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Litterärt översättarseminarium vid Södertörns högskola markerar med 
denna bok sitt tioårsjubileum. Den är en pendang till den första publika-
tionen från seminariet, fjolårets urval av studentarbeten med titeln Ö.a.* 
– *översättarens anmärkning.1 

Översättarseminariet startades inom forskningsprojektet »Kulturer i dia-
log«. Projektet var brett upplagt. Enligt forskningsplanen, som sändes till 
Östersjöstiftelsen våren 1997, hade det som övergripande syfte att samla 
en del av landets kompetens och kunnande om Östersjöländerna inom en 
gemensam begreppsram av »kultur och kulturkontakter som språkbaserade 
fenomen, vilka kan förstås i termer av översättning«. Våra ansträngningar 
att dels föra in Östersjöländernas kultur i den nya högskolans miljö, dels 
problematisera begrepp som »främmande/eget«, »förståelse« och »översätt-
barhet« ledde till en rad intressanta forskningsrapporter. Vi bidrog också 
med flera kursförslag till den nystartade högskolans program, av vilka det 
intressantaste otvivelaktigt blev Litterärt översättarseminarium. 

I projektets forskningsplan för år 1997/98 skisserades översättarsemina-
riets profil på följande sätt:

Konsten att översätta
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Högre översättarseminarier

Konstnärligt utvecklingsarbete för yngre översättare med dokumente-
rad kunskap och förmåga. Deltagarna i dessa »master class«-semi-
narier skall under 1–2 terminer arbeta omväxlande individuellt med 
egna texter och i grupp med övningar i textanalys, föreläsningar 
o.s.v. Handledare blir några av landets mest kvalificerade skön-
litterära översättare: 

 polska – Anders Bodegård
 ryska – Lars Erik Blomqvist
 svenska till lettiska – Juris Kronbergs
 tyska – Ulrika Wallenström

Den tydliga inriktningen på Östersjöspråken berodde på att verksamheten 
skulle finansieras av Östersjöstiftelsen. Då det visade sig att Juris Kronbergs 
inte hade möjlighet att medverka vände jag mig till rektor Per Thullberg 
och frågade om man inte undantagsvis kunde gå utanför Östersjöområ-
det och som handledare för en fransk grupp inbjuda Jan Stolpe, som på ett 
 tidigt skede varit inblandad i diskussionerna om ett seminarium. Rektor 
gav sitt godkännande. På våren 1998, när vi för första gången skulle annon-
sera ut lediga studieplatser på det nya översättarseminariet, frågade kollegie-
föreståndaren Kjell Östberg om förkunskapskraven. Måste studenterna inte 
ha dokumenterade kunskaper i källspråket för att få behörighet till kursen, 
helst 60 (gamla) poäng? Då vi förklarade att Ulrika Wallenström och Jan 
Stolpe inte hade några akademiska betyg i tyska respektive franska föll dock 
kravet på poängsatta förkunskaper. Istället blev insända arbetsprover det 
viktigaste underlaget för antagning. Ansökningarna blev fler än väntat och 
efter en grundlig urvalsprocess kunde Litterärt översättarseminarium starta 
i september 1998 under Lars Erik Blomqvists och Anders Bodegårds led-
ning. Resten är, som det heter, historia; en historia som dock i huvudsak 
återstår att skriva.2 

Man kan fråga sig varför ingen tidigare hade kommit på idén att starta 
en verksamhet av typen Litterärt översättarseminarium på något av våra 
universitet. Då glömmer man att så sent som på 1990-talet var tanken på 
en konstnärlig utbildning inriktad på färdigheter fortfarande främmande 
för det traditionella svenska universitetssystemet. Viss översättarutbild-
ning bedrevs på flera håll, men den var kunskapsinriktad och arbetade 
huvudsakligen med översättning av facktext och/eller muntlig tolkning. 
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Vårt litterära översättarseminarium orienterade sig i stället mot det nya 
 utbildningsprogrammet Litterär gestaltning som startat vid Göteborgs uni-
versitet hösten 1996 och som etablerat en ny arbetsform, grundad på samtal 
och seminarier om studenternas egna texter. Under de följande åren har 
kontakterna och idéutbytet mellan seminariet på Södertörn och Litterär ge-
staltning fortsatt, inte minst vid de årliga gemensamma sammankomsterna 
på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. 

Tre viktiga förutsättningar för tillkomsten av Litterärt översättarsemina-
rium bör nämnas. För det första fanns alltså en ny högskola, som vågade 
satsa på en ny form av utbildning som mera liknade de konstnärliga hög-
skolornas än de traditionella universitetens. För det andra fanns en förebild 
och storebror i göteborgarnas Litterär gestaltning. Och för det tredje fanns 
en ny generation av översättare där man kunde rekrytera handledare. De 
hade själva uppnått mästerskap på det tidigare enda tänkbara sättet – helt 
på egen hand – men till skillnad från sina äldre kolleger hade de erfarenhe-
ter som lärare och var beredda att engagera sig för att utveckla en form för 
dialogisk handledning under lång tid. (Kurserna kom att bli längre än vad 
som förutsågs i det ursprungliga förslaget: två år på halvfart.) 

Som komplement till textseminarierna, som har varit och är den centrala 
delen av verksamheten, har handledarkollegiet redan från början regelbun-
det inbjudit externa föreläsare. De så kallade Öppna föreläsningarna, van-
ligen hållna på fredageftermiddagar inför de stundande arbetshelgerna på 
högskolan i Flemingsberg, har blivit en uppskattad verksamhet som också 
dragit avsevärd publik från innerstaden. Föreliggande bok består av ett litet 
urval av de mer än sextio föreläsningar som under årens lopp har hållits på 
Litterärt översättarseminarium. Författarna har i olika grad bearbetat sina 
texter för publicering.

Föreläsningarna spänner över ett brett fält där den ena av koordina-
terna är teori – praktik och den andra kan sägas vara historia – estetik. 
Närmast översättningsteorin ligger Yvonne Lindqvists och Jerzy Jarnie-
wicz analyser av översatt bildspråk och förklarande »över-översättning« 
och John Swedenmarks diskussion av förstärkningar. Konkreta inblickar 
i det egna praktiska arbetet ges av Anders Bodegård, Barbara Lönnqvist, 
Inger Johansson och Madeleine Gustafsson. Historiska aspekter behand-
las av Lars Kleberg, Kristoffer Leandoer, Susan Bassnett och Susanna 
Witt; översättningskritikens villkor belyses av Thomas Harder. De este-
tiska problemen förknippade med tolkningen – författaren, översättaren 
och läsaren inför texten – diskuteras på olika sätt av Magnus Florin, Marie 
Lundquist, Kerstin Gustafsson, Agneta Pleijel och Steve Sem-Sandberg. 
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Föreläsningarna visar på en stor bredd i tematiken. En sak lyser såvitt 
jag kan se med sin frånvaro i alla föreläsningar, och det är normativa 
 uttalanden: så och så skall man översätta, den översättningen är överlägsen 
den, och så vidare. Den normativa inställning som en gång dominerade 
 översättningsdiskussionen har ersatts med en deskriptiv – det gäller både 
forskning och kritik. Man är intresserad av hur en översättning fungerar i 
en given kultur, inte primärt om den kan värderas positivt eller negativt. Det 
behöver kanske inte tilläggas att detta gäller i särskild grad i den speciella 
och mycket kvalificerade miljö som det litterära översättarseminariet vid 
Södertörns högskola utgjort och utgör: ett slags laboratorium för språklig 
och litterär utveckling, där det främmande prövas mot det egna, och det 
egnas gränser ständigt ifrågasätts.

Lars Kleberg

noter
1 Ö.a.* – *översättarens anmärkning: en antologi, red. Lisa Mendoza Åsberg, 

Huddinge: Litterära översättarseminariet, Södertörns högskola 2007. Andra 
viktiga publikationer som direkt härstammar ur översättarseminariets miljö är 
de tre polska antologierna 17 polska poeter, red. Irena Grönberg, Stockholm: 
FIB:s lyrikklubb 2003; Polen berättar: Navelsträngen i jorden: sexton novel
ler, red. Irena Grönberg och Stefan Ingvarsson, Stockholm: Tranan 2005; Jag 
i första och sista person: 20 polska kvinnliga poeter, red. Irena Grönberg och 
Stefan Ingvarsson, Stockholm: Tranan 2008.

 2 Se Lars Erik Blomqvists förord »Om produkt och process« i Ö.a.* – *översät
tarens anmärkning, s. 13–16. En förteckning över studenter och handledare vid 
Litterärt översättarseminarium 1998–2008, liksom en förteckning över hållna 
Öppna föreläsningar, återfinns i föreliggande boks Appendix s. 247–252.





Föreläsare 4/12 1998

Lars Kleberg har varit ledare för forskningsprojektet »Kulturer i 
 dialog« 1997–2002 och professor i ryska vid Södertörns högskola 2000–2008. 
Har utgivit bl.a. antologin Med andra ord. Texter om litterär översättning 
(1998) och essäsamlingen Översättaren som skådespelare (2001) och tillsam-
mans med Lars Erik Blomqvist översatt Michail Gersjenzon och Vjatjeslav 
Ivanov, Brevväxling från hörn till hörn (2008). Leder arbetet med databasen 
Svenskt översättarlexikon. 
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Behövs en svensk 
översättningshistoria?

Rubrikens fråga skulle, gissar jag, i varje bättre litteraturvetenskapligt säll-
skap besvaras med ett unisont eller åtminstone övervägande ja. Däremot är 
det tveksamt om någon, inklusive mig själv, hade varit så säker på svaret för 
tjugo år sedan – om frågan alls hade ställts. Det är först under senare tid som 
översättningen har blivit ett centralt begrepp i internationell humanistisk 
forskning och relativt nyligen som vi har börjat se tecken på en horisontför-
ändring också i Sverige.

I sin avhandling Översättarens röst från 1998 beskriver Christina Gullin 
hur det på 1970-talet bland europeiska litteraturforskare togs några initia-
tiv som, tillsammans med förskjutningar på den lingvistiska fronten, kom 
att förändra föreställningen om vad forskning om översättning är och kan 
vara.1 År 1972 höll James S. Holmes ett ofta citerat föredrag på en lingvist-
konferens i Köpenhamn, där han lanserade ett nytt arbetsfält som efter-
hand kom att bli en egen disciplin, kallad translation studies. Forskningen 
om översättning borde, enligt Holmes, vara empirisk, målspråksorienterad 
och deskriptiv – och därmed bryta mot den långlivade tradition enligt vil-
ken översättning företrädesvis behandlades impressionistiskt, källspråks-
orienterat och normativt. År 1976 hölls en konferens i Leuven i Belgien 
med forskare från Holland, Belgien och Israel som alla utgick från att den 
centrala frågan inte är hur måltexten (översättningen) motsvarar källtexten 
 (originalet), utan vilken funktion en översättning har i den litterära kultur 

L A R S  K L E B E R G
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där den lever.2 Grundteserna för den nya inriktningen (ibland populärt 
kallad manipulationsskolan) var att översatt litteratur skall studeras som 
en del av och som potentiell förändrare av målkulturens litterära system. 
En svensk översättning av t.ex. James Joyces Ulysses skall alltså inte först 
och främst studeras i förhållande till originalet utan i förhållande till den 
svenska litteraturen, inklusive dess andra översättningar av verket (i detta 
fall intressant nog två versioner av samma översättare, Thomas Warburton), 
av andra moderna romaner översatta i Sverige på 40-talet och först därefter 
i förhållande till originalet.3 

Ungefär samtidigt med de nya tendenserna inom den litterära översätt-
ningsforskningen vaknade ett länge slumrande intresset för översättning-
ens språkfilosofiska sida. George Steiners After Babel (1975) hävdade att 
 översättning var en alltför allvarlig sak för att överlämnas åt lingvistiska 
systemteoretiker; framför allt var han kritisk till Chomskys generativa 
grammatik. Läsning är tolkning, läsning är översättning, slog Steiner fast. 
Översättningens problem bör betraktas i ljuset av den hermeneutiska 
 traditionen från Friedrich Schleiermacher till Walter Benjamin. En annan 
viktig språkfilosofisk impuls kom något senare genom upptäckten i väst 
av ryssen Michail Bachtin och hans på 30-talet formulerade dialogiska 
språk- och kulturuppfattning.4 Efter 1980 har sedan utvecklingen inom 
den internationella översättningsforskningen varit närmast explosiv, pion-
järerna från Belgien, Holland och Israel har inspirerat forskare framför allt 
i usa, England och Tyskland. Den poststrukturalistiska kritiken har, genom 
att sätta likhetstecken mellan översättning och tolkning, rentav öppnat för 
en viss inflation i begreppen »översättning« och »översättbarhet« inom t.ex. 
 psykologin och antropologin. Översättningsforskning har efter feminismen 
och postkolonialismen blivit ytterligare en utmaning från marginalen mot 
de traditionella hierarkierna inom humanistisk forskning. Resultatet är 
att det har etablerats ett forskningsområde, translation studies, på svenska 
 ibland kallad översättningsvetenskap, ibland översättningsforskning, som 
är resultatet av en ny dialog mellan språkforskare (inte minst inom stilistik), 
litteraturvetare och språkfilosofer. Jag kommer i fortsättningen att använda 
ordet »översättningsforskning«, eftersom »översättningsvetenskap« antyder 
en enhetlighet och en dominans för teori och metod som snarare känne-
tecknar den tyska lingvistiska Übersetzungswissenschaft. Man kan indela 
forskningen om översättning i tre områden: översättningsteori, översätt-
ningskritik och översättningshistoria.5 Som kommer att framgå är detta inte 
bara fråga om tre aspekter av samma sak utan tre områden med delvis egna 
objekt och metoder. Innan jag närmare diskuterar behovet och möjlighe-

Lars Kleberg – Behövs en svensk översättningshistoria?
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ten av svensk översättningshistorisk forskning skall vi kasta en blick på hur 
 situationen sett ut på de övriga två områdena.

