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Abstract: A Translator Crosses her Tracks: Personal Translation-theoretical Reflections  

This article presents a translation into Swedish of the short story Дърво без корен by the Bulgarian 

author Nikolaj Chajtov. The translation is accompanied by a theoretical commentary, determining the 

purpose (skopos) of the translation, and discussing some of the translation problems encountered, 

mainly the translation of proper names and place names and the translation of colloquial features and 

dialect. Some of the discursive strategies chosen were intended to create resistancy, in line with 

Venuti’s (2008) concept of foreignization.  

1. Inledning 

På 1970- och 1980-talen sysslade jag en del med den bulgariske författaren Nikolaj 

Chajtov. Jag skrev en presentation av honom (Englund 1980) och översatte en av hans 

noveller (Chajtov 1981). Översättningsarbetet resulterade också så småningom i en 

artikel där jag behandlade en del översättningsproblem som hans verk givit upphov 

till, framför allt översättning av dialektala uttryck (Englund Dimitrova 1987). För en 

tid sedan aktualiserades mitt intresse för Chajtov igen i samband med en artikel i 

denna tidskrift (Assenova 2010). Jag erinrade mig då min opublicerade översättning av 

Chajtovs novell Dărvo bez koren (Ett träd utan rot), som jag efter visst letande 

återfann i en dammig pärm, i form av en genomslagskopia av ett maskinskrivet manus 

– kanske en möjlig utgångspunkt för en artikel? 

I den här artikeln vill jag berätta om novellen och om hur jag arbetat med att 

revidera min gamla översättning och färdigställa den för publicering i Slovo.  

 

                                                           
1
 Tack till två anonyma granskare och till Cecilia Alvstad, för noggrann läsning och konstruktiva förslag, både 

vad gäller översättningen och kommentardelen.  
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2. Utgångspunkter 

2.1 Några ord om novellen 

Novellen är publicerad 1967 i samlingen Divi razkazi (Vilda berättelser; Chajtov 

1967
2
), och berättas i jag-form. Den som talar är en äldre man, Ignat, kallad Gatio, 

som efter ett långt aktivt liv på bulgariska landsbygden nu bor hos sin son och 

svärdotter i Sofia. Han har svårt att finna sig tillrätta och få dagarna att gå. Som så 

många i Bulgarien och Sofia tycker han om att tillbringa tid i en skuggig park på en 

bänk och novellen berättas i form av en monolog, riktad till den som sitter bredvid 

honom där på bänken. I sin monolog ger han röst åt sin känsla av hemlöshet och 

rotlöshet, på den plats han befinner sig men också i den tid han befinner sig. 

Utvecklingen har gått ifrån honom, och han upplever klyftan mellan landsbygd och 

stad, mellan generationerna – sig själv och son och sonhustru, mellan dåtid och nutid. 

Olika ideal och sedvänjor står emot varandra. Naturen har stor betydelse för honom, 

och det är naturligtvis ingen slump att han har sökt sig just till en park. Inställningen 

till naturen och det nära bandet till den är något som präglar de flesta av Chajtovs 

karaktärer
3
.  

Novellen behandlar i hög grad allmängiltiga och universella teman. Samtidigt är 

den förankrad i sin tid och plats. Anspelningar görs på bulgariska realia både från 

1960-talet och tidigare. Det är tydligt att novellen utspelas i Sofia och det framgår att 

Gatio kommer från byn Široka Lăka i Rodope-bergen.  

2.2 Den gamla versionen av min översättning 

Min översättning var inte daterad, men den är försedd med översättarens namn. Det 

står: Övers. Birgitta Englund, och detta ger en viss ledning. Den måste alltså vara 

tillkommen innan jag gifte mig 1981, troligen några år dessförinnan. Den har alltså 

drygt 30 år på nacken.  

Det var på många sätt en egendomlig känsla att läsa min gamla översättning, både 

personligt och yrkesmässigt. På ett personligt plan blev det tydligt att mitt eget liv 

sedan dess hade kommit att få viktiga beröringspunkter med tematiken i novellen. 

Genom giftermål med en bulgar har jag i perioder varit i en situation som påminner 

om svärdotterns i novellen. Min svärfar tillbringade kortare och längre perioder hos 

oss i Stockholm. Född 1933 i Basarbovo, en by någon mil utanför Ruse, måste han ha 

upplevt Sverige och det svenska sättet att leva som i många avseenden väldigt 

främmande. Och detta trots att han var läkare, hade arbetat i olika delar av Bulgarien 

och bodde de sista decennierna av sitt liv i Sofia. En annan personlig beröringspunkt är 

                                                           
2
 Min översättning är dock gjord efter andra utgåvan av samlingen (Chajtov 1969). Jämför även avsn. 3.6. 

3
 Se Assenova (2010) för en närmare presentation av författaren.  
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naturligtvis att jag själv idag är betydligt äldre än när jag gjorde första versionen, och 

därmed har också jag fått uppleva stora förändringar i samhället, teknologiskt, etc.  

Det kändes lustigt och lite rörande att se min ganska valhänta hantering av vissa 

översättningsproblem, mot bakgrund av att jag idag har ca 25 års erfarenhet av att 

utbilda översättare och bedriva översättningsvetenskaplig forskning. Min dåvarande 

översättning är utformad av en person med goda kunskaper i bulgariska, men med 

relativt liten praktisk erfarenhet av översättning, och utan kunskaper inom 

översättningsteori. Detta är inte en ovanlig situation för många nya översättare, 

traditionellt har man lärt sig yrket främst genom att utöva det. Idag kan jag se att min 

bristande insikt i översättningsteori gjorde det svårt för mig att hantera många av de 

översättningsproblem som är av central betydelse för novellen. Jag har t.ex. 

uppenbarligen insett att de kontrasterande konnotationerna för vissa ortnamn är 

viktiga, och försökt att få fram detta i översättningen genom att översätta somliga av 

dem till svenska, vilket inte alls givit något lyckat resultat. Personnamnen har i flera 

fall också viktiga konnotationer, men dessa hade jag inte alls gjort något försök att 

lyfta fram eller återge i översättningen och de kommer dåligt fram. I de fall det 

förekommer bulgariska realia, så kallade kulturspecifika ord och uttryck, hade jag inte 

alls förklarat dem, oklart om detta var ett medvetet val eller brist på kunskap om olika 

möjliga strategier. 

Egendomligt var det också att se vissa språkliga drag i min gamla översättning. Den 

gamle Gatio talar på bulgariska ett stiliserat talspråk med vissa dialektala och 

ålderdomliga inslag, något som är utmärkande för många av Chajtovs verk (Assenova 

2010; Englund Dimitrova 1987). Jag hade använt ortografiska varianter, uppenbarligen 

i ett försök att göra min svenska text mer talspråklig, och skrivit t.ex. sta’n i stället för 

staden och nå’n i stället för någon. Men normerna för hur svenska skrivs har hunnit 

förändras på dryga 30 år, och idag gör inte detta intryck av ledigt talspråk i skrift. En 

annan förändring som har skett i svenskan rör kommateringen. Jag hade i min gamla 

version följt de normer som gällde på 1970-talet, men idag är kommateringen betydligt 

mer sparsam, och särskilt då i texter som eftersträvar en ledig och talspråklig karaktär.  

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

När jag skriver en teoretisk kommentar till min egen översättning, följer jag en 

gammal tradition inom översättningsfältet. De första teoretiska skrifterna om 

översättning var just sådana kommentarer av översättare; en översikt ges t.ex. i 

Munday (2001, kap. 2). Det är ofrånkomligt att en kommentar till en egen översättning 

får ett relativt starkt inslag av subjektivitet. Jag har också här tillåtit mig att vara mer 

personlig än vad som kanske är brukligt. Detta står i viss motsättning till hur 

översättningsvetenskapen, på engelska Translation Studies, har utvecklats under de 

senaste decennierna. En viktig drivande faktor i dess starka utveckling har varit en 
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rörelse bort från det subjektiva och värderande, i riktning mot mer deskriptiva studier 

av översättningar, och med en ökad strävan mot sökande av förklaringar och 

allmängiltiga tendenser (jfr Holmes 1972/2000, Toury 1995). Denna utveckling har jag 

själv varit med i genom min egen forskning. Parallellt med denna utveckling har dock 

översättningskommentaren levt kvar som genre, t.ex. i någon mån i förord till 

översättningar, men kanske framför allt i många examensarbeten skrivna av studenter 

på översättarutbildningar. 

