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För några veckor sedan fick jag nöjet att bekanta mig med en alldeles nyutkommen 

introduktion i rysk kasuslära skriven av Tore Nesset, professor i ryska vid universitetet 

i Tromsö. Författaren är inte bara en framstående forskare i modern rysk 

språkvetenskap, utan också en erfaren och mycket inspirerande rysklärare – utan 

tvekan en lyckad kombination. Tore Nesset har tidigare gett ut tre monografier och en 

stor mängd vetenskapliga artiklar, men detta är hans första kursbok. Den aktuella 

boken har vuxit fram ur undervisningsmaterial som författaren har använt i många år 

vid universitetet i Tromsö, och studenterna har också läst en preliminär version av 

boken innan den gick till tryckeriet.
1
  

Boken riktar sig till studenter som har läst ryska under ca en termin; de behärskar 

alltså det kyrilliska alfabetet och har lärt sig en del om ryskans morfologi. Arbetet 

består av nio kapitel: en kort introduktion i satsanalys, där de fem grundläggande 

termerna subjekt, objekt, predikativ (predikatsfyllnad), adverbial och attribut förklaras 

på sex sidor; subjekt i nominativ respektive logiskt subjekt i dativ och genitiv (9 s.); 

predikatsfyllnad i nominativ, genitiv och instrumentalis (15 s.); objekt i ackusativ, 

genitiv, instrumentalis och dativ (29 s.); adverbial i ackusativ, genitiv och 

instrumentalis (11 s.); allmänt om prepositioner (15 s.); tidsuttryck med prepositioner 

(15 s.). Bokens sista kapitel innehåller en repetition av de genomgångna syntaktiska 

reglerna (6 s.). I tre bilagor finns listor på viktiga verb (anordnade i verbpar) med 

uppgift om deras kasusstyrning, viktiga adjektiv och viktiga prepositioner 

(sammanlagt 4 s.). Boken avslutas med en litteraturförteckning (1 s.), ett index på 

norska (2 s.) och ett annat index över verb, adjektiv, prepositioner osv. på ryska (2 s.) 

Tore Nessets kasuslära skiljer sig på flera punkter från traditionella framställningar. 

De flesta läroböckerna för de grundläggande nivåerna är skrivna av personer som inte 

själva har forskat i rysk grammatik, och exemplen som citeras för att illustrera någon 
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 Personligt meddelande, e-post 13 oktober 2010. 
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grammatisk regel brukar i allmänhet vara påhittade av författaren. Alternativt kan de 

vara tagna ur någon äldre grammatik som har tjänat som förebild; i så fall är de alltså 

inte påhittade av författaren själv utan av någon föregångare. Ofta är dessa exempel 

alltför korta (de saknar en kontext), de kan vara föråldrade eller till och med direkt 

felaktiga. Det faktum att författaren till den föreliggande boken själv har forskat i rysk 

kasussyntax (jämför t. ex. Nesset 2004) märks tydligt i hans framställning: dels 

omnämns – vid sidan om tidigare läroböcker i ryska (i synnerhet Wade 1992, 

Mathiassen 1996, Christensen 1996) – även mycket färska forskningsresultat (t. ex. 

Krasovitsky et al. 2010), dels beläggs författarens påståenden med uppgifter som 

bygger på den elektroniska textkorpusen Nacional’nyj korpus russkogo jazyka (i 

fortsättningen: NK),
2
 dvs. att T. Nesset inte drar sig för att själv göra små 

undersökningar som syftar till att underbygga utläggningen om ett grammatiskt 

förhållande med statistiska uppgifter. En annan skillnad jämfört med traditionella 

läroböcker är att hans språkliga exempel uteslutande härstammar ur autentiska 

ryskspråkiga källor: alla 349 meningar är tagna ur den ryska nationalkorpusen, NK. 