Forskningsområdet översättningsteori var länge mycket blygsamt repre-
senterat i Sverige. Det var ingen tillfällighet att det var en tysk forskare, 
 Werner Koller, som med sin doktorsavhandling Grundprobleme der Über
setzungstheorie (1972) blev pionjär i ämnet och att avhandlingen kom från 
en svensk språkinstitution: hans arbete är ännu ensamt med avseende på den 
teoretiska ambitionsnivån. Nordisten Lars Wollins avhandling om svenska 
latinöversättningar i två delar kom 1981–83 och kombinerade framgångs-
rikt ett översättningsteoretiskt och ett språkhistoriskt perspektiv. Wollin har 
sedan dess varit en ledande auktoritet inom svensk översättningsforskning. 
Fyra nordiska konferenser, Scandinavian Symposium for Translation Theory, 
mellan 1982 och 1992 bidrog till att samla intresserade forskare från flera 
discipliner och länder. Vid centret för datalingvistik i Uppsala har Anna Såg-
vall Hein sedan slutet av 70-talet arbetat med maskinöversättningsproblem 
som en del av större teoretiska och praktiska projekt. På Tolk- och Över-
sättarinstitutet i Stockholm har sedan starten 1987 bedrivits forskning om 
pragmatiska problem inom tolkning och översättning. Lägger man därtill 
summa fyra språkvetenskapliga doktorsavhandlingar vid början av 90-talet, 
har man i stort sett beskrivit utvecklingen av den översättningsteoretiska 
forskningen i Sverige under en första period.

På senare tid har bilden förändrats snabbt. 1996 startades sålunda i 
samarbete mellan språkvetenskapliga sektionerna vid resp. Uppsala och 
 Stockholms universitet ett stort forskningsprogram med stöd av Riksbankens 
Jubileumsfond. Programmet, vars fullständiga namn är »Översättning och 
kulturöverföring som språk- och kulturmöte«, har en mycket generell 
 syftning: »att med stor spännvidd i tid och rum utifrån olika språk, språkliga 
 varieteter och kulturkontexter allsidigt belysa både universella och språk-
specifika faktorer av relevans vid översättning och tolkning«. Arbetet, som 
bedrivs i ett tjugotal delprojekt, har en lingvistisk inriktning: projektets titel 
skall förstås som ’översättning och muntlig översättning’ inte som ’översätt-
ning och förståelse’.6 I centrum står begrepp som språklig ekvivalens, kontras-
tiva aspekter och översättningsprocessen ur kognitiv synpunkt. Programmet 
präglas av den allmänna tendensen att teorins herravälde under Chomsky-
epoken nu har ersatts av empiriska studier utan långtgående teoretiska mål. 
Ett extremt exempel är de s.k. talking aloud protocols (tap), där man genom 
att samla objektiva data om vad som tycks pågå i huvudet på översättaren 
försöker fånga »översättningsprocessen«. I denna modell av översättningen 
ryms inte den för translation studies så karakteristiska fokuseringen på det 

Lars Kleberg – Behövs en svensk översättningshistoria?
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dubbla konfliktladdade förhållandet mellan källtext och måltext å ena sidan 
och mellan måltext och målkulturens kontext å den andra.

»Tolkning« i Uppsala-Stockholm-projektet betyder alltså ’muntlig 
översättning’. Tolkning i filosofisk mening, ’förståelse’, och dess betydelse 
för översättningens problem har studerats av en grupp inom Stockholms 
 universitets fakultetsprogram »Mening och tolkning«. En av dess deltagare, 
Hans Ruin, har också etablerat ett samarbete med forskare på Södertörns 
högskola söder om Stockholm och där startat ett nytt filosofiämne.

Sommaren 1997 startades på Södertörns högskola forskningsprojektet 
»Kulturer i dialog. Kulturmöten och översättning i Östersjöregionen«. 
 Projektet har två sidor: en vetter mot kulturhistoria och kultursociologi, 
en annan mot litterär översättningsforskning. Gemensam är inriktningen 
på fallstudier och uppfattningen att all slags betydelseöverföring – översätt-
ning i vid mening – äger rum mellan språkligt och kulturellt asymmetriska 
strukturer, aldrig i något tillstånd av harmoni. En sådan utgångspunkt leder 
till en problematisering av begrepp som »främmande/eget«, »förståelse«, 
»ekvivalens« och »översättbarhet«. Ett par bidrag från projektet har hittills 
publicerats. Det första är den av mig redigerade antologin Med andra ord 
(1998), som innehåller klassiska och nyare texter om den litterära över-
sättningens teori och praktik av Schleiermacher, Walter Benjamin, Roman 
 Jakobson, Erik Mesterton m.fl.7 Den andra publikationen innehåller före-
drag från ett symposium om svensk och polsk litteratur i polsk resp. svensk 
kontext och inleder en serie fallstudier om översättning och dess litterära 
och kulturella kontexter.8 

Uppgiften att överföra Bibeln till andra språk har varit en av översättan-
dets viktigaste drivkrafter genom tiderna; S:t Hieronymus, upphovsmannen 
till Versio vulgata, är fortfarande översättarnas skyddspatron. Diskussionen 
om olika principer för att översätta Den heliga skrift intar i Sverige liksom 
utomlands en särställning inom översättningsteorin. Den svenska bibel-
kommission som arbetade från 1973 och avslutade sitt arbete år 2000 har, 
som komplement till sin huvuduppgift att leverera färdliga översättningar, 
publicerat en rad intressanta debattskrifter. De innehåller visserligen inte 
teoretiska diskussioner på t.ex. föregångsmannen Eugene Nidas abstrak-
tionsnivå men väl en rad viktiga principiella inlägg. I Bibelkommissionens 
arkiv torde dessutom finnas en hel del opublicerade interna utredningar och 
överväganden. Trots eller kanske just därför att de inte bildat en teoretisk 
modell i sig, bör de kunna ge stoff till flera avhandlingar om den nya svenska 
bibelöversättningens underförstådda teoretiska, ideologiska och praktiska 
principer och hur de har förändrats under resans gång.

Lars Kleberg – Behövs en svensk översättningshistoria?
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Hur ter sig då, under denna tid av energisk nyorientering, den svenska 
 litteraturvetenskapens bidrag till översättningsteorin? Som mycket blygsam-
ma. I efterhand kan man säga att det var helt logiskt att Erik Mesterton, när 
han för tjugofem år sedan formulerade den litterära översättningens grund-
problem på svenska, gjorde det med ett föredrag inte bland litteraturvetare 
utan på institutionen för nordiska språk i Göteborg.9 Inte heller receptions-
teori eller -historia, som ofta har anledning att ta ställning till översättnings-
frågor, har fått någon viktig plats i svensk litteraturforskning. Undantag från 
regeln som kan nämnas är Lars Fyhrs avhandling om Kafka i Sverige (1979) 
och Mats Janssons om T. S. Eliot (1991). Man kunde kanske ana ett trend-
brott åren 1996–98 när det kom fyra litteraturvetenskapliga avhandlingar 
om översättningsproblem (Mats Malm, Dorothea Hygrell, Eva Hemmungs 
Wirtén och Christina Gullin). I det tomrum som rådde var avhandlingarna 
var och en på sitt sätt intressanta, även om de inte behandlar översätt-
ningsteori i strikt mening. Mats Malms studie av göticismen och Eddatolk-
ningarna genom seklerna är den som går djupast in i teorin: han utvecklar 
med utgångspunkt från pionjären James S. Holmes en egen teoretisk modell 
för analys av olika principer för poetisk översättning. Dorothea Hygrell 
 studerar i anslutning till tysk översättningsvetenskap olika »strategier« vid 
översättning av komik i svensk prosa till tyska. Eva Hemmungs Wirtén ana-
lyserar i sin litteratursociologiska avhandling om Harlequinböckerna – i 
anslutning till bl.a. Theo Hermans’ arbeten – hur olika normer, inklusive 
den svenska massläsarens tänkta normer, bestämmer det multinationella 
förlagets översättnings- och redigeringspolitik. Christina Gullin slutligen 
presenterar i sin studie forskningsfältet translation studies för svenska läsare 
och prövar metoder från bl.a. narratologin för att beskriva hur två sam-
tida svenska översättares diktion eller »röst« på olika sätt går att identifiera 
i texterna. Att döma av den rikstäckande katalogen över svenska doktors-
avhandlingar under arbete kan man dock inte vänta sig någon expansion 
för översättningsforskningen på våra litteraturvetenskapliga institutioner; 
de fyra avhandlingarna signalerade inget trendbrott.

Om översättningsteorin studerar texter »med avseende på översätt-
ningens poetik«, säger Tartuforskaren Peter Torop, så gör översättnings
kritiken det »med avseende på översättarens poetik«.10 I anslutning till den 
 distinktionen avser jag här med begreppet översättningskritik inte kritiskt 
felfinnande utan beskrivningar av den enskilda översättningen, av enskilda 
översättarskap och av översättarkonsten som helhet såsom dynamiska 
 faktorer i den litterära kulturen. Torop menar att översättningskritik är en 
på en gång tillämpad och teoretisk disciplin, som i analogi med litteraturkri-
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tiken skall ge läsarna anvisningar för receptionen genom att sätta in texten 
(översättningen) i en kultur, belysa dess egenart och fördjupa förståelsen av 
den enskilda författarens (översättarens) verk.

Det är uppenbart att översättningskritik i denna mening inte existerar 
som genre i Sverige. Litteraturkritiken i dagspressen når, när den alls upp-
märksammar att den recenserade texten har en översättare, sällan längre 
än till att variera ett fåtal intetsägande klichéer som »följsam«, »kongenial« 
eller »utmärkt«.11 Exempel på utländsk och svensk översättningskritik ingår 
i Med andra ord. Någon absolut gräns mellan teori och kritik går natur-
ligtvis inte att dra. Det är signifikativt att Mestertons essä om den litterära 
översättningens teori också innehåller ett utmärkt exempel på konkret 
översättningskritik (av Hjalmar Gullbergs Mistral-tolkning). Till frågan om 
 orsakerna till den svenska litteraturforskningens ointresse och/eller blind-
het på denna punkt får vi anledning att återkomma.

