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Abstract: Isaak Torčakov and the diaker: In the margins of early Swedish Slavonic 

Studies 

Isa(a)k Sergeev syn Torčakov was long known to scholarship as an Ingrian Orthodox priest and 

translator of the Russo-Slavonic Lutheran catechism printed at Stockholm in 1628. In the 1970s and 

1980s, however, it was shown that this translation was mainly the work of the German Hans Flörich. 

When at the same time the title accorded to Torčakov in Swedish sources (diak) was revisited, he 

appeared, furthermore, to have been a mere secular scribe, possessing little theological expertise. The 

conclusion of some scholars was that the diak had done little more than produce a fair copy of 

Flörich’s translation and then correct the plates at the printing office. Drawing on largely unknown 

sources, this paper locates Torčakov in his native province, showing that he was one of the most 

versatile scribes of Swedish Ingria (though arguably not the most learned one). A sacristan or 

precentor (d’jačok), he served at various local churches from the 1610s or 1620s until the early 1650s. 

He was also a corn clerk and a schoolteacher, and served, in the 1640s, as secretary to the city council 

of Ivangorod, centre of Orthodox Ingria. The paper also discusses more generally the function of those 

Ingrian church officials whom 17th-century Swedes knew as diaker (d’jački). 

 

И ты, попами воскормленный, 

Дьячком псалтире обученный, 

Ужасный критикам старик! 

——— А. С. ПУШКИН, «Тень Фон-Визина» 

1. Historiografins dom 

Två personer hade med säkerhet en hand i hur den vid Peter van Selows 

Stockholmsofficin år 1628 tryckta slaviska katekesen fick sitt slutliga språkliga 

uttryck: översättaren Hans Flörich och ”diaken […] correctorn” Isa(a)k Sergeev syn 

Torčakov. Av dessa har den senare, efter att i början av 1900-talet felaktigt ha hyllats 
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som översättare, kommit att behandlas särskilt styvmoderligt i litteraturen. Flörich var 

ämnet för Ingrid Maiers och Heiko Drostes biografiska bidrag i Slovos femtionde 

volym (2010), och det föreföll som om en pendang om Torčakov också kunde försvara 

sin plats. Den breda prosopografiska undersökning av Ingermanlands ortodoxa eliter 

som jag för närvarande genomför avslöjar nya aspekter även av Torčakovs person; och 

trots att jag här inte avser att närmare behandla hans katekeskorrigering, så kan det nya 

porträttutkastet ha någon betydelse också för vad vi kan förvänta oss härvidlag. En 

vidare förhoppning är att det kan lyfta på förlåten för bortglömda aspekter av ortodoxt 

liv i svenska Ingermanland. 

Redan Alfred Jensen hade 1912 påvisat Torčakovs inblandning som korrektor i 

1628 års katekesutgivning; men då Samuel Bring några år senare, genom en supplik i 

Riksarkivets Bibliographicasamling, identifierade honom som ”hjälppräst vid 

Frälsarens kyrka i den lilla staden Jamagorod” i Ingermanland (1919:186), drog han 

slutsatsen att denne faktiskt kommenderats till Stockholm av Gustav II Adolf för att 

översätta katekesen (ibid.:186–189). För denna slutsats, som föruttagits av Isak 

Collijn, såg han en grund i sin förståelse av Torčakov som teologisk expert och som 

särskilt kallad från det avlägsna Jamgorod, men också i ”ersättningens storlek” 

(Torčakov fick för sitt omak ett litet ingermanländskt gods). Efter Kari Tarkiainens 

viktiga upptäckter (1974:82–85), som klarlade att det huvudsakliga översättnings-

arbetet måste ha utförts av translatorn Hans Flörich, resonerade Anders Sjöberg kring 

att Torčakov bland annat kunde ha försökt sätta en mer kyrkoslavisk prägel på Flörichs 

ryska och rättat bibelcitat efter gängse översättning och bruk (1975). 

När Sjöberg återvände till Torčakov ett decennium senare, hade han dragit två 

avgörande slutsatser. För slavistiken tidigare okända dokument, som omnämnde 

Torčakov som kornskrivare, visade samtidigt att han 1627 hade kallats till Stockholm 

för att ställas inför rätta och alltså inte varit särskilt tillrest som fackman. Det senare 

hade varit det ena viktiga benet i Brings hypotes om Torčakov som översättare. 

Sjöberg såg sig nu desto klarare kunna konstatera angående Torčakovs titel i det 

kungliga brev som reglerade tjänsteutbytet att han var ”rysk djak, d.v.s. en skrivare 

eller sekreterare” (1984:33). Detta gav forskaren möjlighet att legärt fastställa 

uppgiften att Torčakov skulle ha varit präst som ”felakti[g] … Inga handlingar i 

Riksarkivet stöder detta Brings påstående” (ibid.). Så tycktes han beröva hypotesen 

dess andra ben: Torčakov saknade särskild religiös kompetens. Den supplik från 

Torčakov som Bring hade anfört figurerar inte i Sjöbergs artikel, och läsarens slutsats 

blir lätt att det Bring ”påstår” (ibid.:26) om Torčakov som ”hjälppräst vid Frälsarens 

kyrka” hade varit gripet ur luften, kanske aktivt påhittat. Torčakov var nu endast den 

person som man i Stockholm sökt i ”nära två år” i syftet att denne för sättaren skulle 

renskriva Flörichs manuskript ”med ryska tryckbokstäver” (ibid.:32). Detta, får man 

då tänka, hade ingen i huvudstaden kunnat göra, inte ens översättaren själv. 

Tolkningen av Torčakovs ”professionella” status har följts av exempelvis Ľubomír 
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Ďurovič (så 2000:362), även om denne har varit mindre förvissad än Sjöberg om 

vilken arbetsfördelningen mellan Flörich och Torčakov egentligen var (ibid.):
1
 

[...] vi vet faktiskt inte vad som är Flörichs andel av arbetet och vad som är Torcakovs. Denna fråga 

väntar på en grundlig filologisk utredning – eller kanske man en gång hittar en anteckning i något 

arkiv som kastar ljus över denna fråga. 

Torčakovs supplik av 1628 finns emellertid bevarad på Riksarkivet, och trots att Bring 

visar sig ha bättrat på något, eller kanske för svenska läsare ”förklarat” den titel ryssen 

där ger sig, så manar samma titel också till viss försiktighet: Isaak Torčakov var 

”Kyrkio diak widh Spas Kyrkia i Jamagorodh”. Detta är något annat än en ”rysk djak, 

d.v.s. en skrivare eller sekreterare”. Det finns en fängslande spänning redan mellan 

Torčakovs år 1984 kända titlar – diak, kornskrifware och kyrkio diak – som är värd att 

granska. Någon ”grundlig filologisk utredning” kommer inte att företas här, men en 

eller annan ”anteckning i något arkiv” kan bringas ut i ljuset. 

2. Ingermanlands diaker 

I svenskt språkbruk från 1600-talets Ingermanland betecknar ordet diak i stort sett 

entydigt en av de tre obligatoriska kyrkotjänarna i en rysk lantförsamling: prästen, 

diaken och klockaren – en triad vi ofta möter också i tidens ryska dokument som pop, 

d’jačok och ponomar’. En d’jačok – i mer officiell kyrklig terminologi d’jak
2
 – var en 

lägre kyrkotjänare som fungerade som čtec och pevec – lektor och kantor, och som var 

nödvändig för ett fungerande kyrkoliv men i praktiken sällan var vigd till sitt ämbete. 

(De semantiska förskjutningar som har skett mellan begreppen d’jak – i dess olika 

betydelser, diakon och d’jačok – där det går att finna glidningar och överlappningar 

mellan alla de tänkbara ordparen.
3
) Den allmänna tendensen mot ärftliga prästämbeten 

gjorde att han inte sällan tillhörde en prästfamilj och själv kunde ha för avsikt att 

prästvigas när den stunden kom. Utanför städerna gjorde den läs- och skrivkunnighet 

som krävdes för kyrkoämbetet honom som regel helt central också i församlingens 

världsliga liv, och han fungerade ofta som en av församlingen underhållen zemskij 

pisar’ (Golubinskij 1901:462–465; idem 1904:265–267; Stefanovič 2002:255–256, 

262–263; Bernštam 2005:73; Selin 2007). 

                                                             
1
 Jfr exempelvis hur Alf Nyholm upprepade gånger hänför den stora idiomatiska säkerheten i ryskan till 

”Flörich/Torcakov” (1996:27, 29; jfr 63–64, 84, 90); se dock nu Maier & Droste 2010 för hur djupgående 

Flörichs ryskkunskaper kan förutsättas ha varit. 
2
 Exempelvis i Stoglav, kap. 25; Novgorodärkebiskopen Gennadios’ epistel från sekelskiftet 1500 i Akty… 

1841:144; ofta i 1500-talets jordeböcker etc. — Det är svårt att säga hur vanligt det självmedvetna användandet 

av d’jak i stället för den historiska diminutiven d’jačok var i Ingermanland. Vi kommer att se att Torčakov som 

rådhusskrivare på ryska kallar sig d’jak där många nog skulle ha skrivit d’jačok, men det går varken att utesluta 

eller verifiera att något sådant skulle ligga bakom även de fall där hans kyrkliga titel i hans svenska suppliker 

återges som kyrkodiak. 
3
 Den intresserade kan utöver historiska lexika konsultera Golubinskij 1901:462–465; 1904:265–267. 

http://www.kopajglubze.boom.ru/stoglav/stoglav_text.html
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Den särskilt begränsade tillgången på kvalificerade ryska läs- och skrivkunniga i 

svenska Ingermanland gjorde diakerna än mer centrala både i församlingens liv och i 

provinsens administration. Trots att terminologin vacklar, så att församlingsdiakerna 

någon gång kan omnämnas som skrivare eller kyrkoskrivare, är det mycket sällan som 

en ingermanländsk diak inte går att konkret belägga just bland kyrkotjänarna i en 

församling eller allra minst som prästson. En bild växer fram av hur skiktet av 

ingermanländska d’jački särskilt under de första svenska åren måste fylla en uppsjö av 

funktioner som krävde skrivare, sekreterare eller skriftkunniga uppbördsmän. Det var 

bara en fördel i de flesta möjliga värv de kunde åläggas att de hade den pondus och 

den kännedom om församling och församlingsbor som deras verksamhet i kyrkan givit 

dem. Särskilt tydliga exempel är kyrkodiakerna Ivan Borisov i Loppis pogost (≈ 

socken) och Zachar Romanov i Duders pogost, vilka nyttjas såväl kyrkligt som 

värdsligt både av Novgorodstaten före 1617 och i svenska Ingermanland efter 1617.
4
 

Ännu i slutet av 1600-talet fortsatte bruket med ortodoxa präster och d’jački som 

deltog i den svenska mantalsskrivningen av sina respektiva pogoster.
5
 

Åtminstone något slags gudstjänst kunde de ingermanländska djački upprätthålla i 

sina församlingar vid tider då det inte fanns någon präst. Detta är uttryckligen bekant 

om bl.a. Danilo Ivanov och Michajlo Gerasimov, bägge prästsöner och diaker i 

Nöteborgs län, som tog vid efter sina fäder på 1630-talet utan att fördenskull kallas 

präster;
6
 men det är mycket sannolikt även för andra. Vi noterar vidare fall där 

församlingen av olika, ofta goda, skäl tydde sig mer till sin diak än till sin präst
7
 – en 

parallellutveckling till vad som tidvis skedde i övriga Ryssland med diakoner 

(Bernštam 2005:72–73), vilkas plats i församlingen djački sannolikt tycktes inta i 

enkla, från hierarkiska ingripande avskilda lantförsamlingar i svenska Ingermanland. 