(Efter varje exempelmening står en kort källhänvisning som bland annat upplyser om 

exemplets tillkomsttid, t.ex. ”Izvestija 2001”.) På det viset är det naturligtvis 

oundvikligt att meningarna innehåller en hel del ord som studenterna säkert ännu inte 

känner till, men denna brist kompenseras genom att alla exemplen är översatta till 

norska. Exemplen är dessutom försedda med betoningstecken och grammatisk 

information: för verbformer anges om de är perfektiva eller imperfektiva (i eller p), för 

nominalfraser anges kasus med versaler (t. ex. A för ackusativ, G för genitiv osv.). Den 

i sammanhanget relevanta kasusformen framhävs med fet stil.  

En exempelmening ser därmed ut så här (s. 41):  

(78) ЕгóN отéцN рабóталi мехáникомI (Gazovaja promyšlennost´ 2004) 

’Faren hans arbeidet som mekaniker.’ 

De grammatiska reglerna kommenteras utförligt och på ett lättförståeligt sätt. När 

studenten ska lära sig betydelseskillnaden mellan meningar med subjekt i nominativ 

och sådana med det logiska subjektet i genitiv efter ett negerat existensverb (”Сегодня 

он не был дома” / ”Весной его не было дома”) förklaras de olika perspektiven 

genom en liknelse med en rörlig kamera å ena sidan och en övervakningskamera å 

andra sidan. I det första fallet, med subjektet i nominativ, följer kameramannen en 

tänkt huvudperson, registrerar var personen finns, vart den går osv. Utgångspunkten 

vid detta perspektiv är personen X: var fanns X? I det andra fallet, med det logiska 

subjektet i genitiv, är perspektivet ett annat: nu finns det en övervakningskamera som 

sitter fast på en viss plats, här ”i hemmet”. Denna kamera registrerar alla som går ut 

                                                           
2
 Korpusen omfattar för närvarande (oktober 2010) närmare 180 miljoner löpord; målsättningen är att den ska 

omfatta 200 miljoner ord (se http://www.ruscorpora.ru). 

http://www.ruscorpora.ru/
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och in i huset. Personen X var inte bland de personer som registrerades (i vårt exempel 

”under våren”) på den aktuella platsen (s. 27–29).  

Bokens mest omfattande kapitel – objektsuttryck i olika kasus – är det mest 

spännande, för här finns det så mycket som är i rörelse i själva språket: vissa 

konstruktioner håller på att bli föråldrade, andra börjar sprida sig. I synnerhet påpekar 

författaren på flera ställen att ackusativen som objektskasus breder ut sig på genitivens 

bekostnad. Rektionsvariansen mellan genitiv och ackusativ vid vissa verb (t. ex. 

ждать автобус / автобуса) förs tillbaka till den instabila situation som uppstår när 

språket håller på att ändras (s. 51). Jag sympatiserar mycket med detta synsätt och 

föredrar det framför olika försök att pressa in variationerna i ett system där 

användningen av de båda kasusformerna anses bero på en semantisk skillnad, t. ex. att 

ждать автобус skulle betyda att någon väntar på en specifik buss medan ждать 

автобуса skulle användas när någon väntar på en obestämd buss (det torde förresten 

inte vara så vanligt att någon väntar på en buss, vilken som helst, oavsett vart den går). 

När språket är i förändring finns det naturligtvis alltid talare som håller sig till det 

traditionella uttryckssättet och andra som redan har anammat den nya grammatiken. 

Detta synsätt leder då till sådana – i mina ögon mycket sympatiska – grammatiska 

regler som en av objektreglerna i en negerad sats: ”Når objektet betegner noe konkret, 

er akkusativ vanligere enn ved abstrakte substantiv” (s. 58), dvs. det är mera sannolikt 

att man stöter på meningarna он не купил машину och он не забыл своего обещания 

än meningar med omvänt kasusbruk. 