Den rationalistiska uppfattningen om kunskap kännetecknas, säger 
nordisten och arbetslivsforskaren Ingela Josefson, av att »praktiken ses som 
tillämpad teori och därmed som underordnad teorins område«.12 Studiet 
av olika sociala praktiker som läkarens, processmekanikerns och skåde-
spelarens har lett Josefson och andra forskare till uppfattningen att man 
egentligen talar om två olika slags kunskap. »Påståendekunskapen«, den 
teoretiska, systematiserande och generaliserande kunskapen, har en syster 
eller bror, »förtrogenhetskunskapen«, som bygger på blicken för olikheter, 
för det enskilda fallet. Den förra kunskapen talar explicit: den senare är 
»tyst« och kallas ibland också tacit knowledge, tyst kunskap. Redan upplys-
ningsfilosofen d’Alembert menade att översättningens konst bör studeras 
och traderas genom »vad bättre är än regler: exempel att följa«, d.v.s. som 
förtrogenhetskunskap.13 Som förmedlare mellan teori och praktik kan en 
svensk översättningskritik i vardande förhoppningsvis komma att stödja 
 utvecklingen i gränsområdet mellan konst och vetenskap, där tidligare olika 
författarskolor och nu även det litterära översättarseminariet på Södertörns 
högskola arbetar.14 

När Carl Elof Svenning i rubriken till en essä i tidskriften Perspektiv 1952 
ställde den retoriska frågan »Har svensk översättarkonst en historia?«, 
 väckte detta veterligen inget uppseende och inga reaktioner. Ändå var 
 Svennings essä både klarsynt och provokativ. Författaren, själv aktiv över-
sättare, kritiserade den dåförtiden dominerande komparativismen inom 
litteraturvetenskapen, som »nästan med en jägares iver [söker] uppspåra 
osjälvständighet och främmande påverkan hos våra författare. Finge detta 
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slags motivforskning riktigt sin vilja fram, så bleve det väl ganska menings-
löst att räkna med en svensk nationallitteratur i egentlig mening. Vi hade 
bara att räkna med den godtyckliga gränsen mellan sådant som utger sig för 
att vara original och sådant som inte gör det. Riktigare vore då att blott tala 
om litteratur på svenska och att ge även översättningarna en plats inom vår 
svenska litteraturhistoria«.15 

Tanken »att snarare flytta in översättningarna bland originalen än att 
 vilja göra original till översättningar«, heter det med försynt ironi, torde »ha 
mycket som talar för sig«. Svennings appell att se översättningarna som en 
vital och central del av den svenska litteraturen, upprepad 1972, förklingade 
dock ohörd och väntar i stort sett ännu på att bli uppfattad. Häromåret skrev 
emellertid Birgitta Trotzig:

Översättningarna är helt enkelt – brutalt uttryckt – halva vår national-
litteratur. Vad vore den svenska litteraturens utvecklingshistoria utan 
Hagbergs Shakespeare, Erland Lagerlöfs Homeros, Ellen Rydelius 
Dostojevskij, Warburtons Joyce, Irma Nordvangs Musil?16 

Översättarna är i detta perspektiv inte bara kvantitativt viktiga medskapare 
till drygt hälften av alla böcker som kommer ut i vårt land; de har även 
– sedan äldsta tider – deltagit i att skapa litteraturen på svenska. Av detta 
märks inte något i de gängse beskrivningarna av »den svenska litteraturens 
utvecklingshistoria«, som Trotzig kallar den. Den svenska litteraturhisto-
riska forskningen och de systematiska handboksframställningarna frågar 
helt enkelt inte efter den översatta halvan av vitterheten. Det måste sägas 
att det faktiskt tycks ha varit bättre förr. Lorenzo Hammarskiöld gav av-
sevärd plats åt översättarna i Svenska vitterheten (1818–19). I Schücks och 
Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria finns intressanta avsnitt om 
översättningens utveckling och plats, särskilt i Warburgs framställning 
av den gustavianska tiden (del 4, 1928; omtryckt 1985) då debatterna om 
 »analoga« kontra »mimetiska« översättningar (Mats Malms terminologi) 
var principiellt viktiga.17 

Ulf Olsson närmade sig på ett intressant sätt problemet med den omed-
vetna gränsdragningen mellan »svensk« svensk litteratur och »främmande« 
översättningar när han recenserade Göran Häggs Den svenska litteratur
historien. I sitt förord tar Hägg upp frågan om litteraturens betydelse för 
skapandet av det svenska, för hur ’vi’ blir till »en kulturell enhet eller, om 
man så vill, ett folk«. Olsson kommenterade:
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Det är inte fel, tvärtom. Men den fråga som omedelbart inställer 
sig är om inte litteraturen traderar sitt modersmål genom att bryta 
 nationella gränser. […] Nationalitet i sig duger inte som litteratur-
historiskt kriterium. Inte bara därför att Sverige är blandat och alltid 
har varit blandat. Utan också därför att litteraturen blandar. Det 
finns inga nationella litteraturer utan översättningar. Och hur ofta 
har inte litterära nydaningar kritiserats som utrikiska.18  

Det nationalromantiska perspektivet på den svenska kulturen och 
 litteraturen som en enhet, som inte bara är organisk utan också naturlig 
och essentiell, har till sist börjat ifrågasättas. Hur man egentligen skall 
 förklara denna svenska hemmablindhet är, som jag skrev i inledningen till 
Med andra ord, en fråga som fordrar särskild reflexion. Alla litteraturvetare 
har väl någon gång citerat Tegnérs ord »blott barbariet var en gång foster-
ländskt« och intygat att Sverige är en översättande nation. Samtidigt härskar 
i praktiken ointresset för översättningen som kulturfenomen, och i andra 
hand som forskningsobjekt.19 Tendensen är givetvis bara ett exempel på ett 
mer generellt mönster. Man kan tänka sig både kulturella och inomakade-
miska faktorer, t.ex.:

– en i det längsta kvardröjande föreställning om »det svenska« som något i 
grunden naturligt, oproblematiskt och neutralt;

– en hög värdering av föreställningarna om det perfekta språket, den 
 rationella handläggningen och den objektiva vetenskapen;

– en förkärlek för »naturalism«, för tanken att språket och konsten skall 
vara en illusorisk avbildning av verkligheten, som Gunnar Ekelöf pekat 
på;20 

– en stel akademisk struktur som aldrig stimulerat tvärvetenskaplig forsk-
ning och i praktiken förvisat den till de klassiska ämnenas periferi med 
åtföljande låg status, dåligt meritvärde o.s.v.

Men ändå: bilden håller på att ändras. Det skrivs och talas idag i Sverige 
mer om översättning och språk än på mycket länge. Detta beror naturligtvis 
inte främst på inomvetenskapliga förskjutningar. Vad som hänt på senare år 
är att själva det svenska språket och den svenska kulturen, när flera språk 
talas i landet och upp till tjugo procent av befolkningen kallas »invandrare«, 

Lars Kleberg – Behövs en svensk översättningshistoria?



25

 förlorat sin osynlighetshuva av naturlighet. Det svenska språket, den svens-
ka kulturen och historien blir synliga som det de egentligen alltid har varit: 
röster i en kör, inslag i en stor väv som inte vet av några principiella skillna-
der mellan Sverige och ett därifrån skilt »utland«. I det perspektivet får, som 
Michail Bachtin understrukit, dialogen mellan det främmande och det som 
kallas eget en stor betydelse:

Det är först i en annan kulturs ögon som en främmande kultur kan 
komma djupare och fullödigare i dagen [...]. Till den främmande 
kulturen ställer vi nya frågor som den inte ställt sig själv, i den söker 
vi svar på våra frågor och den främmande kulturen svarar genom att 
öppna nya sidor hos sig själv för oss, nya meningsdjup.21 

Vi lär få vänta innan det görs några försök till en större, syntetiserande 
perspektivomkastning i stil med den som frammanas av Svenning, Trotzig 
eller Ulf Olsson. För att en sådan – för många säkert omskakande – vänd-
ning skall komma till stånd måste ett stort grundforskningsarbete med nya 
 utgångspunkter till. Jag vill endast nämna några tänkbara riktningar. Inom 
översättningens konst: vilka är våra viktigaste översättargärningar? vad har 
gjort dem till dynamiska faktorer i den svenska litteraturhistorien? Ta bara 
och börja med Birgitta Trotzigs lista. Hur outvecklad översättningskritiken 
är antyds kanske av att det var omöjligt att till Med andra ord hitta en enda 
representativ essä om ett enda av dessa den svenska översättningens centrala 
namn, från Carl August Hagberg och framåt. Hagberg dog år 1864. Hans 
Shakespeareöversättningar har tryckts om och spelats åtminstone intill helt 
nyligen; citat därifrån ingår i det levande svenska vardagsspråket. Ändå 
finns det, så vitt jag har kunnat se, fortfarande inte en enda tryckt akademisk 
uppsats, än mindre en doktorsavhandling om detta verk av den svenska 
 litteraturens mest citerade författare. (Vi tror ju att vi citerar Shakespeare 
och glömmer att vi samtidigt citerar Hagberg.)22 

Andra översättarskap som särskilt förtjänat att studeras är, för att hålla 
sig till 1900-talet, de stora lyriköversättarna av mellankrigsgenerationen: 
 Anders Österling, Bertil Malmberg, Erik Blomberg, Hjalmar Gullberg och 
Johannes Edfelt. Om dessa diktares onekligen viktiga insatser som över-
sättare alls diskuteras i monografierna över deras verk, tycks det ske bara i 
den mån de översatta verken på något sätt kan tänkas ha påverkat diktarnas 
originalproduktion. Eftersom översättningar underförstått inte är »äkta« 
litteratur och därför inte ingår i den svenska litteraturen som studieobjekt, 
upphör forskarnas intresse så snart deras hjältar börjar översätta i stället 
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för att »dikta«: eftersom översättare definitionsmässigt inte är författare, 
upphör författarna – också de bästa – att vara författare så snart de gör en 
översättning. 

Om man lämnar de kända namnen inom översättningskonsten och 
vill vända sig mot mera svårfångade och långsamt växande fenomen som 
 »introduktionen av tysk (rysk, polsk, holländsk, spansk etc.) litteratur« och 
intresserar sig för översättarnas insatser som delar av den svenskspråkiga 
litteraturens utveckling, stöter man på oväntade hinder. kb:s katalog och 
databasen libris ger inte alltid säkra besked om vilka böcker en viss över-
sättare har producerat – förutsatt att hon/han »bara« har översatt och inte 
också skrivit förord eller efterskrifter. Är översättaren samtidigt också upp-
hovsman till originalverk, ökar chanserna att flera översättningar återfinns 
i libris under hennes/hans namn, och t.o.m. att översättarens namn är 
en länk för vidare sökning (en självklarhet i fråga om författarnas namn). 
 Osäkerheten blir dock större ju längre bakåt i tiden man går. 

Det finns många exempel på att den lingvistiska och stilistiska analysen 
av en enstaka översättning i jämförelse med dess källtext alltid tenderar 
att komma till den triviala slutsatsen att översättningar aldrig kan fånga 
 originalets hela bredd och att översättningar alltid är förknippade med 
förlust. Mycket intressantare men mindre diskuterat av forskningen är att 
översättningar samtidigt skapar ny betydelse. Detta kan ibland visas på 
 enskilda översättningar, förutsatt att översättningen är tillräckligt rik och 
läsaren mycket känslig; ett exempel är Peter Szondis närläsning av Paul 
 Celans översättning av en Shakespearesonett.23 Långt åskådligare blir dyna-
miken i triangeln original – översättning – målkulturens kontext när man har 
 tillgång till flera översättningar av samma text, som i fråga om Bibeln eller 
en klassiker som Horatius.24 De antika klassikerna anmäler sig självklart 
som tacksamma objekt för sådana jämförande studier, likaså Shakespeare. 
Men även i fallet med mer moderna klassiker som Baudelaire, Tjechov och 
Rilke existerar det flera versioner av olika verk. Särskilt vanligt är det med 
olika översättningar av dramatiska texter, men att få en överblick över den 
litteraturen är ett helt forskningsprojekt i sig.

Intressant är när den litterära situationen – ibland såväl i källkulturen 
som i målkulturen – aktualiserar vissa författarskap som drar till sig flera 
översättare. Ett sådant fall var Hölderlinreceptionen i Sverige på 1930-ta-
let, som förefaller att ha engagerat poeter som Malmberg, Blomberg och 
 Edfelt i något av en diktarstrid. Forskningsbibliotekens katalogiseringsprin-
ciper lägger dock även här hinder i vägen för upprättande av en textkorpus. 
 Särskilt i fråga om antologier, dessa intressanta medier för introduktion 

Lars Kleberg – Behövs en svensk översättningshistoria?



27

men också för kanonbildning och antikanoniska uppror, ger nationalbib-
liografin inte säkra besked om medverkande översättare, de må vara nog så 
namnkunniga. Att översättare inte är auktor framgår också av det faktum att 
svenska forskningsbibliotek i princip inte köper översättningar av utländ-
ska verk till tredje språk, oavsett hur betydande översättarna och verken 
är och vilket inflytande de haft på målkulturens litterära situation. Detta 
försvårar naturligtvis den intressanta översättningskritiska uppgiften att 
jämföra multipla översättningar till olika språk.25 Bibliotekens princip leder 
till många egendomliga konsekvenser, t.ex. att biblioteken köper alla nya 
verk av en utländsk författare utom sådana där författaren uppträder som 
översättare. Så är t.ex. fallet med den välkände franske poeten, essäisten 
och översättaren Yves Bonnefoy (själv flerfaldigt översatt till svenska av bl.a. 
Östen Sjöstrand). Söker man efter Bonnefoys prisade Hamlet-översättning, 
försedd med ett vikigt förord av översättaren och omtryckt flera gånger, 
finner man att just detta verk av Bonnefoy inte köpts av svenska bibliotek, 
säkert med hänvisning till tredjespråksprincipen.

