (Ulla Birgegård, Olena
Jansson, Ingrid Maier and Karine
Åkerman Sarkisian), Stockholm
(Elisabeth
Löfstrand),
and
Gothenburg
(Antoaneta
Granberg); the other half were
Russian and Ukrainian scholars
from St. Petersburg (Tat'jana
Afanas'eva, Aleksandr Bobrov,
Dmitrij
Bulanin,
Ol'ga
Novikova, Fedor Veselov, Anton Vvedenskij) and Kiev (Tat'jana Vilkul).
The contributions were dedicated to both translations and original Russian texts,
ranging from early writings, such as the Slavonic translations of Apophthegmata
Patrum (“Sayings of the Fathers”) via the Alexander Romance and sixteenth-century
texts, such as Ivan the Terrible’s First Letter to Andrej Kurbskij, to more recent
historical writing “made in Sweden”, such as Kotošichin’s book O Rossii v
carstvovanie Alekseja Michajloviča and its early translation from Russian into
Swedish, the Uppsala Genealogical Tree and Jadro Rossijskoj istorii (“Kernel of
Russian history”). The main focus was on chronicles and their Russian translations:
the Chronicle of George Hamartolos and the Chronicle of George Syncellus (11th–
12th century), as well as chronicle writing in Novgorod and Pskov (15th century).
Apart from the scholarly program, the participants of the workshop visited Museum
Gustavianum (Uppsala University’s museum) and Uppsala Cathedral.
Olena Jansson, Ingrid Maier
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In memoriam: Professor Andrei Zalizniak
The Department of Modern Languages mourns the
loss of Andrei Anatolievich Zalizniak,1 who passed
away on Christmas Eve of 2017. The Uppsala Slavists
had been looking forward to planned guest lectures in
the Spring Term 2018 by Professor Zalizniak and his
wife Elena Viktorovna Paducheva when the sad news
reached us in the December darkness. Andrei
Zalizniak is missed terribly by all who knew him, as
well as by the many who did not know him personaly
but are familiar with his many research achievements.
It is still difficult, almost one year later, to use the
past tense with reference to Andrei Zalizniak, who
was the warmest and most ingenious scholar I have
ever met. He always looked at you with a kind smile
and genuine interest in his eyes, listening patiently to
questions. At his annual open lectures, he was keen to discuss possible solutions to
puzzling linguistic issues related to birch-bark scrolls. These lectures, which became the
most awaited linguistic event of the year, were always overcrowded, no matter how large
the hall. They attracted people from all disciplines and countries. Andrei himself
preferred to call them reports (отчёты), considering them an account of the latest
summer excavation season and of progress in reading the fragments of scrolls recently
unearthed. Each of these reports was meticulously and masterly designed by him, with
a steady crescendo of excitement, inviting the eager and enthusiastic audience, which
included students as well as prominent scholars from a variety of disciplines, to an open
discussion of possible linguistic interpretation and reconstruction of messages written
on often damaged birch-bark scrolls. The atmosphere was joyful, creative and elevated,
and every attendee felt encouraged by Professor Zalizniak, who visibly enjoyed this
session with the audience. These lectures were representative of his teaching style:
affable, humoristic, humble and elegant, always sensitive and respectful towards all.
                                                                                                                          
1

The source of this photo of Professor Zalizniak is:
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrey_Zaliznyak#/media/File:Zalizn_5.jpg, 2018-12-14
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Andrei was young at heart and had a genuine connection with young people, who
were drawn to him. He was always surrounded by students with whom he generously
shared his vast knowledge. It was of great importance for him to meet new generations
of students, whom he never ceased to inspire. Eager to learn more, they attended
Saturday seminars led by Andrei. (“What will we do on Saturdays now! – exclaimed
one of his many grateful and grieving students at the funeral). A couple of years ago,
my daughter Ellen and I attended one of these Saturday seminars on Sanskrit at Moscow
University and witnessed students doing syntactic analysis of Sanskrit texts after only
their third lesson. After the seminar, Andrei stayed on, surrounded by students who
wanted to talk with him and pose questions. In the lobby on our way out from the
university building, he was approached by several students who had lined up for his
autograph. It made a profound impression on my daughter. For her, as a Swedish student
who had never experienced such worship of a teacher, this scene was pretty surreal.
Andrei was indeed a celebrity, beloved by all his students.
Andrei Zalizniak’s name is forever inscribed in the history of Russian linguistics.
Where others saw a mess and chaos, Andrei saw systems and relations. And he did so
with an intellectual brilliance and a unique capacity to discern hidden patterns and even
scripts, whether it was the Old Novgorod dialect he reconstructed, the Old Russian
accentuation models, the hierarchy of enclitics, a Novgorod palimpsest (a wax codex)
or the flectional system of modern Russian language, on which all computational
software dealing with Russian language are based. He took the most complex issues
within different fields of Russian linguistics and made them comprehensible, logical,
and beautiful. His achievements are of such significance that he could be called the Carl
von Linneaus of Russian linguistics.
Andrei Zalizniak was recognized internationally and in his homeland, his outstanding
efforts rewarded with several prestigious prizes and distinctions in Russia. For many
years, Andrei gave invited lectures in France, where he studied linguistics as a student
(in Paris), Italy, Switzerland, Germany, as well as at Uppsala University. Although
Andrei was welcome at universities all over the world, his preference for rail travel
limited him to Europe. In Uppsala, we have been honored several times to host Andrei
and his spouse, the distinguished linguist in modern Russian, Elena Paducheva.
In 2013, the Doctor Honoris Causa Award of the Faculty of Languages at Uppsala
University was conferred on Andrei Zalizniak for his scientific achievements and his
longstanding contribution to Uppsala Slavistics. The honorary doctorate is a token of
our deep appreciation of Andrei’s commitment to Uppsala University ever since he
began visiting it in the 1990s, giving lectures, seminars, and individual consultations
with PhD students alongside collaboration with Uppsala researchers. Thus, when the
wax palimpsest known as the Novgorod codex was unearthed in 2000, a carbon analysis
to determine the age of this wooden codex was carried out by scientists at Uppsala
University with the cooperation of Slavists. The results of carbon dating (in addition to
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other methods, such as dendrochronology and stratigraphy) helped to date it to the end
of the tenth century, thereby recognizing it as the oldest book from Rus’.
Besides strong professional ties with Slavists in Uppsala, other circumstances make
Andrei’s relation to Uppsala quite special. He considered Uppsala his second birthplace
and 26 November 1992 his second birthday. On this day, the Swedish surgeon HansErik Hansson (1940–2006) carried out successful cardiac surgery, made possible by
fundraising among Swedish Slavists led by Uppsala professor Sven Gustavsson (1938–
2013) and by a donation from the Uppsala University Hospital. The prognosis after such
an operation is eight years, Dr. Hansson had informed Andrei, who gratefully received
every new day as a gift. He lived for twenty-five years after the surgery, which was a
real blessing for scholarship and for all who knew him!
An ocean of flowers from the four corners of the earth followed the last journey of a
man who loved flowers. His wisdom and joy will be remembered with deep gratitude.
Karine Åkerman Sarkisian
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