Bland T. Nessets grammatiska regler finns det bara en som jag har svårt att 

acceptera, nämligen när författaren säger att verb som slutar på -ся (reflexiva verb) 

inte kan ta objekt i ackusativ: ”Dersom et verb ender på -ся, er akkusativ umulig” 

(s. 46). Även om det naturligtvis måste anses vara tillåtet att göra vissa förenklingar 

för studenter på denna nivå så tycker jag inte att denna förenkling är befogad i en 

sådan kategorisk form. Nu finns det visserligen en liten inskränkning i en fotnot: ”I 

substandard russisk kan man treffe på akkusativobjekt ved бояться (jf. Timberlake 

2004:319
3
), men det er genitiv som anses som korrekt” (s. 46–47). Slår man upp det 

relevanta stället hos Timberlake så visar det sig att denne forskare i sin tur stöder sig 

på ett arbete av D. I. Butorin (1966), alltså inte precis den mest aktuella 

forskningslitteraturen
4
 – och för övrigt bygger Butorins arbete inte heller på några 

egna undersökningar, utan på iakttagelser som hans föregångare har gjort. Enligt min 

uppfattning hade det varit bättre att säga att de flesta reflexiva verben inte kan ha 

objekt i ackusativ, men att det finns rätt många undantag, eftersom tendensen att 

                                                           
3
 A. Timberlake (2004:319) använder dock inte termen ”substandard”, utan ”colloquial”: ”Unpaired reflexive 

verbs (бояться etc.) still take the genitive, but have begun to allow the accusative in the colloquial register with 

objects naming unique individuals: Тараканы не боялись дядю Васю.”  
4
 Hos Butorin (1966:130) läser man följande: ”Глагол бояться входит в семантическую группу глаголов, 

управляющих родительным падежом со значением удаления. Управление родительным беспредложным 

было прежде и остается в настоящее время литературной нормой. Тем не менее у писателей XIX в. и в 

современной речи иногда встречаются примеры конструкций бояться кого-что […]”. 
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ackusativen breder ut sig som objektskasus på genitivens bekostnad – något som klart 

framgår på andra ställen i boken – inte stannar upp inför de reflexiva verben. Explicit 

vid verbet бояться är det till exempel mycket vanligt att verbet styr ackusativ i 

samband med uttryck för levande objektsaktanter, och ackusativrektionen nämns här 

också i vissa grammatikor utan kommentar vid sidan om genitivrektionen (t. ex. КRG 

1989:365). I den (visserligen mycket begränsade) uppsalakorpusen
5
 finns det några 

hundra förekomster av verbet бояться, däribland tre med ett levande singulärt objekt i 

femininum (vid substantiv i maskulinum och feminina substantiv i pluralis 

sammanfaller ju genitiv- och ackusativformen: бояться отца, начальника etc.). Av 

dessa tre står två i ackusativ (бояться Яшку; Марию Дмитриевну) och en i genitiv 

(бояться собаки). Nu kan man naturligtvis inte dra långtgående slutsatser på 

grundval av tre relevanta exempel. Ludmila Ferm gjorde därför en sökning
6
 på verbet 

бояться i kombination med uttryck för levande referenter i NK: i 300 texter hittade 

hon tio relevanta belägg med genitivrektion
7
 och tre med ackusativ (бояться 

старшину, эту Асю, тетушку Ингу); i ett fall kunde hon till och med dokumentera 

ett exempel med en icke-levande referent i ackusativ: бояться Азию
8
 (Ferm 

2005:146). En egen sökning (23 okt. 2010) gav också en hel del tydliga exempel med 

ackusativ (levande referenter), t. ex. (1)–(4) nedan:  

(1) Жил-был Заяц в лесу и всего боялся. Боялся Волка, боялся Лису, боялся 

Филина. [С. Козлов (1969–1981)]  

(2) Проводи меня, а то я боюсь Полю. [И. Грекова (1962)] 

(3) – Да я не его боюсь, а лягушку… [М. Сергеев (1971)]  

(4)  Здравствуйте! Не боится ли кот кошку? [Вопросы ветеринарному врачу 

(2007)] 