Det är då heller inte förvånande att en d’jačok på svenska slarvigt kunde benämnas än 

diak, än präst.
8
 Detta underlättades sannolikt av att man stundom återgav diak, dvs. 

d’jačok, som diacon(us), vilket samtidigt var den latiniserade självbenämningen för 

svenska kaplaner (dvs. hjälppräster; jfr Samuel Brings omskrivning ovan).
9
 

                                                             
4
 Zachar är således 1612 skrivare till en dozornaja kniga som веденскои дудоровског погоста діячок sахар 

романовъ (RA. Ockupationsarkivet från Novgorod, I:39, s. 158); registrerar (och uppbär sannolikt) 1617, efter 

fredsslutet, kronoinkomster som дудоровскои діяк sахар романов RA. KA. Baltiska räkenskaper, F424: 1617), 

men möter 1619, liksom längre fram, i kyrkbyn i serien ”prästen […], diatzock Zakar Romanof, ponomar […]” 

(med ett unikt ”diatzock”) (Tionderegister för Nöteborgs län 1619: LUB. De la Gardieska samlingen. 

Topographica. Ingermanland och Karelen, vol. 7), och flyttar senare med sin präst till en annan pogost, där han 

fortfar att tjänstgöra som församlingsdiak. Ett parallellt öde, före som efter 1617, finner vi i Ivan Borisov, 

d’jačok i Loppis pogost och till ovärderlig hjälp för svenskarna vid gränsdragningen mellan Sverige och 

Ryssland. Hans tycks vara bror till församlingsprästen (och sannolikt då son till den föregående prästen) och 

kommer att blir far till två kyrkodiaker. 
5
 Flertaliga exempel ännu 1689: FRA. 9762. 

6
 Ebba Grips skrivelse av 11/7 1634: RA. Wijksamlingen, vol. 11, E2749; FRA. 9650. 

7
 Jfr om Gorka församling: Caporie läns häradsting 1684: FRA. Kaprio KO a 1, ss. 188f, 534ff. 

8
 Ex. häradsrättprotokoll 1671: EAA. 632.1.22, fo. 51r–v. 

9
 H. Stahlius (Stahell) t. A. Oxenstierna, 13/6 1651: RA. Oxenstiernska samlingen, E732; H. Stahlius till Kungl. 

Maj:t (hädanefter: KM), 27/2 1642: RA. Livonica II:202; resp. KrA. MR 1644/9, fo. 767 (1644); EAA. 

1646.2.198, fo. 4r (1689). Den felaktiga normaliseringen av diak till diakon har varit oreflekterad kutym i svensk 
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Det förtjänar att understrykas att det i Ingermanland inte ens 1617 hade funnits 

några d’jaki i vedertagen bemärkelse, endast en handfull mycket titelmedvetna 

pod’jačie samt några tiotal d’jački, främst i de olika ortodoxa församlingarna. 

Diakony, diakoner i egentlig mening, förekom i sällsynta fall, men går nästan aldrig att 

säkert identifiera i källorna.
10

 

3. Ursprunget i Jamgorod 

Om Isaak Torčakovs ålder, personliga historia och göromål när hans hemprovins 

Ingermanland 1617 blev svensk kan vi bara spekulera. Han torde ha stammat från 

Jamgorods ”hakelverk”, den ryska förstad där vi senare finner honom. Men medan det 

hade varit normalt för en cerkovnyj d’jačok att vara prästson, saknar vi specifika 

uppgifter som skulle kunna bekräfta detta för Torčakov. Han hade 1628 ”hustru och 

Barn”, och det finns visst skäl att tro att den äldre av hans kända söner, Parfenij, vid 

den tiden var helt ung, trots att han tycks ha varit nygift redan 1643 och ungefär vid 

samma tid fått en son; Isaaks yngre son Nikon skulle födas först omkring 1634.
11

 Så 

mycket äldre än seklet skulle vi sammantaget inte tro att Isaak var, men att döma av 

hans framtida uppgifter knappast mycket yngre heller. 

Jamgorods hakelverk var en normal liten köping, där ”[s]omblige hafua brukat 

Kiöpmanskap och Handell[,] somblige warit Fohrmän, Timbermän, Slachtare, Fiskare, 

och somblige hafua brukat Åker”.
12

 Av säkerhetsskäl hade 1620 den populära ryska 

kyrkogången på fästningen avskaffats, eftersom det fanns ”Kyrkior och Capell nogh” 

utanför slottet. Faktum är att bygden även det förutan till helt nyligen hade varit en av 

Ingermanlands kyrko- och klostertätaste, med fyra kloster, samt i hakelverket 

antagligen minst två församlingar (att döma av dess uppdelning redan ett sekel tidigare 

i en del ”u Spasa, na Koporskoj storoně” och en, burgnare, ”u Prečistye, na 

Novogorodckoj storoně”; jfr också den Nicolauskyrka som tycks ha funnits alldeles 

sydväst om slottet i slutet av 1500-talet). Det går för närvarande inte att säkert avgöra 

huruvida Frälsarkyrkan, vid vilken Isaak Torčakov tjänstgjorde senast 1627, var en 

ursprunglig församlingskyrka eller en gammal klosterkyrka vid Frälsarens 

Förklaringskloster (med de intressanta konsekvenser detta skulle kunna ha för vår bild 

                                                                                                                                                                                              
historiografi angående Ingermanland, och jag har själv tidigare varit för snabb att förmoda att Torčakov var 

diakon (Pereswetoff-Morath 2009:205). 
10

 Jag förbereder för närvarande en monografi, i vilken jag försöker kartlägga ortodoxt prästerskap och ortodoxa 

församlingar i svenska Ingermanland. 
11

 Utrymmet tillåter inte full redogörelse för hur uppgifterna vägts mot varandra i rekonstruktioner av 

beledsagande omständigheter. Här och nedan anges efter ordet ”Rekonstruktion:”de källor jag tagit hänsyn till 

för att nå min slutsats; i detta fall: KM till N. Mannerskiöld, 7/4 1628: KrA. MR 1628/12; Ivangorods mantal i: 

FRA. 9647, 9656, 9658, 9665; EAA. 632.1.16, 11v–13r; G. Horn t. Rådet, 9/8 1656: RA. Livonica II:173; ang. 

Isaak Torčakovs sonson: SSA. Stockholms kämnärsrätter. Södra förstadens kämnärsrätt, A1A:8, s. 158; P. P. 

Belous t. P. I. Torčakov, Stockholm 28/12 1660, och P. P. Torčakov t. P. I. Torčakov, Stockholm 7/2 1661, 

bägge i översättning i bilaga till S. Grundell Helmfelt t. KM, 22/3 1661: RA. Livonica II:175. 
12

 Protokoll 20/6 1655: RA. Biographica. Otto Vellingk d.ä. 
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av Torčakov).
13

 Det är frapperande att detta kloster – som antagligen snabbt tynade 

bort när den siste, som superintendent tilltänkte abboten rymde och dess jordegendom 

drogs in till kronan 1618 – är känt i svenska källor som ”Spas Kloster”, där ”Spas” 

någon gång gränsar till att fungera som toponym (”Munnkarne ifrån Spas”). Det är hur 

som helst rimligt att förbinda Torčakovs ”Spas kyrkia” med den gamla förstadshalvan 

”u Spasa, na Koporskoj storoně”, och det finns skäl att tro att det är just i denna kyrka, 

nordost om slottet, som vi ser en ponomar’ – eller d’jačok? – ringa till gudstjänst på 

Adam Olearius’ avbildning från 1630-talet (se illustration 1). 1627 tycks alla 

Jamgorods kloster ha upphört att fungera, utom ett där en ensam munk dröjde sig kvar; 

och av de hakelverkspräster som bara några år tidigare varit åtminstone två, är bara en 

säkert känd.
14

 

 

Illustration 1. Jamgorod från nordost med Frälsarkyrkan (??) i förgrunden, 1630-talet (Olearius 

1663:12/13). 

Den senare nämns med kyrka och ikoner ännu i maj 1628, men åtta år senare finner vi 

inga präster alls i Jamgorods hakelverk, och det är nog vid denna tid som de ryska 

borgarna – med förtäckt hot om att fly – klagar att de av ”Religions felande och preste 
                                                             
13

 Jfr hur Uppståndelseklostrets kyrka verkar ha stått kvar och kanske fungerat på andra sidan floden ännu på 

1650-talet. Åtminstone en kyrka på klostermark med en tjänande prästmunk är känd som pogostkyrka i svenska 

Ingermanland (Simeonskyrkan i Poreč’e, Jarvosol’skij pogost, Nöteborgs län). 
14

 Rekonstruktion: C. Galle t. KM, 14/7 1617, Skrivelser till Konungen. Gustav II Adolf, vol. 11; KM t. C. Galle, 

16/8 1617: Riksregistraturet (hädanefter: RR); Instruktionen för B. Rosen: RA. RR, 21/4 1620; Novgorodskija… 

1868:879 ff; Selin 1997:219; Pereswetoff-Morath 2003:121; Jonas Bureus’ godstagarförteckning, 6/11 1618, i 

bilaga till B. Rosen t. Axel Oxenstierna, 14/10 1620: RA. Oxenstiernska samlingen, E696; RA. KA. Strödda 

äldre räkenskaper, ny serie: Fogdarnas förslag, vol 29: Jama o Ivangorods län 1619, Förläningslängd; protokoll 

25/6 1655: RA. Biographica. Otto Vellingk d.ä.; KM t. F. Lebed’, 28/9 1637: RA. RR; N. Mannerskiöld t. 