Som redan framgått, vet jag idag mer om översättning, både praktiskt och teoretiskt, 

än jag gjorde för drygt 30 år sedan; t.ex. hur viktigt det är att man som översättare gör 

klart för sig vilket syfte man har med sin måltext - jfr den så kallade skopos-teorin 

(Reiss & Vermeer 1984), och att man utformar en övergripande strategi utifrån syftet 

för att lösa de problem som den konkreta uppgiften erbjuder, i det här fallet alltså 

bulgariska realia, bulgariska personnamn och ortnamn, och på ett mer övergripande 

plan textens delvis talspråkliga karaktär.  

Realia eller så kallade kulturspecifika ord och uttryck, liksom namn (ortnamn, 

personnamn), är välkända översättningsproblem, som har behandlats mer eller mindre 

uttömmande i ett stort antal arbeten. Redan i tidiga klassifikationer av översättnings-

metoder (t.ex. de sju övergripande metoder som föreslogs av Vinay & Darbelnet 1958) 

identifierades ett antal principiella möjligheter som senare arbeten har vidareutvecklat 

i mer eller mindre detaljerade systematiseringar (se t.ex. Newmark 1988, Nida 1964, 

Svane 2002, Vlachov & Florin 1980). För översättning av namn, se t.ex. Rūķe-Draviņa 

(1983) och Jonasson (1997).  

I Chajtovs novell har alltså framför allt namnen viktiga konnotationer, och denna 

problematik i översättningssammanhang har behandlats uttömmande av Leppihalme 

(1994). Hon urskiljer tre huvudsakliga översättningsstrategier, i samtliga fall med 

några underkategorier (a.a. s. 94):  

1) Bibehållande (retention) av namnet; 

2) Ersättande (replacement) av namnet med annat namn; 

3) Strykning (omission) av namnet.  

Pedersen (2007) vidareutvecklar denna klassifikation och tillämpar den också på 

översättning av realia. Behandlingen av namn och kulturspecifika företeelser påverkar 

naturligtvis hur läsaren kommer att uppfatta den översatta texten. En text där 

personerna har ”utländska” namn, och där ortnamnen tydligt är hämtade från ett annat 

land än målspråkslandet, signalerar att det med viss sannolikhet rör sig om en 

översättning. Intrycket kan förstärkas om också realia av olika slag nämns i 

källspråksform.  

Detta har viss anknytning till den distinktion som går tillbaka till Schleiermachers 

(1813, se t.ex. Munday 2001:28) tankar kring Verfremdung (förfrämligande) kontra 

Verdeutschung (naturalisering), och om läsaren ska tas till författaren eller författaren 

tas till läsaren. Den amerikanske översättningsforskaren Lawrence Venuti har 
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vidareutvecklat denna dikotomi under termerna foreignization och domestication. Med 

dessa avser han framför allt olika etiska förhållningssätt till översättningsuppgiften. 

Ett förfrämligande förhållningssätt vill uppnå att den översatta texten bidrar med något 

nytt till målspråket och målkulturen. Enligt Venuti leder ett sådant förhållningssätt till 

att översättaren tillämpar diskursstrategier som erbjuder läsaren ”motstånd” vid 

läsningen, detta till skillnad från många översatta texter där språket, enligt Venuti, 

karakteriseras av nivellering och utslätande: 

The terms “domestication” and “foreignization” indicate fundamentally ethical attitudes towards a 

foreign text and culture, ethical effects produced by the choice of a text for translation and by the 

strategy devised to translate it, whereas terms like “fluency” and “resistancy” indicate fundamentally 

discursive features of translation strategies in relation to the reader’s cognitive processing. (Venuti 

2008:19) 

Dessa tankar har relevans för mitt val av strategier för översättning av Chajtovs 

stiliserade talspråklighet.  

3.  Kommentar till den nya versionen 

3.1 Överväganden inför revidering av översättningen 

Mycket har hänt sedan novellen skrevs, och sedan jag gjorde den första versionen av 

min översättning. Den värld som novellen skildrar som samtida är delvis borta. Många 

seder och bruk lever delvis kvar, men samhällsskicket är förändrat.  

Om man väljer sådana strategier för översättning av kulturspecifika ord och uttryck 

som innebär ”kulturella” eller ”funktionella” motsvarigheter, hämtade från målspråket 

och dess kultur, innebär detta, direkt eller indirekt, att förflytta novellens handling till 

målspråkskulturen. Svårigheterna med omvårdnad av gamla föräldrar är naturligtvis 

minst lika aktuella i Sverige som i Bulgarien, även om det sociala och kulturella 

trycket att flytta hem sina gamla föräldrar till sig inte är lika starkt här som där. 

Förväntningarna här ser annorlunda ut, inte nödvändigtvis mindre starka och 

pressande. Att i översättningen förflytta texten till målspråkskulturen är dock inte en 

lösning som är vedertagen idag i översättning av seriös skönlitteratur, och här skulle 

den kännas malplacerad, enligt min uppfattning.  

Ett annat problem är de olika tidsplanen i novellen. I det bulgariska originalet är 

berättartiden ungefär samtidig med dess publicering, alltså troligen 1960-tal. Den 

gamle Gatio kan då tänkas vara född någon gång under 1800-talets två sista decennier. 

Det centrala temat är motsättningen mellan det gamla och det nya. Detta måste alltså 

lyftas fram. Det medför att jag måste fatta beslut om vilket tidsplan novellen ska 

förläggas till i översättningen. 

Jag upplever mig ha följande möjligheter. Det första alternativet är att bevara 

novellens berättartid i översättningen. Detta skulle betyda att den svenska texten får 

två förflutna tidsplan, dels det mer avlägsna förflutna som Gatio relaterar till och där 
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hans aktiva liv ägt rum, dels det närmare förflutna där berättelsen utspelar sig. Detta 

närmare förflutna kan kräva en del förklaringar för en svensk läsare. Att det finns två 

förflutna tidsplan i novellen riskerar att dra uppmärksamheten från den centrala 

motsättningen mellan gammalt och nytt och göra den mindre tydlig. I stället för en fint 

gestaltad universell problematik kan novellen uppfattas som en (något dammig) 

skildring av ett socialistiskt 60-tals Bulgarien. Den förtjänar ett bättre öde än så! 

En hypotetisk möjlighet är att tydligt förflytta novellens handling till det moderna 

Bulgarien, och utforma översättningen som om Chajtov hade skrivit sin novell idag. 

Det är en intressant tanke att laborera med. Vad kunde den gamle Gatios son då tänkas 

ha för sysselsättning: EU-tjänsteman på hög nivå kanske, eller maffiaboss. Det här 

alternativet har dock inte stöd i vedertagna översättningsstrategier.  

Jag väljer därför att behålla novellen som en berättelse som utspelar sig i Bulgarien, 

men i en mindre identifierbar tid. Referenser till specifikt bulgariska förhållanden 

utformas på ett sådant sätt att de inte är entydigt bundna till den socialistiska perioden, 

utan i stället möjliggör en mer tidlös och allmängiltig läsning. Jag går närmare in på 

det nedan.  

En viktig förutsättning för min översättning har varit att måltexten ska kunna stå på 

egna ben. Även om jag har fått förmånen att skriva denna kommentar och naturligtvis 

hoppas att den kommer att bli läst, så vill jag att min översättning ska kunna läsas och 

förstås fullt ut som egen text. Kommentaren ska inte vara nödvändig som ett 

komplement, utan en fördjupning. Jag vill också att min måltext skulle kunna läsas 

högt, som en hel och fullständig text – allt som behövs för att förstå den ska finnas i 

texten själv. Det här betyder att jag undviker fotnoter, översättarens anmärkning, 

separata ordlistor och liknande. Det betyder också att jag ibland gör vissa tillägg 

(expliciteringar) i texten. Det har varit en viktig målsättning för mig att dessa inte ska 

uppfattas som ”främmande”, utan vara en integrerad del av texten, dvs. att de skulle 

kunnat yttras av Gatio själv, så som han skildras av Chajtov.  

3.2 Kort om revideringsprocessen 

Eftersom jag i min forskning intresserat mig för översättningsprocessen och hur olika 

översättare angriper en översättningsuppgift (se t.ex. Englund Dimitrova 2005) vill jag 

kort nämna hur jag gått till väga för att revidera min gamla version
4
. Texten fanns 

alltså som en maskinskriven kopia. Jag började med att skriva in den i datorn i Word, 

med exakt bibehållen stavning och interpunktion. Jag övervägde om jag skulle börja 

föra in ändringar direkt, kanske som kommentarer till texten, men bestämde mig för att 

avstå från det. Samtidigt med detta gjorde jag i ett separat dokument noteringar kring 

vilka problem och aspekter som skulle kunna uppmärksammas i den här kommentaren. 