Listan på intressanta ämnen för tänkbara översättningsstudier skulle 
kunna fortsättas i det oändliga. Frågan är förstås vad den skall tjäna för 
syfte. Översättningshistorikern Anthony Pym, som själv varit geolog, gör 
i sin uppslagsrika bok Method in Translation History (1998) en del intres-
santa analogier mellan guldletning och sökandet efter intressanta forsk-
ningsobjekt i bibliotekens bibliografier och samlingar av översättningslit-
teratur. Vilka är proportionerna mellan letningskostnaderna och värdet av 
det funna? Hur bestäms värdet? Kort sagt, vad söker man efter? Mållöst 
 sökande leder ingenstans: ett »fynd« blir ett fynd endast när en fråga uppstår 
i forskarens huvud då han möter, eller egentligen konstruerar, sitt objekt. 
Ett material är nämligen ännu inget vetenskapligt objekt. Sådana ganska 
banala reflexioner blir intressanta i Pyms bok, därför att författaren alltid 
– först som sist – sätter in och prövar sina textexempel i den överordnade 
kontexten, som kan ligga på olika nivåer: från en krissituation i ett författar/
översättarskaps utveckling till en litteraturpolitisk konjunktur eller en ny 
genres långsamma framväxt i ett lands litteratur. Pyms livliga framställning 
av en översättningshistorikers arbete från datainsamling till konstruktionen 
av ett objekt och hans diskussion av begrepp som »frekvens«, »nätverk«, 
»orsakssamband«, »regimes« (’ordningar’ eller ‘raster’) och »intercultures« 
(‘tvärkulturer’) gör boken till en mycket inspirerande läsning. Den som kan 
sin svenska (tyska, ryska, etc.) litteraturhistoria något får genast lust att göra 
egna analogier till Pyms förslag.

Problemet i Sverige tycks vara att de flesta som vet något om översättning 
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inte kan svensk litteraturhistoria, och omvänt. Följden har blivit ett vaku-
um som lämnar fältet fritt åt amatörforskningen å ena sidan, för grundlösa 
 spekulationer och/eller ideologiskt önsketänkande å den andra.26 Av de 
forskare som arbetar idag i Sverige är det två som tycks ha de intressantaste 
och mest produktiva propåerna för en framtida översättningshistoria. Båda 
är i hög grad tvärvetenskapligt inriktade. Den ene, Mats Malm, kommer 
från litteraturhistorien med en modern receptionsteoretisk och poetologisk 
bakgrund. Den andre, nordisten Lars Wollin, har sedan lång tid arbetat 
med ett projekt som syftar till att ge en preliminär bild av översättnings-
litteraturens betydelse i Sverige från medeltiden till idag, både statistiskt och 
stilistiskt-kvalitativt.

Om man vill föreställa sig en svensk översättningshistoria kan man börja 
med Lars Wollins och Sven Torgersons statistiska undersökningar. Utifrån 
dem kan man sedan fråga vad som översatts och inte översatts under olika 
tider i jämförelse med utvecklingen i andra länder. Utifrån en elementär 
statistik och vissa kunskaper om den svenska litteraturhistorien kan man 
sedan fråga sig t.ex.:

– hur och när har översättningarna starkast påverkat det svenska språkets 
utveckling?

– hur och när har översättningar fört in nya estetiska och kulturella impul-
ser i den svenska originallitteraturen?

– hur har översättarkonstens status växlat under olika epoker?
– hur har olika översättningsideologier växlat?

Ett annat sätt är att börja med fallstudier på områden som insatta forskare 
intuitivt skulle ringa in som »spännande« och »intressanta«. Med utgångs-
punkt från fallstudierna kan man sedan skapa ett register av relevanta frågor 
att ställa till det statistiska och bibliografiska materialet. Men vi vill ju också, 
när en del frågor om kvantitativa och kvalitativa förändringar och spårbara 
ideologiska förskjutningar har besvarats preliminärt, gå vidare till frågor 
om varför och varför inte?, d.v.s. om de överordnade normer som är gemen-
samma för hela den litterära eller kulturella produktionen vid en viss tid.

Men dit är det långt. De mest lockande forskningsuppgifterna – både fall-
studier och synteser – torde i dagsläget stå att finna i de instabila situationerna, 
korsningspunkterna, där översättningarnas roll och diskussionen om över-
sättningarna (de två sakerna sammanfaller inte nödvändigtvis) förmodligen 
varit som hetast i Sverige: den gustavianska tiden, 1880–90-talen och 1940-
talet. En lockande ämne för ett stort litteraturhistoriskt projekt där man 
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kunde studera översättningar och översättningsideologier på lika villkor 
med originallitteraturen vore den gustavianska perioden. Då skapades i 
viss mening den svenska vitterheten som ett nationellt projekt, med dess 
inbyggda motsatta tendenser och centrifugala och centripetala krafter. 
En ny svensk bibelöversättning förbereddes, men när den väl började bli 
klar hade romantikens ideal segrat, och på J. O. Wallins inrådan beslöt riks-
dagen att skrota hela projektet. Liksom på kontinenten spelade översätt-
ningarna i Sverige vid denna tid, såväl i den teoretiska diskussionen som 
för läsandet, kanonbildningen osv., en dynamisk roll som kanske aldrig förr 
eller senare.

Vad blir då slutsatsen av denna genomgång, vad blir mitt förslag? Över-
sättningsforskning som en egen, ny bransch? Jag ser redan en glimt av för-
hoppning tändas i mångas ögon: en ny nisch för rådvilla litteraturvetare och 
lingvister på jakt efter projekt? Visst – Anthony Pyms Method in Translation 
History rymmer uppslag till dussintals doktorsavhandlingar, för den som 
kan översätta hans exempel och frågor till svenska förhållanden. Det är fritt 
fram. Men jag skulle ändå avslutningsvis vilja önska att en framtida svensk 
översättningshistoria inte bara blev ett tillägg till den existerande forskning-
en utan kom att sätta spår i helhetsbilden av den svenska litteraturen och hur 
den blivit vad den är.

Alltså inte svensk litteraturhistoria plus översättningshistoria. Inte ens 
svensk litteraturhistoria med dess översättningar. Utan den svenska littera-
turens historia som en arena där texter rör sig och lever över tiden, där ingen 
kan säga vad ett »original« egentligen är och var det har sin upprinnelse – i 
kombinationen översättningar, parafraser, omskrivningar, vantolkningar, 
polemiker, vidareskrivningar. Eller för att än en gång citera Ulf Olsson: »En 
av framtida svenska litteraturhistoriers uppgifter måste vara att teckna den 
svenska litteraturens historia som en historia om dialoger, möten, översätt-
ningar«.

teXten Har tidigare puBLicerats i Björn meidaL (red.), Sidor av Samma Sak. 
Sex uppSatSerom överSättning, ÅBo: ÅBo aKademi 1999, s. 7–28.
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Y v o n n E  L i n d q v i S t

text, kontext, översättning 
exemplet översättning av bildspråk

1. inledning

Aristoteles tillskrev redan i Poetiken från 300-talet f.Kr. konsten att skapa 
metaforer en särskild vikt: »den är den enda konst som inte kan övertas 
från andra och som samtidigt är tecken på medfödd begåvning«.1 Enligt 
min mening är förmågan att tolka, återskapa och omskriva allt bildspråk, 
i synnerhet metaforer, i lika hög grad den gode översättarens kännemärke. 
Denna omskrivning måste vara en av de svåraste stötestenarna i över-
sättarens värv.2 

Jag skriver f.n. på en avhandling som undersöker skönlitterära över-
sättarstrategier för det som jag kallar för högprestige- och lågprestigelit-
teratur, eller fin- och fullitteratur för att alludera på en känd ölreklam på 
tv. Jag studerar hur originaltexternas prestige påverkar översättarnas arbete 
– hur texterna smaksociologiskt filtreras genom översättarens »medvetan-
destrumpa«. Representanter för högprestigelitteraturen i avhandlingen är 
tre översatta romaner av Nobelpristagaren Toni Morrison utgivna på Trevi 
förlag och för lågprestigelitteraturen tre översatta romaner från förlaget 
Harlequin i Sverige. Inom två så vitt skilda ideologiska system är begrep-
pet översättning ingalunda entydigt. I avhandlingen försöker jag förstå 
och empiriskt beskriva vad översättning betyder inom de här två skilda 
 verksamhetsområdena. Ett led i den beskrivningen är att undersöka hur 
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översättare som är verksamma inom högprestige- och lågprestigelitteratur-
fältet arbetar med bildspråket i romanerna som de översätter.3 

Givet det begränsade utrymmet kommer jag här att diskutera den pågående 
undersökningen med ett fåtal representativa exempel från excerpter om 3 
x 1000 ord i endast tre romaner: Toni Morrisons Sula från 1973 i Mikael 
Mörlings översättning från 1980 med den svenska titeln Sula och Cait 
 Londons The Daddy Candidate från 1991 i Anna Sandbergs översättning 
från 1993 med den svenska titeln Blommor och bin. Den tredje romanen 
är en provöversättning för förlaget Harlequin av Penny Jordans The Island 
of Dawn utförd av Manni Kössler4 1996 med den föreslagna titeln Solens 
ö.5  Romanerna representerar ytterpolerna på det litterära fältet. De ingår i 
olika kretslopp: det finkulturella och det populärlitterära. Den ideologiska 
 grunden för de två verksamheterna skiljer sig alltså åt.

2. teoretiska möjligheter att översätta bildspråk

Modellen för olika teoretiska möjligheter att översätta bildspråk6 som jag 
arbetar med i avhandlingen utarbetades ursprungligen av Raymond van 
den Broeck (1981:78). Jag har anpassat och kompletterat modellen med 
Gideon Tourys (1995:83) kategorier för hur översättning av metaforer kan 
studeras med målspråksfokus.

Den första analyskategorin i figur 1, Översättning sensu stricto, innebär att 
bildliga källpråksuttyck ordagrant skrivs om på målspråket så att både bildled 
och sakled bevaras. Översättning sensu stricto refererar till översättningssät-
tet. Bevarandet av bildledet så att engelskans »the dawn of life« motsvaras av 
den svenska bilden »livets gryning«, kallar jag överföringsmönster.

Om översättaren däremot väljer ett annat bildled i måltexten än den bild 
som förekommer i källtexten, analyseras källspråks- och målspråksuttrycket 
enligt kategori två i figur 1: Bildersättning. Överföringsmönstret består inom 
denna kategori av att källspråksbildledet byts ut mot ett annat målspråks-
bildled. Översättarens lösning på det bildliga uttrycket »the dawn of life« blir 
»livets första morgonstund«. Sakleden i de två första kategorierna föränd-
ras inte i översättningen medan den ordagrant översatta bilden »gryning« i 
 analyskategori ett byts ut mot »morgonstund« i analyskategori två.

Den tredje analyskategorin har etiketten Bildförlust och innebär att ett 
 bildligt uttryck i källtexten, exempelvis »the dawn of life«, överförs till mål-
texten med bibehållen sakledsbetydelse men utan bildspråk som i översätt-
ningslösningen »födelsen«. Det motsatta förhållandet att ett icke-bildligt 
uttryck i källtexten översätts med ett bildligt uttryck som t.ex. om »birth« 
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(födelsen) översätts med »livets gryning« fångas i analyskategori fem: Bild
vinst.

Bildstrykning, kategori fyra i modellen i figur 1, betyder att ett bildligt 
källspråksuttryck stryks av översättaren och utelämnas i måltexten. Därför 
förekommer ingen korrespondens vare sig på bildleds- eller sakledsnivå i 
sådana fall. Det bildliga uttrycket »the dawn of life« har ingen motsvarig-
het i måltexten. Det motsatta överföringsmönstret, att ett bildligt uttryck 
 omotiverat och utan motsvarighet i källtexten läggs till i måltexten av 
översättaren, kallas följaktligen Bildtillägg. Bildtillägg är den sjätte och sista 
 analyskategorin i figur 1.

I det följande kommer endast analyskategorierna Översättning sensu 
stricto och Bildersättning att exemplifieras och kommenteras. I viss mån 
kommenterar jag också kategorin Bildstrykning. Jag kommer att försöka 
besvara frågan om översättarnas praktik i deras behandling av bildspråk 
skiljer sig åt beroende på den typ av litteratur som de arbetar med. En 
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Källspråksuttryck	 Målspråksuttryck	 Överföringsmönster	 Översättningssätt

the dawn of life Livets gryning Korresponderande  1.översättning 
  sakled och bildled ’sensu stricto’
  (födelsen)

the dawn of life Livets första Korresponderande  2. Bildersättning 
 morgonstund sakled annat bildled
 
the dawn of life födelsen Korresponderande  3. Bildförlust
  betydelse

the dawn of life  ingen  4. Bildstrykning
  korresponderande
  betydelse

0 (birth) Livets gryning Korresponderande 5. Bildvinst
  betydelse

— Livets gryning ingen  6. Bildtillägg
  korresponderande
  betydelse

Figur 1. De olika val som står till översättarens förfogande vid översättning av bild
språk.



40

 högprestigeöversättare förväntas arbeta enligt en adekvansinriktad strategi, 
dvs. i allt väsentligt en källtrogen strategi, medan lågprestigeöversättaren 
förväntas arbeta enligt en acceptansinriktad strategi, alltså en målspråks-
anpassad friare strategi.