L. Mattsson 15/8 1639: RA. Livonica II:364; UUB. Westinska handskriftssamlingen, vol. 1207, fo. 509. På en 

ritning från 1640-talet betecknas visserligen även den enda angivna kyrkan på slottet som ”Rusche Kijrche” 

(KrA. 0406:28:016:001), men detta torde vid det laget ha hunnit bli en historisk benämning. 

http://diglib.hab.de/drucke/xb-4f-140/start.htm?image=00056
http://diglib.hab.de/drucke/xb-4f-140/start.htm?image=00056
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mangel” måste ”sacramenten förvthan som bestar döö”. Ändå kunde det finnas kvar 

lägre kyrkotjänare, och sällsynta sakramenten kan ha utdelats av dem eller, snarare, av 

någon präst som kom in från en lantförsamling. Det finns antydningar i 

ingermanländsk historia om att präster kunde resa runt och fira i omkringliggande 

kyrkor som underhölls av en d’jačok, liksom vi vet att d’jački kunde ”uppehålle […] 

gudztiänst”. ”[T]uenne diaker uthi Jamo hakellwärke” (själva skriver de sig ”jamski[e] 

d’jačk[i]”) belönas för sin flit med att lära ungdomen katekesen i mitten av 1640-talet, 

vid en tid då Jamgorod har en rysk församling utan präst men med två kyrkor.
15

 

Med stor sannolikhet celebrerade då Torčakov i Frälsarkyrkan under en reguljär 

präst till dess att han avfärdades till Stockholm 1627, men snart efter sin återkomst kan 

han alltså själv ha blivit hakelverkets främste faste kyrkotjänare. D’jačok, får vi 

förmoda, men med särskilt ansvar och med särskilda förväntningar riktade mot sig. 

Det finns indirekt skäl att förmoda att prästen han tjänstgjort under före sin avresa varit 

särskilt kvalificerad – eller möjligen bara särskilt villig att samarbeta med makten. 

Sommaren 1626 hade nämligen på Gustav II Adolfs begäran Jamgorods ryske 

seniorskrivare och en icke namngiven rysk präst, som det är lättast att tänka sig också 

kom från Jamgorod, kallats till Stockholm ”där någre ärender at förrätta”. I fallande 

ordning är de två rimligaste förklaringarna till konungens begäran att de skulle arbeta 

med Stockholmskatekesen eller beredas för den nu planerade avsändningen av en eller 

två ingermanländska präster till Konstantinopel för vigning till ortodox biskop.
16

 I 

vilketdera fallet kan valet förväntas ha träffats med urskiljning. I det svåra läge som 

inträtt i Jamgorod, med en förstadsbefolkning med minst två kyrkor som skulle 

försörjas av en ensam (?) präst – en präst som dessutom kan ha farit till Sverige – torde 

trycket ha varit hårt på en d’jačok, och de kyrkliga uppgifterna mer krävande och 

erfarenheterna bredare än hans position kan få en modern betraktare att tro. 

4. En kornskrivare och hans fall 

Några av de ryska ämbetsmän på ingermanländska fästningar som bidragit till den 

svensk-novgorodiska alliansstatens legitimitet 1611–1617 (jfr Pereswetoff-Morath 

1999:367–370) hade avskaffats efter freden i Stolbova. Under många år var det inte 

desto mindre nödvändigt att bland slottsfolket allra minst ha ryska kansli- och 

kornskrivare. Posterna som rysk korn-/proviantskrivare i västra Ingermanland var 

                                                             
15

 Rekonstruktion: KrA. MR 1628/12,  s. 5; RA. KA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 40, fo. 75; KrA. MR 

1644/9, fo. 513; KrA. MR 1645/13, fo. 857; FRA. 9665, fo. 70v; odat. ”Catalogus på the Församblingar, Kyrkior 

och Prester vthj Narweske Superintendentien” (c:a 1647; med kursiv betecknas här – liksom fortsättningsvis i 

svenska 1600-talscitat – dels ord som i originalet skrivs med antikva i en text som i övrigt är i fraktur, dels 

upphöjda bokstäver i förkortningar): RA. Livonica II:644; två odaterade suppliker (en från 1654) från Jamgorods 

hakelverkare: RA. Livonica II:207: Jamo. 
16

 Erik Andersson kvitto, Ivangorod 2/7 1626: KrA. MR 1626/17. Vi kan jämföra med Sjöbergs konjektur att 

man i Stockholm ”åren 1626–27 […] sökte efter en lämplig person för uppgiften att renskriva katekesen” 

(1984:33). Till de kittlande möjligheter detta öppnar hoppas jag återkomma. 
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kanske särskilt centrala, ty man behövde få säd och naturapersedlar från de 

övervägande ryskspråkiga bönderna bokförda och inlevererade på ett ordnat och 

fredligt sätt. Krigstidens proviantskrivare på Jamgorod, pod’jačij Uvar Ivanov syn 

Pjatin, hade liksom kanslisekreteraren Stepan Ryžkov haft sin ersättning i gods men 

lyckades till skillnad från sin seniorkollega inte få konfirmation på sin förläning efter 

fredsslutet. När detta stod klart 1618, fortsatte han en tid att bruka ett land, för vilket 

man kan ha avkrävt honom tjänster, men han tycks inte längre ha fullgjort någon 

skrivartjänst. I stora fastan 1621 rymde han över gränsen med sin familj. Ryžkov var 

ensam rysk skrivare på slottet något år, möjligen understödd av sina två bröder.
17

 

Behovet av en rysk kornskrivare var dock för stort, och trots att bröderna Ryžkov 

var kompetenta nog att längre fram få ställningar som skrivare och fogdar torde 

sökandet snart ha inletts bland länets passande skriftlärda. Valet föll på kyrkodiaken 

vid Frälsarkyrkan, Isaak Torčakov; men kyrkoläsandet var inte nödvändigtvis hans 

enda merit. I Ingermanland fungerade, som antytts, lantförsamlingarnas diaker även 

som pogostskrivare och upprättade erforderliga världsliga handlingar, oftast säkert mot 

en dusör. Vi skulle vänta oss ett parallellt förhållande mellan församlingsdiaker och 

förstadsskrivare (posadskie d’jački) i hakelverken, även om några otvetydiga fall inte 

uppdagats. Ett svenskspråkigt protokoll från 1623 nämner dock dels hur Jamaskrivaren 

”Isai” 1620 tillförskansat sig det lönsamma uppsamlandet av brudpenning i hela 

Jamgorods län och sköter det enligt en i Novgorod bruklig kyrkoordning (i grannlänet 

arrenderas uppsamlandet av den ryska prästen); dels vittnar detta år 1623 i en helt 

annan sak ”hakelwerkes skrifuare Isai” och två edsvurna cěloval’niki, som alla varit 

närvarande då humle provtorkades i kronans rya vid Jamgorod 1623 och sannolikt 

1622.
18

 Dokumentet är fullt av avskrivningsfel
19

 och bereder oss jämte platsen, tiden 

och den väntade gemensamma funktionen kyrko- och förstads-d’jačok (jfr även 

kyrkokopplingen med brudpenning!) på att det vid tiden ovanliga namnet Isaj kan vara 

resultatet av en felläsning av ett ursprungligt ”Isak”.
20

 Detta förenar sig vackert med 

                                                             
17

 Rekonstruktion: RA. KA. Baltiska fogderäkenskaper F.417: 1612–1615; C. Galle t. KM, Jamagorot 14/7 

1617: RA. Skrivelser till Konungen. Gustav II Adolf, vol. 11; Jonas Bureus’ godstagarförteckning, 6/11 1618, i 

bilaga till B. Rosen t. Axel Oxenstierna, 14/10 1620: RA. Oxenstiernska samlingen, E696; Kort förslag vid Jama 

befästning 1/3 1618–1/2 1619: RA. KA. Strödda äldre räkenskaper, ny serie. Fogdarnas förslag, vol 29; Dela… 

1927:457; T. Schroues och M. Thomæs intyg om förhållandena 1620, 6/8 1623: KrA. MR 1623/25. 
18

 Protokoll, Jama slott, 27/3 1623, §§ 3 och 8: RA. Livonica II:717: Jama län (jfr protokoll Ivangorod, 5/4 1623: 

ibid., Ivangorods län). 
19

 T.ex. försått för försåldt, påskar för påstar, Wisilie för Wasilie, två gånger Isdam för Isdan (dvs. Ždan), Kipro 

för Karpo. 
20

 Nitschke har inga exempel på namnet Isaj i Ockupationsarkivet från Novgorod (RA), vilket kan jämföras med 

sju Isa(a)k  (2006:260–261). Felläsningen skulle lätt uppstå om slutkonsonanten i ett ryskt original eller intyg 

skreves supralineärt, såsom Torčakov ofta gjorde i sitt förnamn. Sin ovanlighet till trots bars samtidigt namnet 

Isai av en av de mer bemärkta ryska adelsmännen i Ingermanland, varför det lätt kunde komma till den svenske 

skrivarens penna. För samma fel i andra svenska dokument från tiden, jämför 1624 Nöteborgsstarosten ”Isaij 

Gregoriof” för det av allt att döma korrektare ”Isach Gregorioff” (FRA. Käkisalmen lääni KO a 1, fo. 20v, jfr 

4r), eller hur bajoren Isaj Aminev anges som ”Isack Aminof” i en ingermanländsk avskrift av ett kungligt brev 

av 3 april 1629 (EAA. 632.1.2). Man jämföre också hur Torčakov vid ett flertal tillfällen anges som ”Ryske 

diaken Iwan Zergeof” (t.ex. 1645 i: FRA. 9663, s. 462). Till någon försiktighet stämmer att en skrivkunnig ”Isak 
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att vi vet att1 redovisningen av just kronans ryor i Jamgorod ingick i Torčakovs 

åligganden i hans post som kornskrivare året därefter, och att cěloval’niki även då 

fyllde en uppgift (jfr beskrivningen av hans brott nedan). Det ter sig alltså sannolikt att 

Torčakov senast 1623 (1622?) kommit att förena posterna som kyrkodiak, 

hakelverksdiak och svensk kornskrivare, strax efter det att den gamle pod’jačijn i 

besvikelse lämnat sin post; men också att han 1620 förenat åtminstone de första två 

sysslorna. Som världslig ämbetsman var Torčakov inte en direkt kvarleva av det 

novgorodiska systemet utan en ”svensk” tjänsteman. 