                                                           
4
 Tyvärr minns jag ingenting från min process när jag gjorde den första versionen. 
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Nästa steg blev att läsa källtexten noggrant, utan att titta på min måltext. Jag 

markerade ett antal ord och uttryck att kontrollera i ordböcker. Därpå gick jag tillbaka 

till måltexten och jämförde den systematiskt med källtexten. Jag fann ett eller två 

direkta fel, men främst var det frågan om att arbeta vidare med lösningar på de 

konkreta problem som jag tar upp i de följande avsnitten. Sedan har jag arbetat med 

måltexten som text på svenska, i flera omgångar, och naturligtvis vid behov åter gått 

tillbaka till källtexten.  

Hela arbetet har bedrivits över en ganska lång period, interfolierat med många andra 

arbetsuppgifter.  

3.3 Bulgariska realia  

I det här avsnittet vill jag lyfta fram några val jag gjort för att uppnå att förflytta 

handlingen från det socialistiska 1960-tals Bulgarien till ett mer tidlöst Bulgarien. 

Ett nyckeldatum i Bulgariens moderna historia är den 9 september 1944, ofta kallat 

i kortform Девети септември ’Nionde september’, eller till och med bara Девети 

’Nionde’. Detta var dagen då Sovjetunionens Röda Armé gick in i Bulgarien vilket 

ledde till ett nytt statsskick i landet. Gatio talar om sitt efternamns traditioner genom 

referens till att det varit registrerat hos domstolen (i min översättning: i 

mantalslängderna) redan преди Девети ’före Nionde’, dvs. före det nya statsskicket. 

Här har jag valt att skriva redan från tiden före andra världskriget. Lösningen kan 

förstås diskuteras, både för att jag på detta sätt potentiellt ”döljer” ett viktigt faktum i 

Bulgariens historia och för att jag förflyttar Gatios referenspunkt några år tillbaka i 

tiden.  

Gatio kräver att sonen ska avsäga sig sitt nya efternamn genom en kungörelse i 

Държавен вестник, den officiella publikationen för detta slag av nyheter. Den 

svenska motsvarigheten är Post- och inrikes tidningar, vilket jag också hade i min 

första version. Detta innebär dock att förflytta texten till en svensk kontext, och 

stämmer därmed inte med min övergripande princip. En direktöversättning, t.ex. 

Statlig tidning, Statens tidning, Statliga nyheter, Statsnyheter, eller liknande, vore 

svårbegriplig. Jag väljer i stället att utelämna namnet och överföra betydelsen med 

hjälp av ett adverb, kursiverat i exempel 2:  

(1) Или – казвам – с държавен вестник ще се отказваш от фамилията, […] 

(Chajtov 1969:61) 

(2) Antingen avsäger du dig ditt namn officiellt, [...] 

Gatio saknar sällskap av sina jämnåriga i parken och funderar över vart de kan ha tagit 

vägen. На опашки ли се редят ’står de och köar för nåt’, undrar han. Alla som 

upplevt Bulgarien för några decennier sedan känner igen nödvändigheten att köa för 

till och med de enklaste basvaror. Saken blev inte lättare av att t.o.m. livsmedels-

butiker var specialiserade: mjölkaffär, bageri, speceriaffär, etc. Där kunde pensio-



Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures 

No. 52, 2011  

14 

nerade mor- och farföräldrar göra en god insats! Skulle texten i översättning förflyttats 

till ett tydligt modernare samhälle, hade jag nog i stället valt lösningen jagar de 

extrapriser.  

Mor- och farföräldrar har alltid gjort en viktig insats också när det gäller barn-

passning i Bulgarien. Naturligtvis finns också olika offentliga omsorgsformer, детски 

ясли ’barnkrubba’. Vid denna tid fanns daghem, men också barnkrubbor på 

veckobasis, där barnen bodde under föräldrarnas arbetsvecka. För att barnbarnet inte 

ska påverkas av Gatios språkbruk sätts det på en sådan barnkrubba. Någon svensk 

motsvarighet finns (tack och lov) inte. En möjlig översättning hade varit internat, men 

det skulle ge intrycket av en skolform. Här är det frågan om omsorgen av ett litet barn, 

och detta är viktigt, eftersom det visar hur långt barnets föräldrar är beredda att gå för 

att undvika det de uppfattar som skadligt inflytande från den äldre generationen. Jag 

har därför gjort en precisering och översatt детски ясли med veckohem: 

(3) […] и го даде на детски ясли, та идва сега в неделята веднаж. (Chajtov 

1969:58) 

(4) […] bestämde att pojken skulle på veckohem, så nu kommer han bara hem en 

gång i veckan. 

I Bulgarien var vid denna tid jordbruket till största delen organiserat i så kallade 

Трудово-кооперативно селско стопанство, förkortat ТКЗС eller текезесе, dvs. 

stora kooperativjordbruk. En möjlig översättning är just kooperativjordbruk, men detta 

indikerar inte tydligt storleken. Det ryska ordet kolchos är säkert välkänt för svenska 

läsare, men konnoterar enligt min mening alltför tydligt just till Sovjetunionen. Jag har 

stannat för att skriva storjordbruk. Den som leder ett sådant jordbruk är på bulgariska 

председател ’ordförande’, men detta ord kan avse även t.ex. en ordförande i en 

partiorganisation. Ordet förekommer flera gånger i texten, och jag har valt delvis olika 

lösningar. Gatios svärson är председател, och jag har där valt att översätta det med 

pamp för att få med de konnotationer som jag bedömer att ordet har här – dottern är 

”bra” gift, och Gatio behöver inte oroa sig för henne. När han sedan berättar om den 

man som är председател för storjordbruket hemma i byn, väljer jag i stället över-

sättningen förvaltare.  

Gatios son blir hämtad och hemskjutsad i bil, vilket tyder på att han har en mycket 

hög position. Ändå är det naturligtvis med djup ironi som Gatio tilltalar sin egen son 

med det artiga tilltalsord som var gängse vid den här tiden, другарю ’kamrat’. Jag har 

valt att översätta det med herr och förstärka ironin med ett tillägg: 

(5) Ти, другарю инженер, […] (Chajtov 1969:65) 

(6) Du, min bäste herr ingenjör, […] 

I ett fall använder sig Gatio av en metafor när han ska beskriva sin syn på TV-tittande. 

Han säger: 

(7)  Все едно зехтин през стъклото да топиш. (Chajtov 1969:65) 
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I ordagrann översättning: som att doppa i olja genom glas. Jag har förstått det som att 

Gatio här avser att doppa t.ex. bröd i olja: om man gör det genom glas, så kan inte 

brödet suga upp den. I min gamla version hade jag det är som att titta på naturen 

genom sotat glas. Att doppa bröd i olja är ett välkänt fenomen i Sverige idag från 

många innerestauranger, vilket inte var fallet på 1970-talet. Men jag har ändå 

föredragit att använda min gamla variant, som behåller bilden av glas som ett hinder 

för en upplevelse och samtidigt knyter an till det viktiga temat naturen.  

3.4 Personnamn  

Personnamnen spelar en viktig roll i berättelsen, eftersom reaktioner inför förändringar 

i namnskicket blir ett sätt att gestalta Gatios känsla av främlingskap inför det nya. 

Namnens konnotationer är därför oerhört viktiga. De är tydliga för en bulgarisk läsare, 

men svenska läsare behöver mer information för att förstå dem.  

Det första problemet är efternamnet Ignatov. Detta är den mer traditionella 

namnform som Gatio bär, och namnet är också bildat av Ignat (Ilčev 1969:219), hans 

förnamn. Sonen har valt att kalla sig Ignatiev i stället, som troligen låter finare i sonens 

(eller svärdotterns?) öron. Morfologiskt sett är detta efternamn bildat av förnamnet 

Ignati, en mer ovanlig form (ibid.) Namnet Ignatiev konnoterar för bulgariska läsare 

säkerligen till den välkända Sofiagatan Ulica Graf Ignatiev ’Greve Ignatievs gata’. 

Namnet Ignatov är betydligt vanligare, även idag. En Googlesökning (4 nov. 2011) på 

bulgariska sidor på Игнатов (Ignatov) ger 523 000 träffar. Motsvarande sökning på 

Игнатиев (Ignatiev) med bortrensning av träffar som gäller den ovannämnda gatan 

ger bara 52 000 träffar.  