Är det verkligen ändamålsenligt att avfärda dessa och liknande exempel som 

”substandard”? Jag tror inte det, utan det förefaller mer meningsfullt att utgå ifrån att 

objektformerna i uttryck som бояться отца, начальника, нашего завуча, старых 

баб osv. av väldigt många talare redan har omtolkats som ackusativobjekt. Antagligen 

kan de tvetydiga formern Волка och Филина i exempel (1) också uppfattas som 

ackusativformer, fastän de av naturliga skäl inte skulle kunna räknas som sådana i 

någon statistik. Jag tror, med andra ord, att många talare redan har omtolkat verbet 

бояться (i förbindelse med levande objektsaktanter) som ett transitivt verb och därför 

använder samma kasus som de skulle ha valt för den (avlägsna) synonymen 

ненавидеть.
9
 Redan i en tidningsöversättning från 1669 har jag registrerat en kontext 

                                                           
5
 En miljon löpord. Uppsalakorpusen har gjorts tillgänglig online av en forskargrupp vid universitetet i 

Tübingen, se http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/en/korpora.html. 
6
 Något datum för sökningen uppges inte, men man kan anta att det var omkring 2004–2005. 

7
 Ferm skriver ”более десяти употреблений Р[одительного] П[адежа]” och anför elva kollokationer, men en 

av dessa – бояться отца – måste sorteras bort såsom irrelevant (Ferm 2005:146). 
8
 Vid en förnyad sökning i NK (23 okt. 2010) lyckades jag inte hitta detta exempel. 

9
 Såsom alltid när det finns en valmöjlighet mellan två olika objektsformer (бояться жены / жену), så finns det 

även här hypoteser om en semantisk skillnad mellan dessa; jämför t. ex. Zaliznjak (1992:34); jämför också KRG 
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med en ganska nära synonym till бояться i kombination med ett objekt i ackusativ, 

till och med ett abstrakt objekt: ”Здѣсь опасаются явную воину, между 

Францужские земли и Соединенных Нидерландских […]” (se V-K VI:451
10

), 

varför det förefaller mig sannolikt att sådana former användes i informellt talspråk 

(”substandard”?) redan under andra halvan av 1600-talet och då och då kunde slinka 

igenom även i skrivna texter.  

Ännu tydligare blir ackusativens framskjutna ställning i dagens ryska när man tittar 

på några andra reflexiva verb, t. ex. дождаться. En sökning i NK efter дождаться 

tillsammans med levande objekt i femininum (för att slippa alla дождаться отца, 

начальника osv.) gav ett resultat på 23 objektformer i ackusativ (t. ex. дождаться 

Сашу, Люсю, Суркову, Клавдию, Ольгу с Валерой, Галину, Галю, жену, девочку 

Клавку, аспирантку ...) och bara sex i genitiv (соседки, Люси, Ольги, Лиды, Ольги 

П., Лены).
11

 Ett annat reflexivt verb för vilket det visade sig vara ännu svårare att hitta 

exempel med genitivrektion är слушаться. Däremot är det inget problem alls att hitta 

exempel med ackusativ i NK; jämför följande exempel, däribland även ett (nr 5) med 

en icke-levande referent i objektsposition, голова:  

(5) Лапы снова слушаются голову […] [Д. Донцова (2004)]  

(6) Валя даже сказала ему строгим голосом: «Веня, слушайся Наташу». 

[Н. Шмелькова (2002)]  

(7) Мне передали Витю на перроне: «Слушайся дядю Олега!» [Г. Бакланов 

(1999)] 

(8) Слушайся тетю Сильвию и бабушку. [Б. Окуджава (1989–1993)] 

(9) Не забывай матери и слушайся Настасью Петровну … [А. Чехов (1888)] 

Jag har bara citerat en mycket liten del av skörden. Man kan här också konstatera att 

ackusativobjekt vid слушаться användes redan på 1800-talet (sista exemplet). 