Osäkerheten kring namnen försvinner helt när Isaak Torčakovs lön som rysk 

kornskrivare redovisas i Jamgorods räkenskaper för hösten 1624 till hösten 1625.
21

 

Uppgifterna ute i länet som krävde rysk personal var många, och de gjorde inte alla 

förrättaren populär. 1626 fälls en hel by som inte ”hulpet Rysche Korn Schrifuaren 

Isak att taga fatt opå een öfuerlöpare som der i byn ifrån Ryße sijdhan hafuer waret till 

gäst”.
22

 

Mycket grovräkenskaper måste ha förts på ryska för att sedan komprimeras ned i de 

svenska böckerna, och i mars 1627 görs vid en revision en allvarlig upptäckt i 

Jamgorodfogden Jakob Pederssons räkenskaper, antagligen när de jämförs med hans 

underlydande Isaak Torčakovs ryska böcker. Hundratalet tunnor spannmål har blivit 

[...] igennom fougdtens försummellße och oachtsambheet, så wähl som gennom Ryskeschrifuarens 

stilleswigande bortstullit aff Rÿian, wed Ladugården, huilcket fougden, Schrifuaren, Soloualniken 

och Pristafuerne schola betala.
23

 

Aspekter av vad som följer uppmärksammades och utreddes 1984 av Anders Sjöberg, 

som hade tillgång till en viktig nu oåtkomlig källa.
24

 Torčakov har visserligen ”effter 

fougtens befahlning” dolt sin chefs försnillande genom att ”försåtheligen radder[a] 

sina upbördz och uthgiffts böker” och förtjänar att dö med den tjuv han givit sig i lag 

med. Det är dock svårt att inte läsa rättens formulering, när de hänvisar domen till 

Stockholm för bekräftelse, som en försiktig rekommendation att behandla honom 

                                                                                                                                                                                              
Steriev” är belagd i Jama hakelverk 1619 (Ivan Kurbats kvittens: RA. KA. Baltiska räkenskaper. F.417: 1616–

19). 
21

 EAA. 278.1.XXIV-74, fo. 28r; jfr för lön nästföljande år KrA. MR 1626/20. Det är möjligen Torčakov som är 

den skrivare i Jamgorod som utöver lön och ”månadskost” också erhåller en ”denning” för varje inlämnad tunna 

tiondespannmål från bönderna själva (jfr de ovan refererade protokollen 27/3 1623, §12, och 5/4 1623, §12). 
22

 EAA. 278.1.XXV-188, fo. 102v. 
23

 EAA. 278.1.XXV-187, fo. 30v; item i: RA. KA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 77: årliga räntan för 1626, 

s. 140. Den totala summa som fogden Jacob anses bli skyldig uppgår dock till 5660 daler – för Torčakov 

hisnande hundra årsinkomster (ibid., fo. 37r)! 
24

 Jfr Sjöberg 1984:33–34. Trots mycket omfattande efterforskningar i Kammararkivet samt förfrågningar  till 

Kammarkollegii kvarvarande arkiv har den lokala ingermanländska akten från våren 1627 och Torčakovs där 

inneslutna supplik till konungen från samma höst inte gått att återfinna. De flyttades vid mitten av förra seklet 

utan att någon konkordans upprättades. Sjöberg, som aldrig anger den nya placeringen, hade sannolikt hjälp av 

någon arkivmedarbetare med egna eller muntligt traderade uppgifter från omstruktureringen. Jag är tacksam mot 

stf riksarkivarie Anna-Karin Hermodsson för hjälp och bistånd utöver vad tjänsten bjuder i jakten på dessa 

handlingar. Till vårt förfogande står så länge, utöver ingermanländska räkenskaper och korrespondenser, 

kammarens protokoll ur akten (publicerade i Hedar 1934:312–313) samt de av Sjöberg citerade raderna ur 

domslutet från Narva, där de anklagade döms till galgen varefter målet hänvisas till Stockholm för konfirmation. 
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mildare, eftersom han är ”till så många och grofua punckter icke skylldigh som 

fougtenn” (citeras efter Sjöberg 1984:34). Som vi sett, bekräftar bevarade 

ingermanländska källor att hans skuld framför allt var en av förtigande, och möjligen 

skulle han inte ens ha skickats till Stockholm med sin chef. Fogdens moder, som 

tjänstgör hos drottningen i Stockholm, får dock sin matmor att begära även Torčakov 

till huvudstaden ”på ded icke skuldenn allenast här in på fogden dragas måtte”.
25

 

De sammansvurna kunde ha väntat sig att bevisen i Torčakovs ryska bokföring 

skulle passera obemärkt. Men den höge revisoren, som plågats av upprepade skrivelser 

om att gå igenom och skicka in de ingermanländska räkenskaperna för 1624 och 1625 

till Kammaren i Stockholm, och som kan ha varit medveten om det stora missnöje med 

hans upplevda ineffektivitet som blåste upp hos kungen själv denna senvår,
26

 var inte 

vilken svensk som helst. Erik Andersson Trana var en prövad tolk och översättare från 

ryska fälttåget; hade, som ”Irik Ondreev”, driven skoropis’ och föredrogs ännu efter 

fredsslutet framom andra tolkar, då han ”dtz Ryske målet färdigt förstår, helst på thes 

spetzfundige skrifuelser”.
27

 När han i mars i Jamgorod fann en svår härva av 

”beswärlige Reknings saker […] däriblandh iagh och en hop otroheet funnit hafwer”, 

presenterade sig tillfället att ge syn för sägen om hans halvår av arbete dygnet runt 

med att reda ut räkningarna ”för fougdternes och schrijfwernes dheell och sombliges 

otroheet schuldh” och att samtidigt visa dådkraft. Det var, skriver han till Kammaren, i 

själva verket ”fougdtens och kornskrijfwerns bedrijffter” i Jamgorod som hindrat 

honom från att fullfölja sitt uppdrag under vintern.
28

 Processen kulminerar i domen 

mot Torčakov och Pedersson i Narva borgrätt 23/5 under en drivande Erik Trana 

(Hedar 1943:312; jfr Sjöberg 1984:33–34). 

5. Stockholm – suppliker och svar 

Torčakov kan knappast ha nått Stockholm mycket senare än början av september, men 

målet, där i stort sett endast Jacob Pederssons roll behandlades, kom upp i Kammaren 

först den 5 oktober. I en böneskrift till konungen, som återförs till rätten när denne 

återvänt från kontinenten i november, ber Torčakov, med Sjöbergs ord, ”om tillstånd 

att få återvända till sin nödlidande familj i Jama” (s. 34). På något sätt väcks nu under 

vintern eller våren tanken att Torčakov skall lägga en hand vid katekestryckningen 

som förbereds i Stockholm och att han som belöning skall benådas. Källorna säger 

ingenting bestämt om vems initiativet var – kungens (som redan ett år tidigare kan ha 

                                                             
25

 Brev från Maria Eleonora till N. Mannerskiöld, 6/7 1627 i avskrift i: EAA. 632.1.2, fo. 10v. 
26

 Skrivelser från Kammaren till Erik Andersson 19/10 1626 och 14/11 1626: RA. Kammarkollegiums Kansli, 

BIIa1:15; KM t. Erik Andersson, 27/4 1627: RA. RR; jfr instruktion 15/2 1626: RA. RR fo 53r ff. 
27

 Se hans ryska handstil Löfstrand & Nordquist 2009:229; citat: odaterad skrivelse (1617), J. Berndes t. Axel 

Oxenstierna: RA. Oxenstiernska samlingen, E568. 
28

 E. Andersson till Jacob De la Gardie, Jama 18/3 1627: TÜR. F. 6 (De la Gardie). S. G, fo. 90v; idem till 

Gustav II Adolf, Dorpt 7/6 1627: RA. Skrivelser till konungen. Gustav II Adolf, vol. 9; idem till Kammaren, 

Narva 28/5 1627: RA. Kammarkollegiums kansli. EIIa:21.1, jfr ibid. 13/6. 
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kallat en Jamgorodpräst och -sekreterare till Stockholm i ärendet), den hotade och 

medellöse Torčakovs, översättaren Hans Flörichs, dennes bittre konkurrent Bengt 

Mattsson Hardhs (med vars handstil och bland vars böneskrifter Torčakovs 

nästföljande supplik är bevarad), tryckaren van Selows…
29

 

När överenskommelsen träffats om att Torčakov skall renskriva och korrigera den 

ryska katekesen, upprättas den 7 april tre kungliga brev i ärendet: det första är den ofta 

citerade tillgiftsskrivelsen, känd i Riksregistraturets konceptavskrift:
30

 

För Een Ryske Diak.| Wij Gustaf Adolph. Giöre witterligitt att effter denne breefwijsare och Ryske 

Diak, Isak Tårtzakåf hafwer vthlofwadt att han medh flijt will reen skrijfue och på Trycket corrigere 

den Ryske Cathechism som här tryckias skall, så hafwe wij af gunst och nådhe tillgifwidt och 

förlåthet honom dett han sigh emot oß försedt hafwer. Doch medh sådan beskedh och förordh att han 

sigh trogen och flijtigh vthj be.te arbethe skall finna låtha. Här hwar och een som dette angåår hafwer 

sigh att effterretta, så lagandes att honom icke här emot må ske nogot hinder eller men i någon motto. 

De andra två är bevarade i original. Det första är en kunglig skrivelse till Kammaren 

om att åt Torčakov utbetala 20 daler (två femtedelar av hans ingermanländska 

årsinkomst) så att han inte av nöd skall tvingas rymma och ”öfwergiffwa tryckerijt”: 

Wij hafwe Erich Larßon nådigest bewilliatt denne Brefwisare och Rysche Diak Isak Tortzakåff som 

öfwe<r> den Rysche Cathechismi tryckerij Corrector
31

 wara skall, Penningar 20_ daler[.] Ähr 

fördenskull wår nådige wilie och befalning, att i låte honom forbe.dhe 20. da<ler> när han der på 

fordrar vthbekomma, så lagandeß att han icke blifwer förorsaka<dh> för hungerß nödh och nakenheet 

skull att öfwergiffwa tryckerijt, och draga sin kooß. Här retter eder effter.
32

 

Pengarna kvitterar Torčakov ut den 22 april, uppenbarligen på plats på slottet: ”апрҍл 

вь. кв де . по сеи королевско[и] грамоты я исак вsял у казначея дватц| еѳимков 

свҍиских дн
~
гь   исак торчаков”.