Gatio reagerar starkt på sonens byte av efternamn. Det är möjligt att hans reaktion 

visar tillräckligt tydligt även för en svensk läsare vilka konnnotationer de båda namnen 

har. Jag har ändå valt att göra två små expliciterande tillägg (markerade med kursiv i 

exempel 9), dels för att förklara att det rör sig om ett efternamn, dels för att 

understryka Gatios inställning till den traditionella namnformen:  

(8) […] ама беше започнал и баща му да се кръщава от Игнатов на Игнатиев. 

(Chajtov 1969:61) 

(9) [...] men när till och med hans far hade tagit efternamnet Ignatiev i stället för 

vårt hederliga Ignatov! 

Också förnamnens konnotationer kräver vissa bakgrundskunskaper kring bulgariskt 

namnskick för att förstås fullt ut. I Bulgarien är det vanligt att den första sonsonen får 

förnamn efter sin farfar, i det här fallet alltså Ignat. Men föräldrarna i novellen väljer 

ett helt annat, och det skäl de uppgivit för detta är, enligt Gatio, att pojken annars 

skulle bli kallad Gatio av de andra barnen. Det är svårt för en svensk läsare att förstå 

varför smeknamnet Gatio skulle vara så förhatligt för föräldrarna. Källtexten säger inte 

heller explicit varför detta vore så olyckligt, men genom användningen av åter-
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berättandets modus преизказно наклонение (щели […] да му викат) markerar Gatio 

att han återger deras ord, och att han inte alls är överens med dem. Eftersom han 

uttrycker stark upprördhet, valde jag att göra två förtydligande tillägg här, markerade 

med kursiv i exempel 11: 

(10) Толкова чужди, че като дойде да кръщават момчето, не пожелаха на мое 

име да го кръстят – Игнат, че щели децата да му викат Гатю […] (Chajtov 

1969:61) 

(11) Såna främlingar, att när pojken föddes ville de inte göra som seden bjuder och 

döpa honom till Ignat efter farfar för det skulle låta fult, bevars, när de andra 

barnen kallade honom Gatio!  

Här funderade jag först på att skapa ett annat smeknamn till Ignat, som kunde låta 

negativt också i svenska öron, till exempel Igge-Pigge. Men det tycktes mig alltför 

svenskklingande och därför olämpligt. Jag valde alltså istället att behålla smeknamnet 

Gatio och med ett tillägg förklara vad det är sonen och sonhustrun (troligen) reagerar 

för, och samtidigt förhoppningsvis, med tillägget bevars, markera den gamle Gatios 

avståndstagande till deras reaktion.  

Nästa problem kring personnamn följer i fortsättningen av meningen i exempel 10. I 

originalet säger Gatio att sonen och sonhustrun valt ett nytt namn till sonen: 

Красюмир, i svensk version Krasiumir. Detta är ett närmast icke-existerande namn på 

bulgariska, däremot är Красимир (Krasimir) relativt vanligt: en Googlesökning (4 

nov. 2011) på bulgariska sidor på Красимир (Krasimir) ger över 2,47 miljoner träffar, 

på Красюмир (Krasiumir) bara 8, varav några gäller Chajtovs novell. Ilčev (1969:276) 

anger för namnet Krasimir att det var ”mycket ovanligt för inte så länge sedan, mycket 

utbrett på senare tid” (”в недалечното минало съвсем рядко, a напоследък много 

разпространено”). Föräldrarna har alltså valt ett ”innenamn” till sonen. Men hur 

kommer det sig att den gamle Gatio inte känner till den korrekta formen av ett så 

vanligt bulgariskt förnamn? Ja, detta kan vara ett av exemplen i texten på ett rent 

dialektalt drag
5
. 

Gatio kommer från byn Широка лъка (Široka lăka), i Rodoperna. Här talas en 

dialekt som tillhör rodopedialekterna; den har beskrivits bl.a. av Miletič (1912:169–

192) och Stojkov (1993:133–134). Ett utmärkande drag i denna dialekt är att uttalet av 

fonemet /i/ i obetonad ställning reduceras till [ə] eller till [u] (Miletič 1912:170, 174; 

jfr även Keremidčieva 1993:127). Namnet Krasimir uttalas med betoning på sista 

stavelsen, och det är därför troligt att Chajtov, genom att skriva vokalen i näst sista 

stavelsen som ‹ю› (ju), i stället för ‹и› (i), har velat återge ett dialektalt uttal. Det är 

inte säkert att alla bulgariska läsare är tillräckligt bevandrade i sitt språks dialektologi 

för att riktigt förstå denna finess i källtexten, men genom den alternativa stavningen 

uppnår Chajtov en annan och viktigare effekt: han visar att främlingskapet mellan 

                                                           
5
 Jag tackar Olga Mladenova för detta påpekande.  
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generationerna blivit så stort att den gamle Gatio inte ens kan uttala sitt barnbarns 

förnamn ”korrekt”.  

Svårigheten vid utformningen av måltexten är att för en svensk läsare låter 

Krasiumir varken mer eller mindre konstigt, onormalt eller ”fel” än Krasimir. Båda 

namnvarianterna är okända för en vanlig svensk läsare. Här har jag därför valt ett 

annat namn till Gatios barnbarn, nämligen Vladiumir, en motsvarande uttalsförändring 

av Vladimir. Namnet Vladimir får anses relativt välkänt som slaviskt
6
 förnamn även 

för en svensk läsare, tack vare (bland andra) ledare som Lenin och Putin. Jag hoppas 

på detta sätt behålla handlingen på bulgarisk botten, men ändå för den svenska läsaren
7
 

markera att Gatio inte uttalar barnbarnets namn på vedertaget sätt.  

Särskilda överväganden har också krävts för namnet på en person vars namn vållar 

Gatio en viss osäkerhet; han nämner alternativen Йоги (Jogi) och Йорги (Jorgi). Inget 

av dessa namn finns upptaget i Ilčev (1969), däremot finns förnamnet Йорго, som 

variant av det vanligare Георги (Georgi), och efternamnet Йоргов (Jorgov), bildat av 

förnamnet (a.a. s. 227)
8
. Av texten framgår att personen ifråga uppenbarligen prakti-

serar yoga. Det kan alltså tänkas att han presenterat sig som en yogi, och att Gatio 

uppfattat detta som namnet Георги (Georgi). För att kunna göra kopplingen till yoga 

också i måltexten, har jag valt att frångå rekommendationerna för transkription av 

bokstaven ‹й› (j), i kyrillisk skrift i denna typ av texter (Svenska skrivregler 

2000:194), och skrivit Yogi respektive Yorgi, i stället för Jogi och Jorgi. Uttalet på 

svenska påverkas troligen inte i det konkreta fallet av denna oortodoxa transkription.  

3.5 Ortnamn 

I texten förekommer ett antal ortnamn. Det är frågan om några byar och en bergstopp i 

Rodoperna och en stadsdel i Sofia. Dessutom nämns Bagdad två gånger.  

Den främsta svårigheten gäller faktiskt återgivningen av ortnamnet Bagdad. Gatio 

tycker att sonen är på väg till Bagdad, medan han själv är på väg till Široka lăka. 

Motsättningen mellan Bagdad och hembyn blir ytterligare en symbol för 

generationsmotsättningarna. Men vilka konnotationer hade namnet Bagdad egentligen 

för en äldre man i Bulgarien på 1960-talet? Att de måste se väldigt annorlunda ut 

jämfört med idag är uppenbart. Det är naturligtvis tänkbart att Gatios son, med sin 

höga position inom ett departement, faktiskt brukade göra tjänsteresor till Bagdad. Jag 

har ändå uppfattat Bagdad som en symbol för något som ligger långt bortanför Gatios 

egen horisont, något i fjärran, kanske en plats han hört talas om främst i sagorna. För 

                                                           
6
 Observera särskilt att på bulgariska (till skillnad från exempelvis ryska) uttalas Vladimír med betoningen på 

sista stavelsen, precis som Krasimir, så samma reduktion av i till u kan tänkas här; Gatio skulle kunna säga 

Vladiumír, i enlighet med den dialekt han talar. 
7
 Namnet Vladimir har mycket gamla anor (Ilčev 1969:113 karakteriserar det som ”старинно име”), så ur ett 

källkultursperspektiv skulle poängen med en alternativ stavning av detta namn vara oklar. Men min lösning är 

enbart inriktad på effekten i målkulturen.  
8
 Ilčev (1969:226) nämner även förnamnet Його som variant till Йоко. 
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svenska läsare idag däremot konnoterar namnet tyvärr troligen främst till krig och 

terror, vilket gör det svårt att behålla i översättningen. Vid det första omnämnandet av 

motsättningen Bagdad – Široka lăka har jag gjort två tillägg (hem respektive nåt 

fjärran) och ersatt ortnamnet Bagdad med Samarkand
9
, en ort i samma världsdel

10
, 

och som för en svensk läsare bör ha de konnotationer som jag bedömer att Bagdad har 

i den bulgariska källtexten: 

(12) Аз пътувам за Широка лъка, той – за Багдад! (Chajtov 1969:66) 

(13) Min väg för mig hem till Sjiroka Laka, hans bär honom till nåt fjärran 

Samarkand. 