3. översättning av bildspråket i romanen Sula

Undersökningens resultat bekräftar antagandena om högprestigeöversätta-
rens adekvansinriktade strategi i behandlingen av bildspråket. En adekvans-
inriktad översättningsstrategi innebär att översättaren i möjligaste mån strä-
var efter att bevara källtextens form och innehåll. Beträffande bildspråket i 
romanen Sula yttrar sig en sådan strategi i att översättaren är mer benägen 
att översätta bildspråksförekomsterna i källtexten enligt kategorin sensu 
stricto än att ersätta en källspråksbild med en annan målspråksbild. Hög-
prestigeöversättaren stryker dessutom nästan inte något bildspråk alls. Om 
strykning förekommer sker den inom meningens ram.

Exempel 1. Översättning sensu stricto i Morrison-materialet

For the mouths of her children quickly forgot the taste of her
nipples …

Hennes barns munnar glömde snart hur hennes bröstvårtor
 smakat.

I det första exemplet bevarar översättaren bilden i källtexten av en av 
 romanens huvudpersoner, Nels, barn. Exemplet innehåller den metonymiska 
konstruktionen »the mouths of her children«, en besjälning »quickly for-
got« och en metaforisk konstruktion »the taste of her nipples«. Dessa tre 
förekomster av bildspråk i källtexten bevaras ordagrant av översättaren i 
måltexten: »Hennes barns munnar glömde snart hur hennes bröstvårtor 
smakat«. Den metonymiska bilden i exempel 1 har en symbolisk laddning 
som pekar ut från texten, vilket förmodligen bidrar till översättarens beslut 
att bevara uttrycket i måltexten. Munnen är symboliskt inte bara en beteck-
ning på det fysiska organet för näringsintag utan också på livsandarnas säte. 
Dessutom är mun och moderssköte associerade till varandra inom sexual-
symboliken (Biedermann 1991:281). Att Nel varit oumbärlig för sina barns 
uppväxt och att barnen alltid tagit hennes kärlek för given skrivs både i 
källtext och måltext vackert metaforiskt och nyskapande om till att barnens 
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munnar glömt smaken av Nels bröstvårtor. Mun och moderssköte förbinds 
på så vis i ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan Nel och hennes barn.

Exempel 2. Bildersättning i Morrisonmaterialet

[…] a love that, like a pan of syrup kept too long on the stove, had
cooked out, leaving only its odor and a hard sweet sludge, impossible 
to scrape off.

[…] en kärlek som liknade ett sirapsbröd som lämnats för länge i 
ugnen så att bara doften och en hård skorpa fanns kvar.

Exempel 2 består av en utbyggd liknelse där sakledet kärleken nyskapande 
jämförs med en (stek)panna med sirap som lämnats för länge på spisen så 
att vätskan dunstat bort och endast lämnat kvar en doftande hård skorpa, 
som är omöjlig att få bort. Bildledet fångar Nels förtvivlan över att hennes 
barn, som hon själv uppoffrat sig för och ensam försörjt sedan hennes man 
övergav henne, blivit självständiga och inte värdesätter kärleken hon slösat 
över dem. Den här typen av utbyggd liknelse är typisk för Toni Morrisons 
författarstil. Översättarens lösning är att bevara liknelsekonstruktionen 
men att ersätta bildledet. Sakledet kärleken jämförs i måltexten med ett 
 sirapsbröd som gräddats för länge i ugnen, så att det mjuka saftiga innan-
mätet har torkat ut till en doftande hård skorpa. Liknelsen av kärleken vid 
brödet är ingen nyskapande bild. Den är väl förankrad inom den kristna 
kyrkliga traditionen där ett av attributen till den teologiska dygden kärlek 
(till nästan) är just brödet (Biedermann 1991:94). Men liknelsen nyanseras 
av översättaren, förnyas och blir således lika nyskapande som källtextens 
ursprungliga bild. Översättaren väljer dessutom att förkorta det utbyggda 
bildledets förstärkande led, vilket är en utmärkande strategi för bildförlust 
i romanen Sula.

4. översättning av bildspråket i romanen Blommor och bin

En acceptansinriktad översättningsstrategi som här exemplifierats av 
översättningen av romanen Blommor och bin innebär att översättaren 
inte respekterar källtextens form och innehåll. Med avseende på bild-
språket betyder en acceptansinriktad strategi att det är lika vanligt att 
 översätta bildspråk enligt kategorin sensu stricto som medelst bildersätt-
ning. Lågprestigeöversättaren stryker dessutom en stor del av bildspråket i 
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 källtexten, både i längre sammanhängande textpartier och inom meningens 
ram. Undersökningens resultat bekräftar antagandena om lågprestigeöver-
sättarnas acceptansinriktade strategi.

Exempel 3. Översättning sensu stricto i Harlequinmaterialet

Her father grumbled that the cart had been placed before the horse.

Hennes far muttrade att vagnen hade spänts framför hästen.

Exempel 3 utgörs av ett talesätt, som yttras av den kvinnliga hjältinnan Iris’ 
far under den hektiska förberedelsetiden inför dotterns bröllop i romanens 
obligatoriskt lyckliga slut. Brudgummen har av kvinnorna i familjen beor-
drats att hålla sig undan under förberedelserna. Fadern uttrycker att något 
är fel. Kvinnorna har tagit kommandot och styr och ställer med alla inblan-
dade. Enligt The Oxford English Dictionary finns talesättet belagt redan på 
1300-talet. Det är också vanligt förekommande i Shakespeares dramer. En-
ligt Pelle Holm (1964:157:384) finns den svenska motsvarigheten redan i 
Grubbs Penu proverbiale från 1665. Sannolikt har talesättet latinsk grund. 
Översättning sensu stricto har här en annan betydelse än i Morrisonmateria-
let. Ett motsvarande talesätt med gemensam förlaga aktualiseras i måltexten. 
Resultatet blir inte nyskapande på svenska. Måltextens syfte är heller inte att 
vara nyskapande. Den ska vara lättläst och alltså inte bjuda läsmotstånd med 
nyskapande vändningar. Översättningen är ordagrann sånär som på verbet 
där »placed« har översatts med »spänna för«, en inskränkning av verbets 
betydelseomfång.

Exempel 4. Bildersättning i Harlequinmaterialet

[…] she hasn’t got a selfish bone in her body […]

[…] Hon är […] och som en öppen famn […]

I bildersättningsexemplet har den metonymiska konstruktionen i kom-
bination med en besjälning av sakledets skelett »selfish bone« ersatts med 
en annan metonymisk bild för romanens huvudpersons givmildhet: hennes 
öppna famn. Alla behövande har tillträde till Iris’ öppna famn. Iris bedriver 
sin pensionatsverksamhet mer med hjärtat än med hjärnan, vilket är 
 anledningen till att den ekonomiske experten, som sedermera blir hennes 
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make, har tillkallats för att effektivisera verksamheten på pensionatet. Den 
metonymiska bilden av den öppna famnen för förlåtande givmildhet är en 
konventionell bild på svenska. I Östergrens Nusvensk ordbok (1981:1271) 
återfinns beteckningen »även bildligt« efter uttrycket »Öppna famnen för 
någon«. Den är alltså mer känd för den svenska läsekretsen än vad käll-
språksuttrycket kan bedömas vara, vilket torde vara översättarens anledning 
att ersätta denna bild i översättningen. Denna strategi syftar till att anpassa 
den översatta texten till svenska förhållanden. I samklang med antagandena 
i artikelns inledning är översättarens val att ersätta bildledet i källtexten med 
en konventionell målspråksbild en mer vanligt förekommande strategi än 
att översätta bildspråket sensu stricto. I romanen Blommor och bin är denna 
tendens tydlig.

5. översättning av bildspråket i romanen Solens ö

Kontrollmaterialets översättare arbetar i allt väsentligt med bildspråket 
 enligt en strategi som mer påminner om högprestige- än lågprestigeöver-
sättarnas. Hon väljer snarare att översätta bildspråket i källromanen sensu 
stricto än att ersätta källspråksbildledet med ett annat målspråksbildled. 
Kontrollmaterialets översättare stryker dessutom sällan bildspråk i käll-
texten, trots förlagets rekommendationer att redigera bort 10 procent av 
källtextens omfång, en strykningsstrategi som rimligtvis innebär att också 
en stor del av källbildspråket stryks i måltexten. Om bildspråk stryks sker 
det inom meningens ram.

Exempel 5. Översättning sensu stricto i kontrollmaterialet

Like a well-trained animal her mind veered away seeking other 
 channels.

Likt ett väldresserat djur vek hennes tankar undan.

Exempel 5 består av en liknelse, där Chloes tankar jämförs med ett väldres-
serat djur. Redan i Bibeln jämförs mänskligt psyke och kynne företrädesvis 
med bilder hämtade från djurvärlden. Liknelser med djurjämförelser fö-
refaller oss därför bekanta. De har till stor del införlivats i vårt kulturarv 
och ständigt kommit igen i vår egen litteratur (Hallberg 1982:94). Liknelsen 
 uttrycker Chloes oro inför den förestående resan tillbaka till Grekland, där 
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hon tidigare farit illa under tiden som äktenskapet med Leon varade. Hon 
styr sina tankar bort från de oförrätter hon lidit. Översättaren väljer här 
att ordagrant bevara liknelsens första led »like a well-trained animal her 
mind veered away«, men stryker det andra förtydligande ledet i liknelsen 
»seeking other channels«. Både verbet »veered« och substantivet »channel« 
används i bildlig betydelse i engelskan upplyser oss Longman Dictionary of 
 Contemporary English (1987) med beteckningen (fig.). Verbet »veer« med 
grundbetydelsen ’ändra riktning’ om vinden kan också bildligt beteckna 
tankar som gått i ny riktning. Substantivet »channel« med grundbetydel-
sen ’kanal’ eller ’fåra’ kan användas bildligt för överföring av information. 
Exempel fem är sålunda ett tydligt exempel på högprestigeöversättarens 
förkortningsstrategi, som utmärks av att strykningar sker inom meningens 
ram.

Exempel 6. Bildersättning i kontrollmaterialet

[…] but soon it would start to fill up with other holidaymakers.

[…] men snart skulle andra badgäster strömma till.

I exempel sex har översättaren valt att ersätta en konventionell bild »fill up« 
med en lika konventionell bild på målspråket »strömma till«. Båda bilderna 
frammanar en föreställning om hur något/n sakta fyller upp en plats genom 
att flyta ut över den eller genom att fylla den. Genom att skriva om käll-
textens passiva form till aktiv form på svenska kan källtexten förkortas.

Undersökningens resultat pekar på att kontrollmaterialets översättare 
beträffande romanens bildspråk arbetar enligt en strategi som är mer jäm-
förbar med Morrisonmaterialets översättare än med Harlequinmaterialets. 
Detta trots att förlaget explicit uppmanar sina översättare, i ett brev som 
utsänds tillsammans med provöversättningstexten, att förhålla sig fritt till 
källtexten genom att dels redigera bort 10 procent av textmassan, dels att 
verka för att texten ska framstå som om den vore skriven direkt på svenska. 
»Flytet« är det viktigaste.

6. slutord

Det intressanta med undersökningen är att olika praktiker beträffande 
översättning av bildspråk utkristalliserade sig beroende av typ av litteratur 
som översättarna arbetar med. Ordet praktik står här för sådant mänskligt 
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handlande som ofta tas för givet och som vi inte närmare reflekterar över. 
Dessa sociala strukturer finns inskrivna eller förkroppsligade i varje enskild 
individ som deltar i en verksamhet. De utgör individens habitus. Habitus 
kan alltså beskrivas som en uppsättning dispositioner som frambringar 
praktiker och perceptioner (Bourdieu 1986:291-300, Bourdieu 1992:51, 
Broady 1984:63). Manni Kösslers beskrivna praktik ovan vittnar enligt mitt 
synsätt om trögrörligheten i översättarens habitus. Trots förlagets explicita 
rekommendationer och trots Kösslers egen övertygelse att hon följde dessa 
rekommendationer, arbetar hon enligt en strategi som utmärker högpres-
tigeöversättning även om hon översätter en lågprestigetext. Detta förklarar 
förmodligen varför hennes provöversättning inte accepterades av förlaget. 
Begreppet översättning har helt enkelt olika betydelse inom olika litterära 
fält.

noter
1 Meningen från Aristoteles citeras efter Jan Stolpes nyöversättning av 

 Aristoteles Om diktkonsten (1994:1459 a).
2 Min ståndpunkt bekräftas bl.a. av Milan Kundera i översättning av Mats 

 Löfgren i artikeln »En mening« i antologin Med andra ord 1998. Kundera 
 skriver: »Ingenting kräver av en översättare mer precision än översättandet 
av en metafor. Det är där man nuddar vid det innersta i författarens poetiska 
särart« (1998:288).

3 Avhandlingen framlades år 2002: Översättning som social praktik: Toni 
 Morrison och Harlequinserien Passion på svenska, Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International.

4 Tanken bakom förfaringssättet att engagera en högprestigeöversättare för att 
översätta en lågprestigetext har varit att undersöka om förlaget Harlequins 
styrning av översättningsverksamheten påverkar en erfaren översättares 
 arbetssätt.