33
 

Det tredje brevet är ännu en reaktion på Torčakovs besvär om sin nödlidande familj 

i Jamgorod och är ställt till guvernören över Ingermanland: 

Effter det Nilß Aßerson wij hafwe befallet denne Rysche Diack Isak Tortzakåf att han corrector här i 

Stockholm öfwer den Rysche Cathechesens tryckerij wara skall, derföre och på det hans hustru och 

Barn i millan tijdh som han är här icke mage lijda nödh, Befalle wij eder nådeligen det i låthe hanß 

Hustru der aff Narwische proviantet bekomme sig till födo och vppehälle Sex Tunnor Spannemåål 

[registrerad hos mottagaren d. 27/5 1628] 

                                                             
29

 Torčakov och Mattsson befann sig denna vår i Stockholm, och detsamma kan mycket väl gälla Flörich. 

Dennes förläningar i Finland och Uppland är bekanta i litteraturen (ex. Maier & Droste 2010:58–59), men han 

visar sig sommaren 1627 också ha en gård i Stockholm (Gejrot 1994:208; för Mattssons gård i Stockholm, se 

ibid. 40–41, 89, 110, 266). Om Mattssons engagemang i katekesärendet, liksom om den kyrkoslaviska bibel som 

fanns i kungliga biblioteket och som Flörich kan ha använt (i Stockholm?), jfr Tarkiainen 1974:83. 
30

 RA. RR, 7/4 1628; med fetstil utmärks läsningar som lexikaliskt eller i tempus avviker från Sjöbergs 

(1984:33). Bokstäverna is i Cathechism läses med viss svårighet. 
31

 SAOB: ”korrekturläsare; i sht om korrekturläsare anställd vid ett tryckeri”. 
32

 RA. KA. Räntekammarböcker 1526–1630, vol. 86, fo. 134 (med påskriften: ”Till Erich Larß. för een Rÿß”; 

saknas i RR. Jfr notis om utbetalning ibid., vol. 83, s. 47 (”en Rysk diak som öffuer Ryske tryckerij Correchtor 

wara skall”); ibid., vol. 84, fo. 6v (”een Rysch diack Isach Tortzakof een corrector öfwer den Ryske chatechismi 

Tryckerij”). 
33

 Ibid., med det för bl.a. tidens ingermanländskа ryska och novgorodisk kansliryska inte okarakteristiska 

sammanfallet av D/I/L-former i singularis för substantiv på -a. 
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På plats följer guvernören upp detta med en verkställighetsorder.
34

 

Tempus har förändrats sedan början av april (”will reen skrijfue och på Trycket 

corrigere den Ryske Cathechism som här tryckias skall” / ”öfwer den Rysche 

Catechismi tryckerij corrector wara skall”), när rådet den 4 juli i kungens frånvaro 

beviljar ett cirka 60 tunnlands gods i ingermanländska Opol’e pogost åt Torčakov, 

eftersom han ”hafwer fulbordatt [NB! /APM] och opå trÿcket corrigeret den Ryske 

Catechesin här i Stockholm”:
35

 

Fullmacht för Ryska diack Isach Tårtzakoff öfwer twå åbzer Ödeslandh. 

Wij wnderskrefne Sweriges Rijkes Rådh. 

Göre witterligit, att denne brefwisere Ryske diak Isach Sergiefßon Tårtzakoff, Effter H: K: M:tz wår 

allernådigste Herres och Konungz befalning, hafwer fulbordatt och opå trÿcket corrigeret den Ryske 

Catechesin här i Stockholm. Derföre så och på det han frambdeeles deste willigere wara må när så 

behöfwes. Opå H: K: M:tz nådige behagh, och widare ratification innan Åhr och dagh sigh at 

förskaffa, vnne och effterlåte honom twå Åbser Ödeslandh Worobiowo och porhowo wed Jama, 

medh Engier och alt annatt som der tilhörer; Så frampt att dett icke wore förlähnt någon annan, eller 

och icke ifrå Slåtedh mistas kan, frijt niuta, bruka och behålla som förbe:t ähr[.] Förbiude fördenskuld 

här medh högbe:te H: K: M:tz Befalningzmän i högre och nidrige Stånd, at giöra honom här emot 

hinder eller mehn i någon måtto. 

I förlängningen är detta en reaktion på en odaterad supplik från Torčakov från när de 

medgivna dalerna tagit slut, där han ber om reslov och pengar för sin stora nakenhets 

skull; men det torde också ha föregåtts av andra utfästelser från Torčakov, muntliga 

eller skriftliga, om vidare tjänstvillighet. Säkert är hur som helst att även den bevarade 

suppliken är skriven efter fullbordat korrigeringsvärv men före tryckningen:
36

 

Stormechtigste Högborne furste och Herre, Her Gustaff Adolph min allernådigzte Konungh och 

Herre, Giffwer E. K. Mt. vthj all vnderdånigheet ödmiukeligen tillkenne, dedh iagh E. K. M.tz 

vnderdånige vndersåthe, haffwer vthj all ödmiukheet effter E. K. M.tz nådighe befalning 

reenschriffwit [i marg. tillagt: och corrigeret] den Ryske Catheches som här i Stockholms Stadh 

tryckias skall. Nw haffwer iag slätt inthet till att äta eller dricka, därhoos gåår iagh bådhe nakin och 

bahrfötter, hwadh E K. M.t nådigest mig giffwit haffwer, ähr alt förtärdt. Beder E. K. M.t här medh 

ganska ödmiukeligen och vnderdånligen, om gunst och nåde, och benåder mig där medh, at iag kunde 

slippa heem, så och någre Pening.r som iag kunde hielpa mig heem till Jamagorodh vthj 

Ingermannelandh, så och gunstigt Paß. 

Förmodar här opå E. K. M.tz gunstigt och nådigt swar. 

E. K. M.tz vnderdånige och ödmiuke och troplichtige vndersåthe 

Kyrkio diak widh Spas Kyrkia i Jamagorodh 

Isak Sergioffßon Tartzakow 

                                                             
34

 ”Jag hafuer Bertell Kruß bekommit H K M bref att den Ryske Skrifuaren Isak Tortzakoff skall bekomme Sex 

Tunnor Spannemål. Derföre är min befalning at j late b:e Skrifuarens hustru bekomma b:de Sex Tunnor 

Spannmål halfftparten j Rog och den Andre halffue Parten j Korn.” (Jama, den 26/5. Bägge i KrA. MR 1628/12; 

det kungliga brevet saknas i RR.) 
35

 RA. Rådets registratur, 4/7 1628. 
36

 Skrivet med Bengt Mattssons hand och bevarat bland skrivelser från honom i RA. Bibliographica, vol. 14. Det 

går inte att säga säkert om detta är originalsuppliken; det finns inga anteckningar på baksidan om när den är 

mottagen, vilket är det normala för suppliker som inkommit till kansliet. Man noterar att Mattsson som 

översättare/skrivare eller som kopist särskilt uppmärksammat att han först underlåtit att skriva att Torčakov även 

korrigerat katekesen/katekessatsen. 
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Illustration 2. Torčakovs underskrift i översättning, 1628 (RA. Bibliographica, 14). 

Torčakovs slutliga resepass har inte gått att återfinna, men det finns ett indirekt, om än 

svagt tecken på att han kan ha stannat besynnerligt länge i Stockholm även sedan han 

fått brev på sin förläning. Säden som skulle utlämnas till familjen enligt order den 26 

maj 1628 tycks ha hämtats ut i Jamgorod ”den    juni [71]36 [dvs. 1628, AP-M]” (”в 

[р]лs г · июн вь де”). Den kvitteras dock ut av honom först den 25 februari 1629 

(”#ахкөг · февраля вь ·ке· де”).
37

 Det är möjligt att Torčakov blivit kvar i Stockholm 

ännu när båtförbindelsen bröts för vintern, och att han först i februari kommit hem 

landvägen längs Bottniska viken. 

6. Jordägare och skollärare – till ett nytt liv i Ingermanland 

Redan då målet mot Torčakov och Pedersson rullades upp, fråntogs de två sina poster, 

och det trängande behovet av en kornskrivare gjorde att Stepan Ryžkov, en tid 

understödd av en av sina bröder, degraderas till Torčakovs post.
38

 Vi kommer inte 

längre att finna några ryska kanslisekreterare på Jama, inte heller har Torčakov något 

mer att hämta bland slottsfolket. Dock är han nu innehavare av ett litet gods, för vilket 

det visserligen förväntas att han ”deste willigere wara må när så behöfwes”. 

Få har som den forne kornskrivaren varit medvetna om vilka små gods som kunde 

vara värda att inneha i länet. Det nu försvunna lilla ödeslandet Vorob’evščina i Opol’e 

pogost går att placera genom det tveklöst närliggande Porchovo, som också givits 

Torčakov, på floden Lugas norra strand, sydost om Jamgorod.
39

 Han kände så mycket 

                                                             
37

 KrA. MR 1628/12. 
38

 Se de nya räkenskaperna från maj i EAA. 278.1.XXV-187. 
39

 A. Andersin, ”General Charta öfver Provincien Ingermanland” (1703/4): KB. KoB St.f. Utl. kartor; Jugo-

zapad… u.å.:32; jfr ordningen på öden och byar 1626 i RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 77: Årliga räntan 

för 1626, s. 113. Förläningsbrevets Worobiowo är ett undantag gentemot de ingermanländska källornas 

Worobioffzina etc.; för den sannolika ryska formen jfr t.ex. Golubovščina och andra toponymer i 

Nordvästryssland med det sskt från 1500-talet här produktiva suffixet -ščina (Vasil’ev 2005:370, 26–27). 
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bättre till de två ödena som de just hade arrenderats av Jamgorods hakelverksborgare, 

och dessförinnan brukats av zemcy. De må ha kallats öden, men marken var hävdad.
40

 

Av allt att döma vid ett nytt besök i Stockholm 1636, om vars anledning utöver det 

uppenbara vi inte skall spekulera här, ber Torčakov om konfirmation på sina gods av 

den nya regeringen.
41

 För Vorob’evščina sker detta utan vidare; för Porchovo skall han 

hädanefter betala skatt, och det är möjligt att han avsäger sig det.
42

 

Men tjänsten kallar; antingen för inkomstens skull eller för att han måste göra rätt 

för sin förläning. Ett samlat inrättande på kunglig order av barnskolor vid de små 

ingermanländska fästningarna, däribland Jama, är känt endast från 1642 (ex. Öhlander 