I novellens näst sista mening återkommer motsättningen mellan de båda ortnamnen:  

(14) Аз ще цепя за Широка лъка, а ти … ти карай за Багдад! (Chajtov 1969:67) 

(15) Jag ger mig av till Sjiroka laka och du … åk du till ditt Samarkand! 

Övriga ortnamn som förekommer i novellen är egentligen oväsentliga som sådana för 

handlingen. De kan dra läsarens uppmärksamhet från berättelsen och om det gäller 

platser som är svåra att lokalisera för en vanlig läsare kan de till och med uteslutas. 

Ovannämnde Yogi/Yorgi kommer från Krasno selo. Detta är inte, som man skulle 

kunna tro, en by, utan en stadsdel i Sofia. Jag har tänkt mig att den gamle mannen 

sitter i en av de stora parkerna i Sofias centrum och Krasno selo befinner sig då ”några 

hållplatser bort”, vilket också blivit det tillägg jag gjort. Namnet Bjalata voda (mindre 

ort i Rodopebergen) har jag utelämnat och i stället skrivit ”uppe på en bergsäng”. En 

av topparna i Rodopebergen, Persenk, nämns och har översatts med Persenk-toppen.  

3.6 Ordval  

Jag har redan varit inne på en del ordval i avsnitt 3.3. Här vill jag främst kommentera 

min översättning av ordet шибучица, ”en tunn gren att slå med” som Gatio själv 

förklarar dess betydelse. Det bulgariska ordet är enligt Gatio av dialektalt ursprung och 

han använder det när han pratar med barnbarnet, vilket får katastrofala konsekvenser. I 

min första version hade jag översatt ordet med slagare, ett ord jag bildade själv, men 

som inte var någon lyckad lösning. Nu har jag i stället valt lösningen språte. 

Betydelsen är just den som Gatio avser och tydligt beskriver i novellen, och 

användningen av språte verkar vara dialektalt eller regionalt betingad; SAOB 1985: 

S10297 uppger att ordet numera används ”i vissa trakter”.  

I övrigt har jag försökt att genom vissa ordval här och där uppnå en viss 

arkaiserande effekt, t.ex. skrivit sporde i stället för frågade, eljes i stället för annars.  

                                                           
9
 Jag tackar Eva Åkerberg för detta förslag till lösning. 

10
 Leppihalme (1994:94) nämner som tänkbara underkategorier till ersättande av namn dels ersättande med annat 

namn i källkulturen, dels ersättande med namn från målkulturen. Min lösning är således exempel på en tredje 

underkategori.  
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I ett fall har jag översatt efter källtexten i senare utgåvor. I det parti där Gatio 

berättar om den ”spelande” porten därhemma, säger han i utgåvan från 1969: 

(16) Няма кой да я отвори, да чуе какво ще каже, с какво ще сe погали. 

Alltså i en relativt ordagrann översättning: Det finns ingen att öppna den, att höra vad 

den säger, med vad den ska smeka sig. De två sista orden är uppenbart egendomliga i 

sammanhanget och senare utgåvor (Chajtov 1986 och 2009) har се похвали i stället 

för се погали. Därmed blir också översättningen mer logisk: 

(17) Det finns ingen som kan öppna den och höra vad den säger och vill berätta. 

3.7 Diskursstrategier  

I min gamla version har jag försökt att återge någon form av talspråk, framfört av en 

äldre man. Idag har jag delvis ett annat mål. Fortfarande vill jag att texten ska ha en 

tydlig närvaro av berättarjaget och människorna omkring honom, liksom av för-

fattaren; olika röster ska höras. Jag vill t.ex. att sonens ingenjörsbakgrund och 

stelbenta hållning ska återspeglas i hans språkbruk, så jag låter honom säga: ”[…] 

något motorfordon kommer att kollidera med dig […]”, där källtexten använder ordet 

прегази ’köra över’. Svärdotterns uppåtsträvan och högfärd vill jag också poängtera 

språkligt, så hennes planer att förskolebarnet så småningom ska gå i езикова гимназия 

’språkgymnasium’ uttrycks i stället som specialgymnasium med språkinriktning.  

Den mest centrala rösten är naturligtvis Gatios egen. Här har jag brottats med olika 

lösningar. När jag började revidera min översättning, tyckte jag att många av mina 

gamla lösningar ”håller” än idag, paradoxalt nog just för att de hade åldrats. Det 

levande svenska talspråket har förändrats mycket, liksom de skriftspråkliga 

konventionerna för att återge talspråk. Jag tyckte att 1970-talets lösningar gav just det 

daterade intryck som passar till berättelsen. Språkutvecklingen har lett till den 

intressanta konsekvensen att jag, som språkbrukare, upplever formerna staden 

respektive stan som relativt neutrala (om än i delvis olika register), medan formen 

sta’n känns markerad och också lätt föråldrad. Därför behöll jag och förstärkte till och 

med dragen av lite föråldrat talspråk i skrift i min text. Texten blev fylld med 

ordformer som nå’n, sta’n, se’n, blandade med de fullständiga formerna någon, 

staden, sedan, och även de nyare ortografiska varianterna nån, stan, sen. Avsikten med 

detta var inte alls att återge något ”naturligt talspråk”. Tvärtom ville jag ge röst åt 

Gatios förfrämligande genom en text där olika lager ur det förgångna fick en språklig 

form. Det skulle vara en text där de olika uttrycksmedlen skavde och skorrade mot 

varandra, och där språkliga former från olika perioder blandades till synes utan tydligt 

system, i en ”förvirrad” text som gestaltar en människas förvirring, detta i ett försök att 

skapa en förfrämligande översättnng (jfr Venuti 2008).  
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Det grepp jag valde föll dock inte i god jord hos dem som läste en preliminär 

version av artikeln och översättningen. Min version av förfrämligande och bland-

ningen av ordformer med olika grad av talspråklig markering blev svårsmält för mina 

läsare. Man kan säga att jag både lyckades och misslyckades. Jag lyckades genom att 

jag intog ett förfrämligande förhållningssätt och tillämpade diskursstrategier som 

faktiskt erbjöd läsarna motstånd, resistancy. Men motståndet från läsarna blev så stort 

att de inte alls kunde acceptera mina lösningar, trots att de hade tillgång till min 

teoretiska kommentar som gav dem grunden för mina val. Ur det perspektivet miss-

lyckades jag. Därmed vill jag naturligtvis inte hävda att Venutis tankar har befunnits 

ogiltiga genom detta arbete. För att något sådant ska ske, krävs forskning av en helt 

annan omfattning och uppläggning.  

Jag har alltså till slut valt att i första hand använda de alternativa ordformer som 

idag anses ha viss talspråklig prägel: nån, stan, sen. I några fall alternerar jag med de 

fullständiga ordformerna. T.ex. använder Gatio formen sade i en del längre berättande 

partier där man kan tänka sig ett långsammare tal och berättande, men sa när han åter-

ger människors snabba repliker i dialoger. Jag markerar med apostrof bara icke-

konventionellt bortfall av ljud, som i dörr’n, förvaltar’n.  

Den relativt rikhaltiga kommateringen behålls.  

4. Avslutningsord 

Synen på översättning och på översättningar har förändrats mycket under senare år. 

Jag avslutade min förra artikel om översättning av Chajtov på ett påfallande negativt 

och pessimistiskt sätt, som var präglat av det tidigare synsättet. Jag antog där att en 

författare som Chajtov inte kan översättas fullödigt, eftersom han i så hög utsträckning 

använder sig av ”sådana språkliga medel som svårligen återges på ett annat språk” 

(Englund Dimitrova 1987:48; min övers.) 