5 Romanen har inte publicerats i Sverige.
6 För definitionskriterierna för olika typer av bildspråk samt konventionell/ny-

skapande bild hänvisar jag till min avhandling, kapitel 4 »Översättning av 
bildspråk«.
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Jag lyssnar till fem cd-spår med »Jesus bleibet meine Freude«, slutkoralen 
i Bachs kantat »Herz und Mund und Tat und Leben« (bwv 147), uppförd 
första gången den 2 juli 1723, just i början av kompositörens tid som kantor 
i Leipzig. Många har hört denna koral åtskilliga gånger. Den är – med sina 
två stämmor som amoröst lindar sig in i varandra – en säker barockhit, 
 populariserad via transkriptionen till piano av Ferruccio Busoni (1866–
1924), ett nött smycke ömt vårdat av hemmapianister under 1900-talet.

Första spåret är med den legendariske Dinu Lipatti (1917–1950), inspe-
lat 1950, således året då han avled, vid 33 års ålder. På omslaget till emi:s 
 utgåva i serien Great Recordings of the Century står det »Arr. Hess«– vilket be-
tyder att Lipatti spelar den omtyckta versionen av Myra Hess (1890–1965), 
 berömd för sina konserter i andra världskrigets London. Andra spåret är 
med Wilhelm Kempff (1895–1991), en utgåva i serien Great Pianists of the 
20th Century, inspelning 1953 i egen transkription. Lipatti dog ung, Kempff 
är betydligt äldre än sin föregångare vid sin inspelning, likväl är de samtidiga 
och tar spjärn mot varandra. Lipattis tolkning, efter Myra Hess, växte fram i 
vetskap om Kempff. Busoni finns med. Allt är inflytanden och motrörelser.

Kempff ger ett långsammare intryck. Lipatti är rak, genomskinlig, sober, 
klar, fullkomligt utan ömkan och vädjan. Samtidigt finns något kollektivt 
storslaget och tveklöst, kanske hoppfullt. Kempff är eftersinnande, dröjande, 
tankfull, individuell, luttrad, kanske förtröstansfull.

M AG n u S  F Lo R i n

Fem spår 
Bachs »jesus bleibet meine Freude« om och om igen
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m
agnus Florin – Fem

 spår

Två inspelningar, två pianister, två arrangemang, två tolkningar att försöka 
beskriva med de klichéer man må ha till buds. Var är Bach?

På bussen ser jag någon som sitter och läser partitur. Någon som med 
ögat och ibland fingret följer noterna, ser att musiken är där. Jag ser en läsakt 
som är oåtkomlig för mig som inte läser noter. Även läsning av den vanliga 
bokstavsskriften var först oåtkomlig för de flesta. Och när texter lästes, lästes 
de för att samtidligt reciteras. Man läste inte tyst. Ett historiskt steg när de 
första tysta läsarna uppträder. Det finns ögonvittnesskildringar av tillfäl-
len då någon – häpnad! – setts läsa tyst. Kanske med stumma läpprörelser. 
Förbryllande och rentav hotfullt. Kätterskt. En hemlig kunskap? Trolleri? 
Magi?

När jag ser någon läsa ett partitur är det inte bara en teknisk transpo-
nering jag ser, det är hur tecknen på papperet – toner, tonhöjd, tonlängd, 
taktart, tempo, starkt, svagt etcetera ger den som läser en upplevelse av ett 
musikstycke, en liten upplevelsevärld. Och jag vet att även om jag rent språk-
ligt fattade tecknen, skulle det inte vara mycket värt. Jag vet att jag skulle 
förstå bara ifall jag samtidigt var del av en musikkultur, var del i en musika-
lisk praktik. Och notation är inte självtilltäcklig. Partituret pekar fram mot 
musikhändelsen. Notskriften visar vägen till spelandet, den är ett moment i 
en gehörstradition.

Ibland har sagts, på frågan vad interpretation är, att där notbilden slutar 
tar interpretationen vid. Rättare är nog att säga att interpretationen börjar 
redan vid notskriftens första tecken.

Noterna har kraften att låta något upprepas. Därför finns de, för att musi-
ken ska kunna hållas kvar och tas om igen. Men vad är det som bevaras? Är 
det musiken? Tidsavståndet gör interpretation via notskrift ytterst vanlig.

Olika nivåer av interpretation kan urskiljas. Först: vad kan omedelbart 
utläsas av notbilden om utförandet? En relativt teknisk nivå. Sedan: vilken 
gestaltning föreskrivs av noterna? Den nivån fordrar förtrogenhet med tolk-
ningsnormer och uppförandepraxis. Låt oss säga: stilmedvetenhet. Hos den 
erfarne musikern finns i praktiken ingen känsla av övergång från läsningsnivå 
till gestaltningsnivå. Frågan »vad står det« besvaras genast i spel. Förståelsen 
länkar samman avläsning och uttryck. Men: så finns också en tredje nivå hos 
interpretationen. En mer specifik och kvalificerad nivå, som rör det konst-
närliga återskapandet av ett verk, det personliga estetiska ställningstagandet 
och framförandet.

Spänningar finns mellan nivåerna. Konflikter, motstridigheter, polariteter 
är i rörelse mellan de individuella konstnärliga gestaltningarna och gällande 
musikalisk praxis, mellan påhittet och vanan. Och vanan förblindar. Vanan 
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skapar exempelvis stiluppfattningar om äldre musik som strider mot vad vi 
vet om hur den uppfördes.

1800-talets Bach- och Mozartreception är ett exempel. Där partituren 
verkade bristfälliga fyllde man ut, man bestämde ornamenteringen på för-
hand, det som i de gamla partituren hade utelämnats för det individuella 
framförandet. Den rika förekomsten av amatörmusicerande gjorde att 
 notutgivningen skedde med sådana kompletteringar och ibland ändringar, 
där Bach eller Mozart inte tycktes vara sig själva riktigt, inte stiltrogna sig 
själva. Bilden av Bachs musik som en ren, hög, magnifik, marmorvit musik 
växte fram. Musiken skulle vara skön och perfekt. 

Sedan kom, i början av 1900-talet, en reaktion mot denna fulländning 
och detta utfyllande. Man tog bort ornamenteringen. Det skulle stå som 
det var skrivet. Man ville rensa i Mozart, rensa i Bach. Samtidigt hade en ny 
relation till partituret uppstått i den moderna musiken. Tonsättarna gjorde 
sina partitur mer och mer så att de specifikt visade hur utförandet skulle 
gå till. 1900-talets musiker blev undan för undan ett mycket disciplinerat 
släkte. De skulle spela som det stod. Och fanns inga ornament utskrivna 
skulle inga ornament spelas. Men musiken före 1800 skrev inte alltid ut 
allt. Man skrev inte det självklara, man noterade ibland bara undantagen. 
Och man lämnade ofta åt musikern att göra på sitt sätt. Frånvaron respek-
tive närvaron av anvisningar i notbilden beror av förhållandet till levande 
uppförandepraxis. Se på det som Mozart och Haydn skrev för mekaniska 
musikinstrument och jämför med notskrifterna – avståndet mellan not och 
spel är slående.

Man skriver inte ner allt. Skrev man ner ornamentiken skulle sidorna, sa 
någon, fyllas av små kladdiga skogsdungar av sextiofjärdedelstecken. Men 
självklarheter kan tappas bort. Andra vanor tar de gamlas plats. Idag är det 
sällsynt att höra sång som inte är smyckad med vibrato. Man vet att Jenny 
Lind endast sjöng med vibrato på vissa enskilda toner. Brahms och hans 
krets ogillade vibrato och fann det jämmerligt, men idag är vibrato en själv-
klar del av Brahmstraditionen.

Ett exempel på en väl förvaltad tradition lär vara wienervalsen. Ett 
 wienerkapell vet hur en vals ska spelas. Men i fallet Bach bröts traditio-
nen. Han glömdes bort. Kom sedan tillbaka, vilket förutsatte restaurering, 
omfattande allt från greppteknik på stråkinstrument till andningsteknik för 
sångare. Ändå är vi relativt lyckligt lottade, eftersom Bach var pedagogisk 
mot sina unga sångare och musiker och bemödade sig att skriva ut mer i 
noterna än andra. Det finns dokument från Bachs samtid där det klagas på 
hans onödigt omständliga notskrifter, de sägs vara på tok för utförliga.

m
agnus Florin – Fem

 spår
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Jag lyssnar till två spår av »Jesus bleibet meine Freude«, spelade på fly-
gel. Hur är det med Bach och klaveren? Vilket instrument bör användas 
för Bachs Wohltemperiertes Klavier? Flygel är ohistoriskt. Man vet att Bach 
bevisligen spelade på en rad olika tangentinstrument som cembalo, spinett, 
klavikord, orgel samt hammarklaver (föregångare till det moderna pianot). 
Det finns dokument och bouppteckningar som ger stöd åt antaganden, men 
Bachs instrument är inte bevarade. Någon god kunskap om vilka instru-
ment han använde finns inte.

Skall man spela Bachs Wohltemperiertes Klavier och Goldbergvariationerna 
på cembalo om man vill vara trogen? Nja. Cembaloklang då är inte detsam-
ma som cembaloklang nu. Cembalon då klingade annorlunda, inte minst 
eftersom cembalo för oss är något gammalmodigt. En cembalo tillverkad 
nu låter dessutom annorlunda och har annan teknik än en cembalo då. Och 
därtill vet man inte särskilt väl nu hur man trakterade en cembalo då.

Summan av allt blir att många förment autentiska återgivningar av äldre 
musik är vrångbilder. Det verkar inte finnas någon enkel dörr mellan nu och 
då. Så hur bör Bach klinga idag?

Tredje spåret med »Jesus bleibet meine Freude« är med organisten Hans 
Fagius (f. 1951) i Katarinakyrkan, efter en transkription av tonsättaren och 
musikern Maurice Duruflé (f. 1902). Steget från flygel till orgel är hisnan-
de. Det är inte bara ett instrumentbyte utan också ett scenbyte. Ett byte av 
rum, av händelse, från konsertsal till kyrka, från konstens hits till Guds. 
För många låter det nog genast mer »Bach«. Men också Hans Fagius spelar, 
liksom Kempff och Lipatti, Bach i 1900-talsversion, för soloinstrument. Det 
är långt från det ursprungliga. Varför skulle vi överhuvudtaget vilja komma 
tillbaka dit? Är det inte något lustigt med detta sökande efter det autentiska 
spelet, den rätta interpretationen? Under Bachs egen tid ville man inte gär-
na spela musik som var mer än så där 20 år gammal. Den sågs som passerad. 
Helst ville man endast uppföra helt nya verk. Framföranden av samma verk 
om och om igen var något som förlöjligades.

Varför ska vi återvända till vad vi tror att det var? När Rachmaninov 
spelade in sina pianoverk på skiva följde han inte sina egna anvisningar. 
Mozart noterade inte fullt ut: han sparade ett improvisatoriskt område, ett 
fält för nytt skapande.

Det är inte musikerna och kompositörerna som bildar skola och tradi-
tion, utan pedagogerna vid musikkonservatorier och liknande, har pianis-
ten Love Derwinger påpekat. De – skolskaparna – ställer sig mellan ton-
sättaren och interpreten. Ett annat slags levande samband kunde tänkas. 
Beethoven själv spelade aldrig ett stycke likadant två gånger.

m
agnus Florin – Fem

 spår



53

Men det må medges att det – för att nu ta fallet Bach – inte handlar så 
mycket om att komma åt ett korrekt sätt att spela honom utan om att försö-
ka förstå det sammanhang där hans musik gjordes och spelades. Går jag till 
skivaffären och införskaffar Bachs Matteuspassionen finner jag kanske oftast 
att det står Bach/Mendelssohn på boxen. Verket uppfördes bara tre gånger 
under Bachs levnad och var sedan bortglömt eller på sin höjd av antikva-
riskt intresse, till dess att Mendelssohn uppförde det 1829. Traditionsbrott, 
ny tolkning. Jag får inte Bach, jag får Mendelssohn. Jag får Kempff, Hess, 
Duruflé.

Musikforskaren och dirigenten Nikolaus Harnoncourt ifrågasatte bruket 
att, i stället för att tolka Bach direkt, framhärda i att tolka sådana som tolkat 
Bach. 1800-talets vanor står emellan oss och 1700-talets och 1600-talets 
musik, menade Harnoncourt, som påpekade att barockmusik i sin tid är 
tal och dialog, medan det är först efter 1800-talet som musik blir skönhet 
och tonmåleri, känslor. Han menade att 1900-talspubliken skolats till att i 
den klassiska äldre musiken som helhet söka behaglighet och skönhet – och 
därför får vårt sekels musiklyssnare svårt att fatta den musik som är skriven 
före 1800. Harnoncourt uppfattade det som en degradering: endast en del 
i musiken blir framhävd och därmed hörbar, nämligen det vackra, medan 
annat blir fört åt sidan och ohörbart. Han förordade en ny förståelse av 
klassisk musik och grundade 1953 för det ändamålet Concentus Musicus, 
ensemblen för tidig musik med vilken han gjort en lång rad epokgörande 
instuderingar, inte minst av Mozart, Bach och Monteverdi.