Däremot är det relativt svårt att hitta moderna exempel med genitivrektion. Det är 

därför inte särskilt förvånansvärt att till och med den normativa grammatiken nämner 

                                                                                                                                                                                     
(1989:365) för oppositionen слушаться бабушки / бабушку. Jag är dock för närvarande mer benägen att tro på 

att vissa talare redan har börjat tolka objektsformen мужа i uttryck av typen бояться, слушаться мужа som 

ackusativobjekt, och då blir det naturligt att använda även ackusativen жену. 
10

 Jag har inte lyckats identifiera någon förlaga för detta exempel; det kan därför inte uteslutas att originalet 

delvis kan ha påverkat valet av objektsform. Men mina undersökningar av den ryska verbalrektionen i dessa 

tidningsöversättningar från 1600-talet har visat att översättarna vid det ryska sändebudskansliet (Posol’skij 

prikaz) ytterst sällan härmade en syntaktisk konstruktion som fanns i originalet ifall samma konstruktion inte var 

bruklig även i icke översatta texter. Jämför också det följande exemplet (som jag inte har citerat i något tidigare 

arbete): люди нѣшто благое домышляются (V-K VI:439), också från 1669. Den här gången finns originalet 

bevarat – en tidning tryckt i Berlin: welches vielen ein böses Nachdenken gibt (B. Einkommende Ordinari und 

Postzeitungen, nr 1669/46/St.3). Dvs. den tyska konstruktionen skiljer sig mycket starkt från den ryska 

översättningen (även bortsett från den stora gåtan hur ein böses Nachdenken kan ha blivit till нѣшто благое!).  
11

 Sökningen genomfördes 23 okt. 2010. Negerade meningar av typen Так и не дождавшись Лены lämnade jag 

utanför eftersom valet av genitiv här lika gärna kan ha utlösts av själva negationen. Exempel som kom till för 

mer än hundra år sedan tog jag inte heller med. 
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ackusativrektionen som en av möjligheterna (bredvid genitiven); se KRG (1989:357; 

364–365) för verben бояться och слушаться (jämför även fotnot 9).
12

 

Jag uppehöll mig länge vid de reflexiva verben, och den viktigaste anledningen är 

att jag helt håller med Tore Nesset i det allra mesta han skriver. Min viktigaste 

substantiella kritik är därmed att han enligt min uppfattning underskattar -ся-verbens 

förmåga att användas i transitiv funktion – förresten en mycket gammal företeelse i 

den ryska syntaxen, även om det under historiens lopp delvis har varit helt andra verb 

än de som styr ackusativ idag. För att övertyga sig om detta räcker det att kasta en 

blick på V. B. Krys’kos monografi Исторический синтаксис русского языка: 

Объект и переходность (Krys’ko 2006), den utförligaste och mest aktuella 

undersökningen av objektets uttryck i ryskan från fornrysk tid fram till idag.
13

 

Sammanlagt beskriver V. B. Krys’ko 73 reflexiva verb som styr eller har styrt 

ackusativobjekt under det ryska språkets historiska utveckling (se verbindexet, s. 477–

482). 

Förutom de reflexiva verben, där jag tycker att T. Nesset borde ha nämnt att 

ackusativrektionen är på frammarsch, undrar jag om möjligen även verbparet 

избегать / избежать kunde ha flyttats från avsnitt 4.2, ”Objekt i genitiv”, till 4.3.1, 

”Verb som tar objekt i akkusativ eller genitiv”. Även här finns det många exempel i 

den nyss nämnda monografin (Krys’ko 2006:277–278), från Lev Tolstoj (”Степан 

Аркадьич с сестрой ... остановились, избегая народ […]”) via slavisten I. Jagič 

(”[…] избегаем фальшивое положение […]”; ”проф. Соболевский напрасно 

избегает это сопоставление”) och författarna Tjechov och Nabokov fram till 

lingvisten A. A. Zaliznjak (här i en passivsats, som dock förutsätter en ackusativ i den 

aktiva motsvarigheten: ”данная синтаксическая особенность ... в книжном языке 

сознательно избегалась”). Vi kan lägga märke till att objektet i flera exempel utgörs 

av ett abstrakt substantiv, dvs. den klass som brukar vara den sista när det är fråga om 

övergången från genitiv- till ackusativrektion. När jag sökte efter exempel i NK gjorde 

jag ett test med ett specifikt levande objekt; jag valde жена för att undvika ett 

formsammanfall. Det enda resultat jag fick (med denna starkt begränsade sökning) var 

den följande kontexten: 

(10) Он не только избегал жену, но и на Золотую не смотрел […]. 