Idag ser man annorlunda på översättare och översättningar. Utvecklingen inom 

översättningsvetenskapen har lett till att vi idag ser på översättningar som texter i egen 

rätt, och att översättare är mer synliga än tidigare. Det finns ingen anledning till 

pessimism när det gäller att återge en viss författare eller vissa språkliga och stilistiska 

drag på ett annat språk. Att översätta är möjligt! Och varje litterärt verk ger upphov till 

olika tolkningar, och därmed olika översättningar.  

Avsikten med min översättning var att utforma en text där olika röster hörs. I 

originalet är Gatios och författarens röster sammantvinnade och bildar en melodi-

stämma med djup och samklang. I modern översättningsvetenskap talar man ofta om 

”översättarens röst” (se t.ex. Gullin 1998). Som översättare ville jag i den svenska 

versionen bidra med två röster, som båda kommer från mig: min röst från den gamla 

versionen, med några av de val jag gjorde då, och min röst från idag, med de erfaren-

heter jag har fått, både av livet och av översättningsvetenskapen. De ändringar jag 
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gjort gäller centrala aspekter och är därför viktiga. Men själva grunden till min text är 

naturligtvis den gamla versionen av översättningen. Förhoppningsvis finns det djup 

och samklang också mellan mina båda röster, och mellan dem och originalets.  

Min avsikt har varit att den svenska texten också språkligt ska förkroppsliga be-

rättelsens problematik. På detta sätt hoppas jag ha gjort det litterära verket (någon form 

av) rättvisa och samtidigt gjort mig själv, som översättare, synlig.  
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Appendix: 

Ett träd utan rot 

av Nikolaj Chajtov 

(övers. Birgitta Englund Dimitrova) 

Du frågar vad jag heter… Jag får tacka dig, tackar, tackar! Jag har bott här i stan i ett 

år nu, praktiskt taget varje dag sätter jag mig här på bänken, och tess idag är det ingen 

som har sport efter mitt namn. Inte en endaste en! Du är den förste och därför tackar 

jag dig. Jag hoppas att du får ha hälsan och Gud give att du aldrig kommer i min 

belägenhet! 

Inte är jag hungrig eller törstig, ånej då! Om man tittar på mig från utsidan, så är allt 

i sin ordning. Dotra min är gift med en pamp och bor kvar på landet, barnet hennes har 

hälsan; min son arbetar i departementet, är andreman, som man säger, ingenjör med 

examensbevis stort som ett lakan, han blir hämtad och hemskjutsad i bil. Hans fru är 

doktorska och arbetar, de badar i en så av porslin. Maten är som mat är mest, sängen 

likaså, jag har ett eget rum, men ändå är det så eländigt att jag inte vet vad jag ska 



 Birgitta Englund Dimitrova  

En översättare korsar sitt spår...  

23 

göra. Det går utför, jag magrar och tynar bort. Ingen aptit har jag, kan inte somna och 

hela tiden snurrar en massa stolligheter i skallen på mig, men jag har ingen att säga 

dem till… Och säger jag dem – då tycker man att jag är stollig och galen… 

Tag en sån enkel och obetydlig sak som yoghurten. Jag säger till min son Kirtjo: 

– Kirtjo, jag kan väl gå och köpa yoghurten! Man går till affär’n och hem igen, får 

se lite folk, folk får se en, man ”luftar sig” lite, som talesättet går… Eller hur? 

– Nej, säger han, du ska inte gå ut. Du är så virrig att något motorfordon kommer att 

kollidera med dig, och vem får därefter alla bekymmer på halsen? Jo jag! Stanna 

hemma du och ha det skönt! 

Och jag – jag stannar hemma. Vad ska jag göra? I ett hus kan man ju göra vad man 

vill, men i en lägenhet! Det är prytt, möblerat och städat, det är bara det att man själv 

liksom blir över… Matta vid matta, och våga bara inte gå på dem! Parketten 

blankpolerad, bara man sätter foten på den så halkar man omkull. 

– Känn dig som hemma! säger sonen till mig. Känn dig som hemma, lev gott, ät, 

drick och oroa dig inte för något! 

Men hur, min vän, ska jag leva? Och med vem? Kanske med matbordet, eller med 

skåpen, – för sonen och svärdottern är ju borta från arla till särla… Arla går de, särla 

kommer de hem och väl hemma – så sitter de som fastklistrade vid den där förbannade 

lådan för att titta på film, tills det blir sovdags och då: ”god natt på dig!” ”God natt”, 

”adjö”, ”adjö”, ”god natt” – med de orden har vi mötts och skilts i gott och väl ett år 

nu. 

Nåja, medan pojken ännu var hemma gick det väl an. Man leker en stund, går ut lite 

och vips! så har dimmorna försvunnit från huvudet, men svärdottern, fan ta henne, – 

gud förlåte mig! – bestämde att pojken skulle på veckohem, så nu kommer han bara 

hem en gång i veckan. 

Och du skulle bara veta varför hon skickade iväg honom! För att han inte skulle lära 

sig lantord av mig, bevars! För att hans språk inte skulle förstöras av att jag pratar 

bondskt med honom! Du tror törhända att jag lärde honom svordomar? Nej då! Jag lät 

undslippa mig ett endaste litet ord – språte! En tunn gren att slå med. Vi kallar dem 

”språte” hemma i byn, man böjer den och slår med den. Jag gav den till barnbarnet att 

leka häst med och sa: 

– Här har du en språte, akta så att du inte snubblar på den! 

Hans mamma tappade hakan: 

– Vad menas med det där ”språte”? Varför säger du inte kvist, utan förstör hans 

språk med sådana ord? 

– Men snälla du, vad gör det att barnet kan ett sånt ord? En tjock käpp kallas 

”käpp”, och en tunn kallas ”språte”, det är bra om han kan ett sånt ord också, han 

kanske behöver det nån gång! 
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– Han ska inte valla kor så att han behöver din ”språte”! Han ska gå i 

specialgymnasium med språkinriktning och där kommer han att lära sig vad han 

behöver! Han kommer inte att behöva din ”språte”! 

Och på grund av det ordet, språte, sattes barnet på veckohem med buller och bång.  

– Det är bättre, sa jag till hennes man Kirtjo, att jag flyttar tillbaka ut på landet och 

barnet får bo hemma.  

Men han klippte av: 

– Det blir ingen flytt tillbaka. Där sitter du bara och ugglar för dig själv. Och så 

säger elaka tungor i byn att jag inte tar hand om min egen far! Känn dig som hemma 

här, ät, drick och bekymra dig inte för något! 

Ät! Men jag har ingen lust att äta uppvärmd burkmat! Vinbladsdolmar på burk, 

köttgryta på burk, korv på burk, allt på burk! De öppnar burken, häller ut maten och 

sen tar svärdottern och lägger majonnäs ovanpå den… Hon har var’t i Tyskland, 

bevars, och sett att de äter allt med majonnäs där, så hon har köpt sig en apparat och 

gör den själv; tar den slut gör hon ny, så den är utan ände… Kalvkött, fläsk, dolmar – 

allt med majonnäs! Man kan ju inte lura ut vad det är för mat man äter! Och man kan 

inte låta bli att äta heller, för då ilsknar hon till, den argbiggan. 

En gång sade jag till Kirtjo: 

– Den där majonnäsen tar kål på mig! 

– Hur så? 

– Jag får ont i magen av den. 

– Du har säkerligen gått och fått magsår! sa han. I morgon ska jag låta få dig 

undersökt, och om du har magsår får de skära bort det. 

– Ja ja, låt dem skära i mig bara! 

Så illa är det: jag var redo att låta dem skära sönder magen i småbitar på mig för att 

komma undan majonnäsen. 

En gång kom jag på att jag kunde krossa lite vitlök med salt och vinäger för att få 

äta mig lite lagom mätt på mat för folk. Efter den milda majonnäsen var den starka 

vitlöken rena balsamen, så jag gjorde om det hela både två och tre gånger, men en 

gång var jag tankspridd och glömde att öppna fönstren, och doktorskan kände att det 

luktade vitlök. 

– Vad är det som stinker? sa hon. 

– Vitlök, sa jag. Hur skulle jag kunna ljuga för henne! 

– Och vad gör den vitlöken här hemma? 

– Jaa… jag krossade den och åt den! 

Hon blev tvärilsk! Men när hon blir arg, höjer hon inte rösten, skriker inte, inget 

sånt simpelt! Hon talar tyst och lugnt, men det riktigt skär in i mellangärdet. 