1898:223), även om det på åtminstone en fästning fanns en skola för knektbarnen 

redan 1636.
43

 En källa antyder att även Torčakov var verksam som lärare vid en 

småskola i Jamgorods hakelverk (eller möjligen på slottet) efter sin hemkomst, en 

skola om vilken vi annars saknar uppgifter. Den svenskryske adelsmannen eller 

bajoren Stefan Aminoff noterar i sitt testament att han hållit sin styvson Simon Kalitin 

”zu Jammo vndt auch zu Iwanogorådh beij Jacob Sergeoff, vndt auch fier Jahro in 

deusche schull”, för vilket allt skolpeng betalats åt skolmästaren. Kalitins skolgång är 

1638 redan avslutad, vilket placerar skoltiden i Jamgorod under 1630-talets första år.
44

 

Skolan kan ha varit ett rent ortodoxt kyrko- eller lekmannainitiativ, men kan också 

utgöra en parallell till den skola som generalguvernören lät inrätta på Nyenskans vid 

Nevan 1632 och som i princip (men med föga framgång) vände sig även till 

lantbefolkningen.
45

 Ett svagt indicium i den riktningen kan vara att det i Torčakovs 

sammanfattande lista från 1650 (?) över barn som alls läst för honom ”i skolan” (vilket 

huvudsakligen gäller Ivangorod) finns en son till Bertil Kruus, Jacob Pederssons något 

ryskkunnige efterträdare som fogde på Jamgorod.
46

 

På detta tidiga stadium av rysk skolundervisning i Ingermanland har vi kunskaper 

om ytterligare en rysk lärare och diak, som undervisar i ryska och finska och som 

kastar ljus på vilket slags personer som kunde komma på fråga för en tjänst som 

Torčakovs. Timofej Timofeev syn Popov, rysk skrivare på Nöteborgs slott, 

synbarligen diak i Nöteborgs hakelverk och med största sannolikhet son till den ryske 

                                                             
40

 RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 77: Årliga räntan för 1627, s. 81. Det är intressant att notera att 

Torčakovs förläning längre fram alltid kommer att räknas upp bland prästförläningar och efter Torčakovs död 

tillfalla den ryske prästen eller diaken i Opol’e pogost (ex. FRA. 9705, ss. 268f; FRA. 9746, s. 507; FRA. 9745, 

s. 40), jfr nedan. De specifika skälen till att förläningen gjordes har omsider glömts bort, men kunskapen om 

Torčakov som kyrkotjänare lever kvar  (eller bara den på plats automatiserade förståelsen av ordet diak). 
41

 Kungligt brev 20/8 1636, kopia i: RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, vol. 93, andra pagineringen, fo. 51r. 
42

 Jfr RA. Livonica II:363, 19/12 1637. 
43

 Akiander 1865:97; EAA. 278.1.XXIV-82, fo. 413, 459, 487. 
44

 LVVA. 109 f., 2 apr., 1384 l., fo. 9–13. Torčakov kallas i denna tyska översättning av det ryska testamentet för 

”Jacob Sergeoff”, men Torčakovs elevlista från 1650 (?, jfr nedan) bekräftar Kalitin som hans elev.  
45

 Jfr §11 i kexholmska allmogens supplik 8/6 7141/1633: RA. Livonica II:717. Om elevsammansättningen 

sådan den blev, se Küng 2006:103. 
46

 I. Torčakovs odaterade (1650?) supplik t. A. Oxenstierna: RA. Oxenstiernska samlingen, E787; jfr om Kruus: 

RA. Livonica II: 364, 25/6 1639; ЕАА. 278.1.XXV-187; KrA. MR 1626/17. — En aning om att denna skola 

hade ryskt medinitiativ ges av att ryssarna inte kommer att vilja skicka sina barn till ”then swenska Scholan” 

som inrättas på Jamgorod ett decennium senare (H. Stahlius t. KM, 9/8 1643: RA. Livonica II:202). 
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prästen där, var senast 1636 avlönad som rysk diak i anslutning till skolan på 

Nyenskans. Han torde dock också ha varit den diak som redan 1632 skulle biträda 

praeceptorn i Nyen och för vilkens undervisning det bör ha varit som ”ryska skolan” 

där på regeringsbeslut 1634 mottog en rysk bibel för ”ungdomens institution”.
47

 Som 

skrivare på slottet, skollärare och, som tycks rimligt, d’jačok i hakelverkets kyrka, eller 

i alla fall skriftlärd prästson, bidrar han med en vacker parallell till Torčakov och 

bekräftar vår bild av hur provinsens kyrkliga skriftlärda användes. 

 

Illustration. 3. Den tre mil långa vägen från Jamgorod (Iamo) till Ivangorod, c:a 1678 (Andersins 

generalkarta, 1703/4 ( KB. KoB St.f. Utl. kartor). 

7. Till periferins centrum – skolmästaren i Ivangorod 

Senast i maj 1637 förelåg en rysk skola även i Ivangorods hakelverk.
48

 Då antas 

Torčakov som ”Rysk Skolemästare” i hakelverket och kan för den ändan kvittera ut 

                                                             
47

 Rekonstruktion: EAA. 278.1.XXIV-77, fo. 721, 741, 825; RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, 91: 

Specialräkning över ingermanländska staten 1635/36; Nils Mannerskiöld t. H. Olsson, 8/3 1637: RA. Livonica 

II:362 [för den senares vitala placering jfr EAA. 278.1.XXIV-77, fo. 759ff; ibid. 278.1.XXIV-82, fo. 445ff; KrA. 

MR 1645/13, fo. 1066–1067]; protokoll Nöteborg 23/5 1636: RA. Livonica II:196; FRA. 9656; E. N. Aspegren t 

C. C. Gyllenhielm, 16/6 1639: RA. Carl Carlsson Gyllenhielms samling, E3767; Saloheimo 1995:153; 

Pereswetoff-Morath 2008; v. Bonsdorff 1891:446, jfr 448. 
48

 Den var sannolikt äldre, och av potentiell betydelse för Torčakov kunde den ”Ryske skolmästaren på 

Ivangorod” vara som avlönas på ingermanländska slottsstaten åtminstone 1631 (RA. KA. Östersjöprovinsernas 

räkenskaper, vol. 35, fo. 1214, 1362); prepositionen ”på” och löneförhållandet antyder dock att detta inte är en 

tjänst i hakelverket utan på slottet. — De första årtiondenas skolväsende i svenska Ingermanland förefaller mig 

mer komplext än de i litteraturen florerande uppgifterna och utredningarna ger vid handen (jfr Öhlander 

1898:221–226; idem 1900:177–188; Väänänen 1987:42–46; Naber 1995:22–36, sskt 34–36; 45–47, 53–54, 64–

80; Lotman 2000:112–132). Särskilt ter sig osäkerheten stor vad gäller förhållandet mellan de ryska skolorna i 
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Jamgorods djäknepenningar, 30 daler kopparmynt.
49

 Senast i samband med detta torde 

Torčakov med familj ha flyttat till Ivangorod och bosatt sig utanför hakelverket, där 

många av de mest inflytelserika borgarna bodde;
50

 i vilken utsträckning familjen 

vidare kommer att vistas på Vorob’evščina är okänt. Som vi förstår när vi härnäst 

stöter på Torčakovs skola, var den sannolikt i rysk regi och nära knuten till 

hakelverksborgarna själva. Att lönepengar kunde kanaliseras genom guvernören tyder 

i så fall på något slags kompromiss och kan vara länkat till den katekesundervisning 

som kom att bedrivas där, liksom fallet kan ha varit i Jamgorod. 

Vår bild av skolan härrör från oktober 1642, då Torčakov och en annan inte till 

namnet nämnd diak var lärare. Som vi ser av förhören efter ett uppträde i den ortodoxa 

kyrkan mellan superintendenten Henricus Stahlius (Stahell) och den ryska 

församlingen, låg ”Scholan, som Diaken Isac håller” i anslutning till den nya ortodoxa 

kyrkan i hakelverket. Då superintendenten med onödigt självsvåld tog sig före att 

förhöra de ryska skolpojkarna, visade sig Torčakov och hans djäknar betydligt mer 

tillmötesgående än såväl församlingsprästen Osip Markov som Torčakovs kollega:
51

 

[...] gick Supintendens till Isaak Ryske Diaken, och examinerade hans disciplar, dher instellte sig åter 

Ryske Prestenn Oßippa och begynte der att ropa, att man icke dhem kunde wäll förhöra förr än be:te 

Oßippa bleff vthwister, och sedan bleffuo Poikarna förhörde, och eendeel aff dhem kunde theres 

Christendomsstycker läsa, och några Konung Dauidz Psalmer memoriter recitera. Then andre Ryske 

Diaken stack sig vthur wägen, stengde dören till, och wille icke låta sine Scholepoikar examinera. 

Stahlius har mer eller mindre direkt kunnat gå från den ortodoxa kyrkan till skolan, 

och liksom han kan den ryske prästen infinna sig från kyrkan. Även något senare 

planer på att Ivangorodborgarna skall bygga sig en skola
52

 antyder att man fram till 

dess använder en (kyrko)lokal som inte är direkt ämnad som skolhus. Den ”andre 

Ryske Diaken” var sannolikt Dementij Archipov, rysk kollega vid Katedralskolan i 

Narva 1643 (Väänänen 1987:150).
53

 

I vårt dubbla försök att förstå Isaak Torčakov och de i likhet med honom använda 

diakerna är ännu en personhistorisk exkurs påkallad. Den i Ivangorod födde 

                                                                                                                                                                                              
Ivangorods hakelverk, fästningsskolan på Ivangorod och Narvas ”ryska skola” och senare dess trivialskola, samt, 

från 1647, mellan skolan i Narva och den i Narvas ryska förstad. 
49

 N. Mannerskiöld t. L. Mattsson, 3[?]/5 1637: RA. Livonica II:362; Torčakovs kvittens av den 2/6 1637 samt 

notis i räkenskaperna i: RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, vol. 40: Jamo läns räkning 1636–1637. Redan i 

den äldsta kända bevarade längden över Jamgorods hakelverkare från 1636 saknas familjen Torčakov (ibid.). 
50

 Ex. mantalet i FRA. 9647; Pereswetoff-Morath 2009:203–205. 
51

 Relation av fem lutherska präster ang. 31/10 1642 i bilaga till E. Gyllenstierna t. KM, 24/3 1643: RA. 