»Vi förstår inte den musik som vi ständigt spelar på operor och konsert-
hus«, säger Harnoncourt. »Det är ynkligt att syssla med att spela dessa få 
verk om och om igen på världens musiklokaler, med ihärdiga små tolk-
ningsjämförelser, när vi inte går till botten med vad verken är.«

Och vad är verken? Var är bottnen’? Harnoncourt finner själv svaret i 
sammanhanget för verkens tillblivelse.

Fjärde spåret med »Jesus bleibet meine Freude« är i en version av John 
Eliot Gardiner. Min dubbel-cd (Archiv, 1992) återger hela kantaten »Herz 
und Mund und Tat und Leben« (bwv 147) och då är vi onekligen närmare 
Bach. Närmare tillblivelsen av verket. Koralen vi återvänder till är ju inte 
– som hos Lipatti, Kempff och Fagius – ett soloverk för klaverinstrument. 
Bachs uppdrag i Thomaskyrkan i Leipzig var att en gång i veckan pre-
sentera en sorts musiksatt predikan på söndagsgudstjänsten. Hans musik 
var bibelutläggningar, förkunnelser. Själv gjorde han aldrig någon trans-
kribering till klaverinstrument, det är ett modernt påfund. Gardiner ger 
oss den rätta versionen: där är kören, där är stråkarna, flätande sig fram. 
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 Originalinstrument: konvolutet anger bland annat en violins piccolo av 
 Jacobis Steiner från 1659. Autenticitet. Ursprunget. Källan. Bottnen. Nja, 
inte riktigt.

Femte spåret är med Nikolaus Harnoncourt i en inspelning med Concentus 
musicus (Teldec 1984). Han går i sin tolkning av »Jesus bleibet meine Freu-
de« en helt annan väg än John Elliot Gardiner. Gardiner använder blandad 
kör, men Bach skrev aldrig för blandad kör, utan hans kantater uppfördes 
av små manliga vokalensembler, ofta unga män och pojkar. Pojkar sjöng det 
som nu (hos Gardiner till exempel) brukar sjungas av en kvinnlig sopran 
eller en countertenor.

Harnoncourt använder gosskör. Det kan te sig som ett slags fundamen-
talism, men valet är pragmatiskt sett från Harnoncourts utgångspunkt 
 eftersom han vill återskapa en situation. Om igen erinrar han: Bachs kantater 
var inte konserter, utan föreställningar i en sakral ram, teatrala evenemang 
i kyrkoårets sammanhang. Och platsen var inte den akustiskt balanserade 
konsertsalen utan stora kyrkor eller slottskapell, de små vokalensemblerna 
sjöng starkt, kanske vackert men inte nödvändigtvis skönt. Hellre kraftfullt 
och tydligt än snyggt modulerat.

Läser man Harnoncourts essäer och artiklar så framstår han som stän-
digt erinrande, ihärdigt påminnande. Han påminner oss att vi egentligen 
inte alls vet vilka instrument som Bach använde i sina kantater – det enda 
vi möjligen kan veta är att när dagens symfoniska musiker spelar Bach så 
är det långt bort från Bach. Han erinrar oss om att den moderna körvärl-
den är långt ifrån Bachs små vokalensembler av pojkar och studenter, ung-
domar runt de tjugo. Han vill befria Bach från symfoniorkestrarnas och 
 körensemblernas 1900-tal och uppmärksammar oss på engångskaraktären 
i Bachs kyrkomusik: det är en musik som vill arbeta med överraskning, 
som vill slå med häpnad. Det handlar således inte alls för Harnoncourt att 
gjuta fast ett enda sätt att spela. Han påminner oss också om det förrädiska 
i att notskriften varit densamma sedan början av 1600-talet. Nottecknen är 
verkligen desamma, i stort sett. Men de betyder inte alltid längre samma 
sak. Ofta något helt annat, ibland motsatsen. Det finns inte fasta regler för 
hur nottecknen ska följas. För att veta följandet krävs en förtrogenhet – som 
måste återuppfinnas när det gäller musik skriven och spelad före 1800, 
 erinrar Harnoncourt. Men vad betyder hans hållning ifall vi generaliserar 
den?

Pianisten Alfred Brendel – själv en framstående essäist – har påpekat att 
den stränga kritiken av att Bach spelas på det oegentliga pianot fick som 
 konsekvens att Bachs närvaro på ett förödande sätt minskade i konsertsalarna 
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– och det är ändå i dem vi nuförtiden hör levande musik. Brendel har också 
uttryckt att mycket av den musik som Bach skrev personligen förefaller 
 honom vara profetiska stycken, som tycks skrivna för framtida instrument. 
Varför inte då spela Bach under så goda förhållanden som vi kan skapa?

Vilket inte betyder att Brendel på artificiell väg skulle vilja skapa optimala 
utgåvor av musik. Tvärtom föredrar han inspelningar inför publik, helst 
utan någon redigering, med nöje stora långvariga verk som visar på 
 musikens karaktär av något pågående och på musikerns kapacitet – gärna 
så att utmattningen under en timmes framförande blir en särskild kvalitet. 
Vilket skiljer honom från Glenn Gould, som upphörde att spela för publik 
och tänkte sig att publiken borde kunna klippa ihop inspelningar med olika 
pianister – verket skulle upplösas och lyssnare och interpreter mötas, isär-
plockande och ihoppusslande. Sådan var hans provokation av 1800-talets 
landvinningar i musiken. Likväl verkar han lika fången som Harnoncourt 
i ältandet av historicitet kontra aktualitet, av autenticitet och trogenhet 
 kontra subjektivitet och expressivitet.

Vad kan man då i sin enfald göra för att inte försmäkta, annat än att lyssna 
om och om igen? Lyssna till första spåret. Dinu Lipatti. »Jesus bleibet meine 
Freude«.
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Föreläsare 21/1 2000

Marie Lundquist har sedan debuten 1992 med diktsamlingen Jag 
går runt och samlar in min trädgård för natten givit ut ytterligare åtta böcker; 
diktsamlingar, berättelser och korta essäer och dessutom skrivit dramatik för 
radio. Har översatt från norska: fyra pjäser av Jon Fosse och dikter av Steinar 
Opstad (bl.a. i antologin Swinging with neighbours, 2006). Handledare vid 
Göteborgs universitets författarutbildning Litterär gestaltning.
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Det var en gång
en man och en kvinna
som sågade ner kunskapen
för att leka med den

Gud lyste ner bilden
så att skuggan

av ett kors
föll över dem

jag ska inte berätta
vad som hände

bara fortsätta
att vaka

över patiensen
som natten lägger

medan de sover1

M A R i E  Lu n d q u i S t

att såga ner kunskapen 
för att leka med den
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Vad gör man när man skriver dikt? Kanske just detsamma som mannen 
och kvinnan i ovanstående dikt, man sågar ner kunskapen för att leka med 
den. När man granskar sina föreställningar om sig själv och världen och 
försöker rubba dem lite ur sitt läge, med hjälp av språket, detta fantastiska 
läggspel som aldrig går ut, men som hela tiden visar på nya möjligheter, 
förbindelser och länkar.

jag ska inte berätta / vad som hände // bara fortsätta / att vaka // över 
 patiensen / som natten lägger // medan de sover, fortsätter dikten. Det finns 
en motsättning mellan talet och tigandet. Och ett oupplösligt samband som 
alltid intresserat mig. I dikten är tystnaden lika viktig som orden, tomrum-
met lika hörbart som det uttalade, pausen lika nödvändig som texten. En 
berättelse har många skikt under dem som utsägs. Dessa tysta skikt i språket 
har alltid varit de som intresserat mig mest. Jag har ofta och i hög utsträck-
ning känt mig som en tvåspråkig människa. Två språk lever i mig, ett yttre 
mer lättflytande, det som rullar över tungan och läpparnas kant och sedan 
det inre, tysta språket som är mer motsägelsefullt och dramatiskt och i viss 
mån skambelagt. Ett språk som känns uråldrigt och ociviliserat, ett språk 
som jag vill dölja och släta över, men som ropar till mig genom mina för-
svarsmurar. Drivkraften bakom mitt skrivande handlar delvis om att skapa 
en förbindelse mellan dessa båda språk, att virka och lirka fram det här inre 
språket ur munnen. Att översätta det; till tal, till skrift, utan att det neutrali-
seras av luftens syre, men behåller sin egenart.

Diktens natur är för mig tvivel. Den stammar, vill helst vara kvar i den svala 
tystnaden och inte brottas med orden som är heta som skalpotatisar. Dikten 
tvivlar på ordet, på språket, på talet. När den talar börjar den att sjunga, 
orden kan utan förvarning förvandlas till läten och ljud och ibland blir det 
så tyst mellan dem att bara efterklangen av de försvunna bokstäverna hörs. 
Dikten beter sig oregerligt och följer inte den gängse logiken. Den börjar på 
en berättelse som om den hade något att säga och som om vägen till slutet 
låg öppen och klar, men plötsligt viker den av åt ett alldeles oavsiktligt håll 
och lämnar berättelsens gåta kvar, outsagd.

Varför då ändå envisas med att skriva dikter om nu det här tvivlet är så 
stort? Den norske författaren Tarjei Vesaas har kanske givit det allra bästa 
svaret, eller icke-svaret, på denna omöjliga fråga. Han har sagt: Den som 
skriver drömmer om att finna något, man kan kalla det en alldeles vit sten. En 
annan författare, amerikanen Paul Auster talar i sin bok Att uppfinna ensam
heten om skrivandet som en i grunden absurd sysselsättning. Han försätter 
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sig i ett slags kometperspektiv och betraktar sig själv uppifrån, som om han 
befann sig i en bana runt jordklotet. Därifrån beskriver han sin situation 
såhär: Hela mitt vuxna liv har jag suttit böjd över en rektangel av trä, koncent
rerad på en ännu mindre rektangel vitt papper.

Jag känner mig rörd, både å mina egna och den skrivande mänsklighetens 
vägar, över dessa bägge bilder av skrivandet såsom en dåraktig sysselsätt-
ning utan några som helst krav på mätbara och rationella resultat. Snarast 
verkar det vara besläktat med ett slags vanvett att oavbrutet betrakta en vit 
rektangel och om och om igen fylla den till brädden med svarta tecken eller 
att drömma om en vit sten som man förmodligen aldrig kommer att finna. 
Man kanske kan se den glimta till ibland för att strax försvinna ut i det 
 ogenomträngliga mörker som det innebär att varje dag sätta sig framför ett 
vitt papper och försöka fylla det med något. Det är underligt att en vit sten 
kan vara så åtråvärd.

För mig har det åtråvärda med tystnad att göra. Dikten står i förbund med 
tystnaden, det andra ben som den vilar på vid sidan av orden. Eftersom tyst-
nad är en bristvara i den tid vi nu lever i kan det ta lång tid innan den »låter 
sig höras«. Att skriva dikt handlar för mig om att hitta ett tonfall beläget 
nära tystnaden, ett tonfall som jag kan undersöka världen utifrån och också 
undersöka var gränsen går mellan språk och tystnad.

Dikten är för mig ett sätt att tala om det som inte gått att berätta. Att dikta är 
att tvivla och ändå hela tiden få lov att pröva detta tvivel, bända och dra i det, 
skära ut tunna flisor ur det i tron att knappheten ska göra det osägbara mera 
synligt. Eller tvärtom dölja tvivlet så att det knappt skymtar bakom orden, 
kanske till och med kasta det över axeln och bara låta orden forsa, men hela 
tiden veta att skuggan som de kastar också faller över den skrivande och 
förmörkar hennes tankar så att dikten riskerar att upplösas och försvinna in 
i dunklet redan innan den blivit skriven.

När jag var liten, i slutet av femtiotalet, kunde man i olika sammanhang 
se bilden av tre apor. Den fanns avbildad och reproducerad överallt. En 
apa håller händerna för ögonen, en håller för öronen och en har lagt bägge 
händerna ovanpå varandra framför munnen. Som barn tyckte jag att det var 
något väldigt lockande och farligt med de där aporna – de vägrade. Ibland 
kan diktens tvivel bli så stort att det tippar över i vägran. Då blir det tyst. 
Dikten är väktaren vid tystnadens port. Att skriva dikt handlar för mig om 
att balansera på den livsfarliga gränsen mellan att vara stängd och att vara 
öppen.
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Hur kommer då dikten, detta åtråvärda språk till mig? Om den nu 
överhuvudtaget kommer… Jag tror det finns fyra nyckelbegrepp som all-
ting kretsar kring och som varje av mig skrivet ord står i förbindelse med. 
Dessa fyra begrepp kan benämnas med fyra ord, parvis förbundna genom 
sina initialer: Bilden, brevet, tillåtelsen och tonfallet. Bilden är det meta-
foriska språk jag gärna väljer för att gestalta en erfarenhet, brevet med sitt 
 anspråkslöst vardagliga och samtidigt hemlighetsfulla tilltal föresvävar 
mig som form, tillåtelsen att överhuvudtaget få lov att hävda sin existens 
 genom skriften är motståndet jag oavbrutet bekämpar och tonfallet är själva 
 lösenordet, finner jag det rätta tonfallet öppnar sig språket, saknas det är alla 
dörrar stängda.