– Mycket bra, utmärkt! Kiro och jag har samlat denna inredning från jordens alla 

hörn och du förpestar den med vitlök! Känn här, skåpet har börjat lukta! Jag ska skicka 
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efter en möbelsnickare och låta honom polera om det, eljes kommer jag inte att ta emot 

gäster i detta hus! Inte på villkors vis! 

Det var knappt jag lyckades övertala henne att inte förstöra skåpet.  

– Blunda, sa jag, också inför denna min skavank! Ingen mer lök! Bara det blir frid! 

Frid, men vad ska man med frid till? Jag har gått ut i kriget två gånger: i det första 

vid fronten, i det andra i divisionens tross, och kriget, ska jag säga dig, det varken 

dödade eller skrämde mig, men det kan jag säga: av frid kan man dö hur lätt som helst! 

Och så här går det till: man sätter en människa i en våning, lämnar henne utan något att 

göra, föder henne med majonnäs, talar med henne nån gång ibland bara – sen är det 

klippt! 

Jag säger till Kiro: 

– När du åker runt till dammarna och täpper till dem och öppnar dem kan du väl ta 

med lite vidjor hem, så kan jag åtminstone fläta korgar. 

– Du har flätat din sista korg, sa sonen till mig. Ta det lugnt och ha det så skönt! 

Han brås på mor sin, salig i åminnelse: har han sagt nåt så viker han inte en tum 

från det. Och det kan ändå ha var’t i fjol eller förfjol! Sak samma, han håller fast vid 

det han har sagt. Han är ju ingenjör! Siffror begriper han sig på: två är alltid två, noll är 

noll! Det är det enda som duger. ”God natt och gå och lägg dig!” Man går och lägger 

sig, men man sover inte, för när man lägger sig börjar en liten borr att gå runt: ”Vi är i 

alla fall en familj, de kallar mig far, vi bor på samma ställe, äter vid samma bord, men 

vi är främlingar för varandra. Varför?” 

Såna främlingar, att när pojken föddes ville de inte göra som seden bjuder och döpa 

honom till Ignat efter farfar, för det skulle låta fult, bevars, när de andra barnen kallade 

honom Gatio! Så i stället för Ignat gav de honom ett nytt namn – Vladiumir. Ens farfar 

hette Gatio, förfäderna hette Gatio, och de levde väl, var hejdukar, utkämpade krig, 

samlade ihop ett och annat på kistbotten, två Gatio gjorde landet tjänster i upprorstider, 

men deras barnbarn heter Vladiumir! Men låt gå för det där med barnbarnet, men när 

till och med hans far hade tagit efternamnet Ignatiev i stället för vårt hederliga 

Ignatov! Så hade han skrivit in sig i telefonkatalogen: ingenjör Kiril Ignatiev. 

Telefonen skräller, jag lyfter luren: 

– Hallå? 

– Kan jag få tala med ingenjör Ignatiev… 

När han kom hem, sade jag rent ut: 

– Mitt efternamn är Ignatov. Så är det inskrivet i mantalslängderna redan från tiden 

före andra världskriget. För att göra detta namn heder började du på universitetet, lärde 

dig ingenjörsvetenskaperna och kom dig upp här i världen. Vad håller du på med? 

Antingen avsäger du dig ditt namn officiellt, eller också låter du bli att förvränga och 

skämma ut det! 

Andra gånger har han visat tänderna åt mig, men den här gången vågade han inte 

knysta. Men när det gällde barnbarnet räckte mitt mod inte till, och det blev Vladiumir. 
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Det är den lilla borren, men det finns en stor också. När den börjar gå runt, oj vilka 

hål det blir i själen! Den gnager i mig på natten, vid tvåtiden, när jag börjar fråga mig 

själv varför jag har lämnat mitt hem på landet och krupit ihop i den här gyllene buren. 

Ja varför? Men om jag säger det till sonen, har han bara en sak att säga: ”Vad ska du 

göra där i byn för dig själv?” Hur ska jag säga till honom att hemma i byn är jag i 

Världens mitt. Körsbärsträd i trädgården… Pumpor, lök, lite av varje. Nåt kluckar här, 

nåt annat susar där, nåt bräker där – jag hade killingar innan jag kom hit, ena 

vitskäggiga rackare! De hade lärt sig att komma till mig, när jag kom hem och satte 

mig på tröskeln trött och svettig, och slicka av mig svetten med sina små tungor. 

Bakom öronen, på halsen, varhelst de kom åt. Det var ju salt… De slickade och 

andades, andades och slickade, tills de hade gjort mig i ordning och gjort mig fin som 

för nattvarden. Vi slaktade dem för ett kalas som sonen hade. Jag kan inte förlåta mig 

själv för det än i denna dag… Så fort de hörde dörren öppnas, började de bräka: 

”Määää!” 

Jag måste berätta för dig om dörr’n också. Den sitter på grova gångjärn, den är 

gjord av ek och ordentligt tung, och när man svänger på den för att öppna eller stänga, 

så spelar den! Ibland sjunger den som en koltrast, när det är fuktigt blir den hes och 

bräker som ett lamm, och när solen steker så torkar den – ett levande positiv! På 

dörr’ns knarrande visste jag när det skulle bli regn och när det skulle bli vackert. Jag 

sade till och med till agronomen: 

– Stäng av bevattningen i vingårdarna, för i morgon blir det regn! 

– Det sa de inte på radion! sa agronomen. 

– Lyssna du på din radio, så lyssnar jag på min, så får vi se vilken som har rätt. 

Det blev regn, det blev således som jag hade sagt, och efter det kom förman’ varje 

morgon till mig för att fråga hur vädret skulle bli idag och i morgon. 

Den där fina dörr’n rostar nu. Det finns ingen som kan öppna den och höra vad den 

säger och vill berätta. Jag skrev till svågern att han skulle kontrollera om huset och 

dörr’n var som de skulle, och han skrev på en lapp till mig: 

Käre svåger! 

Jag har tillsett porten och jag skriver för att säga att den sitter på sin plats och mår bra, 

det är bara det att den inte sjunger och inte spelar heller, utan den gnisslar tänder och 

gnäller som en slagen hund. Förmannen frågar efter dig. Och alla andra här också. Kom 

ihåg det! 

Jag gav brevet till sonen att läsa, så kanske han skulle förstå att nån behöver mig 

också, att jag inte är som en avhuggen och bortkastad gren, men vet du vad han sade 

till mig? 

– Ni gamlingar är som barn: ni är inte intresserade av att ha det lugnt och skönt, 

utan hör hela tiden något som knarrar och gnäller. 

Jaha minsann. Försök sen att lägga majonnäs på vitlök! 
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Och om man inte kan språka med honom, med vem kan man det då? Och jag 

längtar så jag kan gå åt att få språka med nån. Men ingen finns det. I parken sitter 

ungdomar och spelar kort. Längre bort sitter par som kramar och kysser varann. Ännu 

längre bort broderar mammor med barn. Och såna som jag, lite mer till åren, finns det 

inga. Om de står och köar för nåt, eller om hettan tröttar ut dem, det vet jag inte, men 

det finns bara inga. Här och där kan man hitta nån, men det visar sig vara en 

banktjänsteman eller kontorist – de förstår inte vad det är man talar om. Häromdagen 

stötte jag på en pensionerad överstelöjtnant. Jag sade till honom att i år måste man 

bevattna vinstockarna var eller varannan dag, och han berättade för mig om lasarn. De 

har nåt som kallas lasar, nån uppfinning, som tränger igenom allting.  

– Lasarn, sa han, kommer förr eller senare att ersätta artilleriet. Artilleriet kommer 

att gå under! – Och så begynte han berätta hur hans artilleri hade hackat sönder något 

engelsk-franskt regemente 1919. Hur granaterna hade regnat och dånat, och hur han 

beklagade att lasarn skulle döda ljudlöst, som om det vore att föredra att döda med 

dån. 