Livonica II:170. Jfr ”att Prästen Åsip, icke allenast i Kyrkian, uthan och fölliandes Hl. Superintendenten: uthi 

Scholan, som Diaken Isac håller, oliudh giorde. der till Åsip nekade, dock bleff aff Probsten Hr Erich öfuertygat, 

att han hade så brukadt munnen, att dhe nödgades wijsa honom dören” (Protokoll 27/2 1643 i bilaga till samma 

brev). 
52

 Stahlius ämbetsberättelse 16/3 1644: RA. Livonica II:202. 
53

 Så många som lärare efterfrågade diaker torde inte ha funnits i systerstäderna Narva-Ivangorod, och när, av 

skäl som vi snart skall se, Dementij 1644 gjort sig omöjlig och en ny rysk lärare insätts i Katedralskolan 1644, 

tar denne samtidigt plats i den nya pedagogin i Ivangorods ryska hakelverk (M. Wennickis kvittens 3/8 1644: 

KrA. Militieräkenskaper 1644/9, fo. 321; jfr även Väänänen 1987:45, 297). För en kyrklig koppling mellan 

Dementij och prästen Osip, jfr nedan. 
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”Děmentejka Archipov syn” fixeras som avlönad ”stolbovo[j] d’jač[ok]”, eller 

tullskrivare, i Ivangorod 1628.
54

 Känd i staden som en fyllbult och bråkmakare, visar 

han sig dock vid sidan av sina sysslor som tullskrivare och skoldiak ha också andra 

åligganden. Som ”Demente schriffuaren” – protokolltexten översätter ryska 

förhandlingar – står han i april 1644 inför det ryska rådet i Ivangorod. Inte bara har 

han stulit rådets lagbok; han har också stulit en bok ur kyrkan, såsom fader Osip 

vittnar. På pingstdagen 1643 har Dementij ”bedit honom i kyrkian att han måtte låna 

honom booken till Siunga vttaff, dett han och giorde, och När Gudztiensten waar 

förrättadt skulle han Demente laga dett dijt igen”. Dock glömde prästen bort det hela 

tills han behövde boken för fyra veckor sedan; och när varken präst eller klockare 

kunde hitta den, uppdagades att Dementij pantsatt den för brännvin på krogen. Han 

benådas trots sina brott till livet om han inom tre dagar packar sig från staden för 

alltid.
55

 Det står tämligen klart att ”Demente schriffuaren”, som sjöng under 

pingstgudstjänsten ur en liturgisk bok för de rörliga högtiderna, är d’jačok i kyrkan. 

Detta understryks ytterligare av att prästen i sitt letande inte vänder sig till någon 

ytterligare kyrkodiak i triaden präst–diak–klockare, utan endast till den sistnämnde. I 

Archipov samsas alltså, om än kanske inte på en gång, funktionerna tullskrivare, 

skollärare och d’jačok (eller: tulldiak, skoldiak och kyrkodiak). Att vi endast indirekt 

får fram uppgifterna om hans kyrkofunktion, förklaras av källäget: inga ortodoxa 

kyrkoräkenskaper finns bevarade för svenska Ingermanland; vi måste nöja oss med 

svenska räkenskaper som behandlar poster och funktioner av någorlunda direkt 

betydelse för den svenska administrationen. På grund av att mantalsskrivningen vidare 

ofta sköttes något annorlunda i hakelverken, har vi också den märkliga situationen att 

på de platser där det ortodoxa kyrkolivet kanske var livligast och prästerskapet mest 

kvalificerat, de reguljära uppgifterna om kyrkotjänarna ofta är mest sparsamma. 

Domslutet över Archipov förklarar också hur det 1644 plötsligt kan finnas plats för 

en ny ”rysk” lärare såväl i Narva som i en ny, av de lutherska makterna uppmuntrad 

skola i Ivangorod. Men valet, som faller på den sannolikt vitryske och knappast 

ortodoxe lärde Matthæus Winnicki/Winnetzki, vilken tycks vara överhetens kandidat, 

verkar trots läpparnas bekännelse inte tilltala den ryska befolkningen, och oaktat att de 

är skyldiga att avlöna honom, skickar få sina barn till Winnetzkis skola.
56

 När 1647 

Ivangorods ryska befolkning med kyrka och skola flyttas över till Narvas norra förstad 

och administrativt uppgår i Narva,
57

 förblir Torčakov skollärare. I denna nya regi 

förväntar han sig ersättning (”Solarium”) från den tysk-svenska magistraten i Narva 

såväl för sin tjänst i skolan som för sin i övrigt okända ”Gemeine Dienst”, som han 

                                                             
54

 RA. KA. Baltiska fogderäkenskaper, F.415: 1620–1628. 
55

 EAA. 632.1.16, 1ar–2v. Märk att den anklagade och några omständigheter anges felaktigt i Lotman 2000:120. 
56

 Stahlius t. KM, 14/9 1644: RA. Livonica II:202; det går inte att säkert avgöra huruvida Torčakov är den andre 

av de två skolmästare som året därpå (?) undervisar i ”läsande, skriffwande, räknande och bidiande” i denna illa 

besökta skola (H. Stahlius och E. J. Albogius t. KM, odat. (1645?): RA. Livonica II:202). 
57

 Se Soom 1937:265–285; jfr Pereswetoff-Morath 2009:202–3. 
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skriver i en supplik i september 1649, då han ännu inte fått ut någon lön för dessa två 

åren (EAA. 1646.2.278). Detta bör vi se i ljuset av en odaterad upprörd supplik från 

Winnetzki till magistraten om att Isaak kräver djäknepengar av honom, trots att det 

bara var Winnetzki som skulle förestå (”regere”) den ryska skolan.
58

 I april 1649 

beklagar sig superintendent Stahlius inför rätta att den ryska församlingen inte givit 

full lön åt hans protégé, diakonen (?) Ignatij ”und Wenetzkij dem Rusischen 

Schulmeister” (EAA. 1646.1.78, fo. 29r), men några klagomål om utebliven betalning 

till Torčakov från församlingen luftas inte. Det exakta makt- och huvudmanna-

förhållandet och de exakta uppdragen är svåra att reda ut, men att döma av nästa 

tillgängliga vittnesmål tycks Isaak bedriva läs- och katekesundervisning på ungefär 

samma sätt som i Ivangorod (skolan i Narvas förstad verkar f.ö. ligga i anslutning till 

den nya ryska kyrkan
59

), och han gör det i sin egenskap av rysk kyrkotjänare i Narva. 

Hösten 1650 (?) gör Torčakov i en supplik till drottningen gällande att han är 

förordnad av generalguvernören och Narvas magistrat 

[...] vtj Skuulan, dett iag Ryßiske vngdomen och andras barn skulle lähra läsa Lutheri Lilla 

catechismo [tillagt i marg.: som är trykt i Stockholm] på Ryßiske språket, hwilket faller mig för 

swårt och till stoor beswär, att där wid förbliffwa, och ingen solarium till mitt vppehälle och födan. 

Men där och E Kong. Mtt. Allernådigst så behagade att förbe.te Ryßiske vngdoms vnderwijsning vtj 

förbe:te Lutheri lilla catechismi på Ryßiske språket må hafwa framgång, och iag deste bättre min 

högsta flijt där till anwenda kunde, Altså länder min vnderdånige på dett allraödmiukeligest böön och 

begäran E. Kong: M.tt allernådigst tektes lata förordna till mitt vppehälle vtaff E. Kong: Mttz och 

Kronones Pråwiantet i Narffwen. 

Han tecknar sig ”Isaak Sergiev Kyrkio diak wed Ryßiske Kyrkian vtj Narffwen”, 

medan det på baksidan konstateras, sannolikt vid kungliga kansliet, att suppliken är 

från ”Ryßiske Schuulemestaren i Narven”.
60

 Det faktum, att nästan alla i den 

högintressanta elevlista, som han bifogar sin böneskrift, är ryssar, talar starkt för att 

hans hittillsvarande verksamhet i Narva främst varit vid en skola knuten till den 

ortodoxa kyrkan i förstaden och knappast i den tyska Gamla stan. Detsamma bör, till 

dess källorna kontrollerats, antas gälla uppgiften att han ännu 1651 var rysk 

skolmästare och lärare i ”ryska skolan” i Narva (Luther 2000:561). 

8. Uppdrag för stad och råd 

Av de tre bevarade suppliker till kanslern som Torčakov underskrivit å de ortodoxa 

borgarnas i Narvas förstad vägnar tillsammans med sin med-borgare Afanasij Sosna 

kan vi någorlunda säkert sluta oss till att de två representerar Narvaryssarna vid 

                                                             
58

 Det har givits ”singulari mihi Scholam Ruthenicam Regere, et Isaacus exigit a me partem accidentiarum 

Scholasticarum” (EAA. 1646.2.287). 
59

 Jfr tomtboken i EAA. 1636.1.3522. 
60

 Suppliken finns inlagd bland de ryska Narvaborgarna suppliker till Axel Oxenstierna, som dateras i följande 

not, och torde härröra från samma tillfälle; datering av den specifika suppliken bekräftas ytterligare av att 

Torčakov ju ett år tidigare vänt sig till Narvas magistrat i samma ärende och nu alltså går till högre instans.  
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drottning Kristinas kröning hösten 1650.
61

 Att han valts till deras representant vittnar 

om vilken position han nått. Säkert är det ett taktiskt val från deras sida: Dels hade 

Torčakov gjort kronan tjänster förut, vilket man kunde hoppas skulle ge honom en röst 

när han framförde borgarnas krav och förhoppningar; dels hade han faktiskt vistats en 

gång i Stockholm något år (om än delvis i fångenskap) och därefter ytterligare något, 

vilken erfarenhet måste ha setts som en fördel. Men även bortsett från sådana taktiska 

överväganden var Torčakov en man att räkna med. Hans unika situation belyses av att 

han samtidigt som ende ryske borgare hör till de ingermanländska jordägare som 

gemensamt bekostat den ingermanländska adelns representanter vid kröningen (jfr 

EAA. 1656.1.32, fo. 9v); för vid sidan av en gård i Narvas förstad (EAA. 1636.1.3522) 

har han kvar sitt lilla gods i Jama län. Åtta år efter sin ankomst till Ivangorod hade 

Torčakov också blivit ”stadsskrifware i Iwangorods rådstugu” eller, som han själv 

undertecknade det ryska rådets domstolsprotokoll, ”ıванегородцкои ратуши діякъ” 

(1645 och 1646/7) och ”ратушнои діяк ıванегородцкого посаду[?]” (1646).
62

 Han 

förblev det sannolikt tills staden tvangs flytta och rådet miste sin timliga funktion. 