[М. Платошкин (1929–1930)]  

Därefter sökte jag lite mera generellt och fick fram ytterligare en hel rad exempel med 

levande objekt i ackusativ, t. ex.: 

                                                           
12

 Den stora ryska akademigrammatiken kvalificerar rektionen слушаться бабушки – dvs. genitiv med levande 

objekt – som föråldrad. I kombination med objektet команда rekommenderar samma grammatik i första hand 

genitiv; ackusativen får här den stilistiska markeringen ”talspråklig” (RG 1980: 35). 
13

 Ett helt kapitel av denna bok är tillägnad reflexiva verb som styr ackusativ, kap. 5: ”Винительный падеж при 

возвратных глаголах” (Krys’ko 2006: 348–414). Även en stor del av avsnitt 3.5, ”Вариативность 

винительного и родительного падежей ” (s. 175–280), handlar om reflexiva verb. 
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(11) И в последнее время она избегала Людмилу из боязни […] [В. Набоков 

(1926)] 

(12) Его решение избегать Таню показалось ему совершенной нелепостью. 

[С. Степняк-Кравчинский (1898)]  

Vid sidan om exempel såsom (10)–(12) fick jag också fram en rad med levande objekt 

i genitiv (jag förde ingen statistik). Helt tydligt är dock att ackusativrektion är ett 

levande inslag även vid detta verbpar – trots att den normativa grammatiken 

föreskriver genitiv! För visst, om även ryska studenter (och inte bara norska och 

svenska) får lära sig att избегать i alla lägen enbart styr genitiv, så kan 

genitivrektionen säkert hållas vid liv i ytterligare några generationer: en nitisk redaktör 

kommer helt enkelt att byta ut alla ackusativändelser med de ”korrekta”. Vi kan dock 

knappast anklaga författare som Tolstoj, Tjechov och Nabokov eller språkvetare som 

Zaliznjak för att representera någon sorts rysk ”substandard”. Frågan är därför om vi 

inte snart ska börja låta bli att rätta våra studenter när de använder ackusativ vid 

verbparet избегать / избежать och om vi inte borde inkludera det i raden av verb 

som ждать, искать och хотеть, för vilka vi accepterar varierande rektion, 

åtminstone i kombination med uttryck för levande varelser. Ett annat alternativ är att 

verbparet får stå kvar bland verben med enbart genitivrektion tills vidare, eftersom det 

tydligen åtminstone inte kan bli helt fel om man väljer genitiv, men i detta fall skulle 

jag gärna se en liten ”brasklapp”, en liten not om att ackusativen har varit på 

frammarsch i åtminstone drygt hundra år. 

För det mesta är jag dock absolut överens med författaren vad gäller de föreslagna 

grammatiska reglerna. De språkliga exemplen tycks vara valda med stor omsorg. 

Framställningen är översiktlig, layouten trevlig; antalet tryckfel är glädjande nog 

mycket lågt.
14

 Allt som allt är jag imponerad av denna bok, och jag skulle verkligen 

vilja rekommendera den till alla som vill lära sig mer om den enkla ryska satsens 

syntax. Det är min förhoppning att den norska språkdräkten inte skrämmer bort våra 

svenska studenter, utan att norskan snarare uppfattas som en extra bonus – man vänjer 

sig en aning vid vårt grannfolks språk, samtidigt som man tillägnar sig den 

grundläggande ryska syntaxen. 
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