Han talade med mig om kriget, men med andra kan man inte ens göra det; man får 

låta dem prata om sina piller och smärtor: var det sticker, vad de har smort in 

korsryggen med och vilka balsamer professor Dinkov har ordinerat, och en från 

Krasno selo ett par hållplatser bort, om det var Yogi eller Yorgi han hette, berättade 

hur han brukar ställa sig på huvet varje morgon för att hans hjärna skulle fyllas 

ordentligt med blod. Och en annan liten lustigkurre, blek som om inte en droppe blod 

hade runnit igenom huvet på honom i hela hans liv. Halsen var sned på honom och 

dessutom ryckte vänstra ögonbrynet av sig självt då och då. Ja, såna finns det!… Om 

jag fick ge dom häringa Yorgi varsin spade, då skulle de få se hur man får blodet att 

rinna i ådrorna! När mina knäleder började krångla för tre år sedan, sade jag till mig 

själv: ”Å, Herre Gud, nu är det ute med mig!” Jag blev som ett såll av alla sprutor jag 

fick – det gjorde ont i alla fall och ville inte gå över. En gång såg jag min svåger gå 

förbi med en spade: 

– Vart är du på väg? 

– Jag har fått en liten ängsbit av storjordbruket, sa han, nu ska jag gå och jämna till 

den, så att där blir hö till fåren. Kom med, vetja! 

Jag haltade iväg med honom. Vi jämnade till ängen, högg bort buskar och till 

kvällen hade värken gått över, som om någon med varsam hand hade tagit bort den 

och grävt ner den i jorden. Jag sade till förvaltar’n att jag också ville ha en äng, för jag 

hade väldigt många andra leder, så jag skulle ha nåt att kurera dem med om det 

behövdes. 

– Du ska ta det lugnt och ha det skönt, sa förvaltar’n. Vad ska du med en äng till? 

– Ge mig ängsbiten, du, sa jag till honom, så ska jag säga dig vad som är lugnt och 

skönt. 
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Han har aktning för mig, för det var jag som fick storjordbruket till stånd, och han 

gav mig ängsbiten, men gissa var? Långt ute i ödemarken. Det hade varit en äng en 

gång, men den hade blivit övergiven, och vildbuskar hade vällt in och täppt till och 

kvävt den. Man kunde inte ana att nån någonsin hade satt sin fot där. Jag är egentligen 

vinodlare, men jag kom inte till korta här heller. Först gjorde jag av med buskarna. De 

små – det var ingen konst, jag högg av dem och slängde bort dem, men där fanns ett 

rönnbärsträd, som hade slagit sådana rötter i marken, så oj – det gick inte att röra en 

tum. Jag skakade det, men det föll inte. Jag grävde mig in under det, men det var en 

seg elaking, det höll sig fast och ville inte flytta på sig. Jag högg av alla rötterna på det, 

bara en blev kvar och ändå ville det inte komma upp! I en vecka kämpade jag med det 

som med en vilde, högg och grävde, pustade och badade i svett, innan jag äntligen fick 

omkull det på marken och ängen kunde andas ut. Sen räfsade jag till ängen och 

hägnade in den, i stället för rönnbärsträdet satte jag ett körsbärsträd, jag stack ner ett 

päronträd också, och ett plommonträd, så att det skulle finnas; från logen hämtade jag 

lite klöverfrön och satte, och så vattnade jag och lämnade det för att det skulle 

utvecklas. 

På Konstantindagen gick svågern och jag dit för att slå, och vad fick vi väl se, om 

inte klövern som blommade, prydd med vallmo, körsbären som hade blivit röda, de 

surrande honungsljuva dofterna med alla flygfän i skogen! 

Min svåger sade: 

– Då slår vi då! 

– Ställ ifrån dej lien! sa jag. Den här ängen ska inte bli slagen! Låt humlorna dricka 

honung och lovsjunga Gatio! 

På kvällen sade jag till förvaltar’n: 

– Om du verkligen vill förstå vad som menas med att ha det skönt, så kom med till 

ängen i morgon! 

Det ville han. Vi gick dit. 

– Här ska du se, bäste förvaltare – det här är att ha det skönt! 

– Jovisst, sa han, men om vi hade haft en damejeanne rödvin i källan, så kunde vi ha 

grillat lamm här i klövern och sen kastat de avgnagda benen högt upp i skyn; ja då 

skulle du få klart för dig vad som menas med att ha det skönt! Det var ju bra att jag 

hade en bit ister med mig! 

Han tog fram sitt ister, åt det och gick sin väg utan att vare sig se körsbärsträden 

eller känna dofterna. 

Benen skulle kastas högt upp i skyn… 

Sen dess har det här med att ha det skönt gnagt i mig, och en gång tog jag och 

sporde Kiro: 

– Du, min bäste herr ingenjör, säger ofta till mig att jag ska ha det skönt. Vad är det 

att ha det skönt? 
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– Vad det är? Att man kan sova ut. Gå på bio. Man kan också spela kort, om man 

har någon att göra det med. Det är att ha det skönt: att ingen bråkar med en om något. 

– Ditt sätt att ha det skönt, sa jag, är ingenting att ha. Den där bion som du glor på 

varje kväll, vet du vad det är? Det är precis som att titta på naturen genom sotat glas. 

Jag tycker om filmer där jag själv får spela med… Men det där – att ingen bråkar med 

mig – det är rena döden! 

– Det är naturligt att man blir pensionerad och att ingen bråkar med en, sa Kiro. Att 

man vilar. 

– Det är onaturligt att man inte bråkar med en levande människa om nåt. Finns det 

pensionerade rävar i naturen? Nej. Och det kommer heller aldrig att finnas någon. Har 

du någonsin hört talas om pensionerade örnar, som sätter sig i boet och de unga ger 

dem möss i munnen? Örnen flyger tess han drar sitt sista andetag och faller sedan död 

på marken. 

Och jag berättade för Kiro vad som hände mig en gång uppe på en bergsäng. Jag 

vilade middag med fåren och låg och täljde under en tall. Så hörde jag hur något ven 

till. Jag tittade efter: en örn! Den kom ner från Persenk-toppen – den flög neråt, neråt, 

susade förbi mig och – pang! föll ner bakom tallen. Jag hoppade upp för att se vad det 

var och fann den i gläntan intill, med de jättestora vingarna utbredda, utan ett sår, utan 

ett hål – men död! Död i flykten!  

– Det, min son, sa jag, är det sanna: att dö i flykten! Men du har stängt in mig här 

som i en bur! – Jag ville säga honom det också, men jag tuggade och svalde det. 

Kiro stirrade och stirrade på mig som om det var första gången han såg mig: 

– Jag ska ta dig till en läkare, sa han. Du verkar nervös. 

– Överlåt mig på läkarna, du, sa jag, så att du kan titta på filmer. 

Jag trodde att han skulle inse vad jag hade sagt till honom, men nej! Ord är som 

siffror för honom: två är alltid två, noll är noll. Min väg för mig hem till Sjiroka laka, 

hans bär till nåt fjärran Samarkand. Var ska vi kunna mötas? 

Ja, det är den stora borren som genomborrar mig på natten. Den går runt och runt 

tills jag ligger som i eld och svett. Då hoppar jag upp för att öppna fönstret och känna 

en vindpust, men genast börjar det motoriserade smattrandet nerifrån gatan: r-r-r-r, 

brm-brm-pang, knarr-knarr-knarr, pa-pang, r-r-r-r! Pr-r-r-r – knattrar motorcyklarna på 

gatan och det är som om de skjuter en rätt in i öronen och hjärtat. En slik jättestor stad, 

nästan en miljon bor här, med borgmästare och en hel division medhjälpare – att det 

inte finns en enda som kan jaga bort de här tusen, eller om det är femtusen, 

motorcyklarna, som bedövar och förstör den här stan.  

Så jag stänger fönstret och stoppar huvet under vattenkranen! I det finner jag för 

stunden min enda räddning. Och i en sak till: att ge mig av! Jag vill andas jord, lucker 

och varm – levande jord! Men se, att prata med Kiro, det är som att prata med 

kylskåpet. Han är ingen dålig pojk – han är frisk, arbetsam och ärlig, men det är 

liksom som om han inte hade blivit ruvad i en livmoder utan i en dunk, så att det 
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verkar lukta inte modersmjölk, utan bensin av honom! Vi har alltså ingenting att tala 

om. Jag ska bara skriva en liten lapp till honom: 

Kirtjo, jag ger mig iväg hem till byn. Kirtjo, träd flyttar man och planterar om medan de är 

unga. Du tog mig hit till staden, planterade mig, som man säger, på min ålders höst, men jag 

har ingen rot, min son! Min rot är på landet, så nu åker jag för att leta reda på den, annars 

kommer jag att vissna, torka och gå i graven med öppna ögon. 

Farväl min son och sök inte efter mig! 

Jag ger mig av till Sjiroka laka och du … åk du till ditt Samarkand! 

Din far G a t i o 