 

Illustration 4. Isaak Torčakovs signatur som Ivangorods rådssekreterare, 8/10 1646 (EAA. 

632.1.19, fo. 91v). 

Isaaks position i samhället liksom de medel han kunnat samla ihop torde ha bidragit 

till äldste sonen Parfenijs framskjutna position i den yngre generation ortodoxa 

Narvaryssar (med nära förbindelser med familjen Belous, en av provinsens mest 

välbärgade ryska köpmansklaner, och resurser att med en av dess medlemmar under 

några år arrendera ett av provinsens adelsgods (EAA. 1646.2.434)). Men liksom det 

var kyrkodiaken som framträdde en gång på 1620-talet när kornskrivarens skrud föll 

av Isaak Sergeev, är det kyrkodiaken vi ser när det världsliga råd som anlitar honom 

                                                             
61

 RA. Oxenstiernska samlingen, E787. Det finns en fjärde, ej med namn underskriven supplik, som 

uppenbarligen är från samma tillfälle. Supplikerna är odaterade, men går att datera genom det kungliga brev till 

Narvas borgare av den grekiska religionen av 27/11 1650 som besvarar många av deras punkter och som finns 

publicerat i Akiander 1865:20–22. Det framgår av den sista suppliken att supplikanterna ännu befinner sig i 

Stockholm tillsammans med representanter för själva staden Narva. 
62

 EAA. 632.1.19, 1645–48, fo. 91v, 121r; Soom 1937:295. Ännu 1644 sköts sysslan av Stepan Ryžkov som gått 

före Torčakov till ett Ivangorod som suger åt sig provinsens bästa ryska krafter (EAA. 632.1.16, fo. 16v; jfr RA. 

Östersjöprovinsernas räkenskaper, vol. 40, fo. 49). 
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upphör att handha den egentliga styrelsen. I dessa stunder rör vi åter mark, hörs åter 

klart en underliggande bordunton. 

När 36 av Narvas ryska rådsmedlemmar och inflytelserika ortodoxa borgare skickas 

till Stockholm efter det ryska infallet i Ingermanland sommaren 1656 (jfr Pereswetoff-

Morath 2009:207–8) finner vi inte Isaak, trots att hans bägge söner med familjer är 

bland dem; och redan sommaren 1654 har det varit hans äldste son som uppvaktat 

regeringen för Narvaryssarnas räkning (RA. Livonica II:210). I januari 1653 hade 

”Isach Sehergiof” varit ”förrest till Ryslandh” och därför bötfällts i likhet med många 

andra godsägare i Jamgorods län för att inte i tid ha betalat några utlagor till Kronan.
63

 

(Resor över gränsen var vanliga särskilt för ryska Ivangorod- och Narvaborgare, som 

ofta var på handelsresor till Pskov, Novgorod eller Moskva.) Den omfattande listan 

över godsinnehavare som vid slutet av 1654 ännu inte betalat för sina representanter 

vid kröningen 1650 upptar också Torčakov, som dock till skillnad från ett antal avlidna 

inte anges som död. I en tomtbok över Narvas ryska förstad från 1653, som tycks 

kunna ha notiser fram till 1655, anges dock Isaaks gård som tillhörig ”Isack Sergeoff 

Erben” (EAA. 1646.1.3522). Sannolikt går han bort 1654–55.
64

 

9. Om trohet och tro 

Isaak Torčakov var en för ingermanländska förhållanden mångsidig skrivare, som vid 

olika tidpunkter uppbar vitt skilda uppdrag såväl från de svenska myndigheterna som 

från ryska kommuniteter. Under sitt liv var han verksam allra minst som kyrkodiak 

och delvis lärare i Jamgorod, Ivangorod och i Narvas ryska förstad, kornskrivare på 

Jamgorod och sannolikt skrivare i dess hakelverk, som skollärare i Jamgorod (?) och 

Ivangorod, som rådhusskrivare i Ivangorod och skolmästare i Narvas ryska förstad, 

förutom att han agerade som staden Ivangorods utsände till Stockholm vid minst ett 

solent tillfälle. Som ingermanländska ryssar i gemen hade han kluvna lojaliteter, och 

var de låg berodde ofta på vem som betraktade och hade inte  någon fast grund i sådan 

trohet till stora ting som stora män begärde. På alla sina orter kunde Torčakov vid 

något tillfälle framstå som en främmande överhets förlängda arm, men på alla sina 

orter njöt han också förtroendeuppdrag från sina stallbröder. Flexibilitet och 

pragmatism underlättade för alla inblandade. 

I undervisningen i den katekes han själv varit med om att ”corrigera” och som det 

förväntades att främst Ingermanlands ryska diaker skulle bibringa ungdomen 

(Öhlander 1898:218, jfr 181, 183), intog Torčakov naturligt första rummet, och han 

uppsöktes av eller blev anförtrodd de viktigaste studenterna – i hans elevlistor finner vi 
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 E. Stenbocks skrivelse 3/1 1653: RA. Östersjöprovinsernas räkenskaper, vol. 91. 
64

 Full säkerhet äger vi inte. I jordeböcker för 1664, och till och med 1672, får man fortfarande lätt uppfattningen 

att Torčakov betalar sina utlagor för sitt gods, men fler kontroller av principerna för böckernas upprättande 

behöver göras. 1684 anges säkert att ryske diaken i Opol’e ”innehafwer dhet som Ryska Diaken Isak Sergeoff på 

lijffztijdh innehafft” (FRA. 9705, ss. 268–269; ibid. 9719, ss. 324–325; FRA. 9745, s. 40). 
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rysk adel, ett antal ryska präster samt ryska och tyska borgare. Samtidigt svor det 

tveklöst mot vad många av Ivangorodryssarna kunde önska (jfr om situationen ex. 

Lotman 2000:118–119). Men trots att ”eendeel” av eleverna kunde recitera vad de 

skulle, så att han med viss framgång torde ha lärt dem att läsa ur bok och att memorera 

utantill, så var det på lektionerna säkert inte fråga om några teologiska utläggningar 

(möjligen utöver viss undervisning i ”bidiande”). Torčakov arbetade på den ryska ort 

där motståndet mot den lutherska katekesen var som mest intensivt, och det är 

antagligen särskilt Ivangorods ortodoxa som enligt en svensk rapport vill att ”deeres 

Prester” flitigt skall lära gamla och unga att ”rett läsa och bedie” ur ”deeres egne 

Ryska Böker”.
65

 Han var själv en dålig lutheran; ja, inte någon lutheran alls och inte 

heller någon luthersk propagandist. Trots alla fagra ord från den ryska eliten så är det i 

denna generation mest bara ”der Bojaren kinder” som förblir vid den nya lutherska tro 

de bibringas med bland annat den ryska katekesens hjälp; för hakelverksborgarnas och 

böndernas barn leder det inlärda däremot inte till stora resultat.
66

 Torčakov förblir 

alltid kyrkodiak, om än kanske, som många, med synkretistiska och växlande 

pragmatiska föreställningar. Och medan en son frodas i Narvas handel, gifter sig en 

annan med dottern till en hemlig Moskvaivrare, Torčakovs medsupplikant från 1650, 

och kommer efter det ryska kriget att begravas i en klosterkyrka i Pskov.
67

 När 

superintendenten klagar över att de ryska prästerna och skolmästarna föga bekymrar 

sig om Bibel och tro utan blott hänger sig åt sina ”papistiska” kyrkoceremonier, kan 

Torčakov ha varit i blickfånget.
68

 

10. Slutreflektion om språklig kompetens 

Jag har medvetet undvikit den kvistiga frågan om huruvida Torčakov kan ha haft en 

hand med i det egentliga utformandet av 1628 års katekes’ sluttext, och valt att i stället 

koncentrera mig på vilken ”typ” denne katekesens ryske ”korrektor” representerade. 

Det var en fråga som historiografin hade gjort nödvändig, samtidigt som den gav ett 

tillfälle att betrakta ryskingermanländsk ”intellektuell” kultur under svenskt styre och 

de ofta missuppfattade diakerna ur nya synvinklar. Att det absoluta huvudansvaret för 

översättningen låg hos Hans Flörich kan knappast ifrågasättas idag, men det är därmed 

inte sagt att översättningen och språkformen tillkom helt utan input från andra. 

Någon litterär flerspråkighet skall vi hur som helst knappast vänta oss av Isaak 

Torčakov. Att han i någon utsträckning kunde kommunicera med svenskar och tyskar 

efter att under en rad år ha varit verksam som en av två ryska ämbetsmän på Jamgorod 
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 P. L. Alebeck t. A. Oxenstierna, Narva 2/4 1643: RA. Oxenstiernska samlingen, E758. 
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 Stahlius t. generalguvernören 4/11 1652: RA. Livonica II:202; kontrastera t.ex. Stahlius t KM 9/8 1643, ibid. 
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 SSA. Stockholms magistrat o. rådhusrätt. AI:17, ss. 547–548; Gadziackij 1945:21; Lebedev 1895:18. 
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 Stahlius t. KM, inlämnad 16/5 1642: RA. Livonica II:202. 
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och producerat räkenskaper som sedan skulle överföras till svenska, ter sig självklart. 

(Detsamma torde f.ö. gälla östersjöfinska.) Han hade också lyckats undervisa ett antal 

”lybska” elever i sin skola. Hans formella säkerhet torde däremot inte ha varit stor, och 

vi noterar att de egenhändiga kvittenser vi med säkerhet kan tillskriva hans hand är 

skrivna på ryska. När han 1650 skall inlämna en skrivelse till kanslern i Stockholm – 

och det framgår att parallella skrivelser under denna vistelse inlämnats till drottningen 

– har det noterats för deras bruk: ”эту подати канцелеру”. Tillsammans med en 

uppgift i den andra skrivelsen till kanslern detta år kan den bekräfta Torčakovs 

betydande osäkerhet i högre nivåer av svenska och tyska. I den översatta skrivelsen 

sägs:
69

 

[...] dy Gud bättre oß, ded wij sielfwe icke kunna tala om wåres stora nöd och beswärings och 

klagemåhl in för E[rs] G[reflige] N[å]de[.] Wij hafwe intet heller någon Tålk som wår anlägne 

beswär och klagemål in för Hennes Kong: M.tt vtseij will, dy wij icke kunna sielffwe utsäija wår 

mening. 

Om Torčakovs kansliryska vet vi numera något litet; men trots att han tveklöst var van 

vid att läsa och sjunga ur bok, vet vi inget bestämt om hans kyrkoslaviska akribi.
70

 

Sådant är läget idag. 
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