Om jag ska välja en litterär form som kondenserar allt detta så blir det pro-
sadikten. Prosadikten är för mig en främmande plats som föder hemkänsla. 
Motsägelsen personifierad. Ett främmande hem. Främmande i rent bok-
stavlig bemärkelse därför att de prosadiktare som betytt mest för mig, Max 
Jacob, Francis Pongee, Sirkka Turkka, alla kommit till mig i översättning, 
som brev burna och tolkade av en budbärare, en dubbel gåva. Mer än vad 
som vanligtvis är fallet vet man när man läser en översatt dikt att den också 
är något annat, något utöver den svarta ruta av tecken som visar sig fram-
för ens ögon, man vet att det ligger ett annat rum innanför, en annan svart 
ruta. Bara föreställningen om detta rum, denna andra andning vid sidan 
av textens egen, en slags skuggskrift som anas bakom orden, gör dikten 
större.

För att definiera prosadikten, en form som inte vill låna sig till någon 
 avgränsande bestämning, eftersom motsägelsen och vidden är hela dess 
 natur, lånar jag några ord av Sirkka Turkka: »ett i vinden vacklande hus« 
(hämtade från samlingsvolymen Livet är ett i vinden vacklande hus).2 
 Prosadikten är ett hus som vacklar. Kanske vacklar den under tyngden av 
att inrymma så mycket motsägelse. Prosadikten är ett hus som både har en 
orubblig stadga och ändå så tunna väggar att det kan blåsa rakt igenom. Det 
är där tillåtelsen kommer in. Att man får lov att vara så motsägelsefull.

Vad får mig att vilja bebo detta vacklande hus? Jag som egentligen känner 
en sådan stark lockelse till det åtstramade. Alltid bär jag med mig bilden av 
det krattade gruset i zenträdgården. Faran med ett sådant språk är att res-
pekten blir för stor. Att man drar åt strypkopplet för hårt. Att orden dör och 
kallnar i brist på syre. Prosadikten ger mig en begränsning innanför vilken 
jag kan röra mig fritt. Ett nödvändigt och strängt uppritat motstånd. Där 

m
arie Lundquist – att såga ner kunskapen för att leka m

ed den



61

innanför ängen. Utanför är det tyst. En passepartout av tystnad runt orden. 
Prosadikten inbjuder till intimitet. Läsaren tvingas att med en sorts närsynt 
tafatthet luta sig fram mot den svarta fyrkanten av ord för att kunna avläsa 
den. För den läsare som föredrar att hålla texten på en armlängds avstånd 
uppstår ett annat fenomen: levitationen. På långt håll är prosadikten en 
 svävande fyrkant, ett kubistiskt moln. Gluggarna som öppnar sig i och mel-
lan bokstäverna gör svärtan genombruten. Luften viner genom dem och gör 
det möjligt att skriva med en täthet som inte blir filtad. Om prosadikten till-
hörde djurriket är jag säker på att den skulle vara en humla – en varelse som 
enligt alla aerodynamiska regler är för tung för att lyfta men ända gör det.

Prosadikten ger poeten rast från kontrollbehovet. Radbrytningen som 
man inte styr över. Skrivandet blir ett slags rouletthjul. På vilket ord ska 
 hjulet stanna? Man blundar och ger fart. Plötsligt finns en form som till-
låter alla ord att bli likvärdiga och jämna. Det är en form som passar ett 
hushållande sinne. Laga och ta tillvara. Sy ihop hål och bristningar. Med 
sorg ser jag på de ord jag tvingas lämna utanför. Vem ska nu ta hand om 
dessa mina minsta? I prosadiktens rymliga famn kan de få en fristad. 
Det är en demokratisk form. Se bara på skönheten i den starkt myllrande 
 variationen av bokstäver som trängs innanför den strikt uppritade gränsen. 
Ändå. Konturen som vid första anblicken syntes så entydig och skarp liknar 
vid närmare betraktande mera en riven kant än en klippt. En hackig sång, 
 skapad av bokstävernas olikartade profiler.

Jag skulle, för ett ögonblick, vilja återvända till Paul Auster. I samma bok 
som jag tidigare nämnde, Att uppfinna ensamheten, skriver han så här (i 
Aris Fioretos tolkning), om översättandet, om den andra skriften som både 
finns där och inte finns där:

Varje bok är en bild av ensamheten. Den är ett påtagligt objekt som 
man kan plocka upp, lägga ner, öppna och stänga, och dess ord 
 representerar många månader, om inte år, av en människas ensam-
het, så att för varje ord man läser i en bok kan man säga att man ställs 
inför en partikel av denna ensamhet. En man sitter ensam i ett rum 
och skriver. Oavsett om boken talar om ensamhet eller gemenskap 
är den med nödvändighet en produkt av ensamhet. A sätter sig i 
sitt eget rum för att översätta en annans bok och det är som om han 
trädde in denne mans ensamhet och gjorde den till sin. Men för-
visso är detta omöjligt. För så fort en ensamhet har brutits, så fort en 
ensamhet blivit en del av en annan människa rör det sig inte längre 
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om ensamhet utan om en sorts gemenskap. Trots att det bara finns 
en ensam man i rummet finns det två. A föreställer sig själv som ett 
slags spöke av denna andra människa, som både finns och inte finns 
där och vars bok är densamma och inte densamma som han översät-
ter. Således, säger han sig, är det möjligt att i samma ögonblick vara 
ensam och inte ensam. Ett ord blir ett annat ord, en sak blir en annan 
sak. Således, säger han sig, fungerar det på samma sätt som minnet 
gör. Han föreställer sig ett enormt Babel inom sig. Det finns en text 
och den översätter sig själv till ett oändligt antal språk. Meningar 
trillar ur honom med panikens hastighet och varje ord kommer från 
ett annat språk, tusen tungomål som skockas inom honom samti-
digt, deras larm dånande genom en labyrint av rum, korridorer och 
trappor – allting är både sig självt och något annat.3

Allt detta som Auster skriver om översättandet tycker jag mig kunna över-
sätta till mitt eget skrivande. Kanske är översättandet och det ursprung-
liga skrivandet (redan här uppstår definitionsproblem – originalskrivandet 
– nej, översättningen är ju också ett original i sin art, ett eget ursprung), 
inte alls två åtskilda discipliner, utan tvärtom två skriftliga skapelseproces-
ser med många beröringspunkter och överensstämmelser.

Att skriva dikt är att oavbrutet översätta sig själv. Jag börjar ofta mitt skri-
vande med något jag kallar »vildskrift« om än säkert tuktad, för att lura mig 
själv bort från kontrollbehovet. Ett slags fritt associerande, utan band och 
hierarkier. Denna vildskrift är den första, råa, obearbetade skriftmassan. I 
detta myller, denna kökkenmödding, eller ibland ofruktbara ökenmark plö-
jer jag sedan. Det är där tonfallet ligger nergrävt. Det där ljudet som uppstår 
efter ett antal plöjningar. Tonen som bär. Det är tonfallet som väljer orden, 
sade Gösta Oswald. Tonfallet kommer företrädesvis i form av en mening, 
 eller en fras, oftare så än med enstaka ord. När detta tonfall börjar sjunga 
blir det möjligt att vidhäfta. Som en blomma håller det fram sin klibbiga 
pistill för alfabetets bokstäver att fastna på.

Målaren och poeten Sven Alfons hade vad man kallar ett eidetiskt minne. 
Innan han gjorde en målning såg han den fullbordad framför sina ögon 
och hade sedan bara att i stort måla av den tanken i färdiga bilden. Så är 
det aldrig för mig. Dikten skapas i själva arbetsprocessen, jag har ingen för-
laga, ingen färdig bild som jag försöker efterlikna. Dikten blir till i språket, 
 rytmen, i tonfallet. Den ingår en sorts pakt med sin organiska omgivning 
och därifrån sätts skapelseprocessen igång, eller också sätts den inte igång. 
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Den trilskas, den vilar, den vill inte. Vad gör jag då? Jag tvivlar, jag väntar, jag 
tänker varje gång, att aldrig mer. Den här vändningen tillbaka till ruta ett, 
till avgrundens första trappsteg är också ett nödvändigt motstånd.

Ofta känner jag att skrivaktens svåraste och mest frustrerande tillstånd 
är den känsla av »ogripbarhet« som vidlåder språket innan man finner den 
förlösande tonen, rytmen, energin. Om orden, meningarna och syntaxen 
överhuvudtaget uppenbarar sig, sker det på ett obehagligt kringglidande 
sätt och språket försvinner oupphörligen in i ett slags substanslös dimma. 
Ingen berättelse värd namnet kommer upp till skrivbordets yta under dessa 
omständigheter. Detta tillstånd kan i värsta fall vara en evighet och det är 
under dessa timmar, veckor och i värsta fall månader och år som frågan om 
skrivandets (och livets) meningslöshet oavbrutet kritas på den skrivandes 
vägg.

I dessa modlösa stunder händer det att jag tar spjärn mot andra konst-
utövares processer. Fotograferna, bildmakarna, målarna, skulptörerna, de 
musikaliska exekutörerna, hantverkarna. Intarsiasnickarna, stuckatörerna, 
arkitekterna, trädgårdsmästarna, o.s.v., o.s.v. I deras utövande av sina kall 
och yrken, deras hantverkliga processer, deras verktyg och arbetsmetoder, 
har jag hämtat mycket tröst, stöd och inspiration när det egna skrivandet 
och språket förefaller bestå av bara luft och ande. Inte erfarenheterna som 
skrivandet emanerar ur, men det som kommer sedan, processen att hitta 
det köttsliga hos själva språket. Ge det kropp och kön helt enkelt. »För att 
bli träskomakare måste man vara ursinnig« skriver Gaston Bachelard i sin 
bok Jordens och viljans drömmerier. Måhända är det denna styrka, den rent 
 fysiska kraften, som jag vill bulta in i språket.

Kanske är denna upptagenhet av andras processer ett slags tolkningsar-
bete från min sida. Ett översättande, en ingjutelse av andras blod och liv in 
i mitt eget. En förhoppning om att vetskapen, kunskapen, den organiska 
kraften från deras processer har sin spegling också i språket, men att jag har 
svårt att se det ensam i språkrummet. Om jag däremot ser en fotograf göra 
en bild, kastar ljuset från hans blixt ett upplysande sken av meningsfullhet 
också över min egen process.

»Kasta bort orden och skriv med ting«, säger Paul la Cour i sin bok 
 Fragment av en dagbok. Nu börjar vi närma oss den fotografiska processen 
som jag menar har många överensstämmelser med den poetiska. Att göra 
sig mottaglig, göra sig sådan att poesi uppkommer, som Bengt Emil Johnson 
utrycker det i en dikt. Är inte det just vad fotografen gör när han eller hon 
inväntar det rätta ljuset? Eller ställer in skärpedjupet, balansen, symmetrin, 
har det gyllene snittet i ständig åminnelse och samtidigt upprätthåller en 
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strikt kontroll över verktygen, parad med en smal glipa i hjärnan öppen för 
slumpens omedvetna inverkan på ögonblickets val och beslut. Som om det 
inte räckte med detta inrymmer den fotografiska processen också mängder 
av poetiska liknelser: trevandet efter precision i dunklet, beslöjandet som 
så lätt täcker den bild man för ett kort ögonblick skymtade som fulländad, 
blodluten som penslas på ögonvitorna för att den avbildades blick ska klar-
na och få liv, etc., etc. En hel mörkrumsmetaforik som tyvärr snart kommer 
att gå förlorad för oss poeter när fotograferna alltmer övergår till att skapa 
sina bilder i datorn.

Marguerite Duras berättar i sin bok Vardagens ting, i ett avsnitt som heter 
»Fotografierna«, att för hennes mor var fotografiet av ett litet barn heligt. För 
att återse sitt barn som litet var man tvungen att gå till fotografiet. Denna 
upplevelse beskrevs av Duras mor som en mystisk upplevelse. Duras säger i 
boken att de enda bilder av sin käresta som hon tycker är vackra, är de som 
togs av honom innan hon hade träffat honom. På dem finns det jag söker i 
honom nu, säger hon, oskulden i att ingenting veta.

Som jag ser det finns det ingen motsättning mellan det hantverkliga och 
det metafysiska. Tvärtom uppstår oavbrutet gnistor av förbindelse mellan 
 handens praktiska verk och det översinnliga. Edvard Munch intresserade 
sig för fotografiet som en mysticismens konstart. Hans egna fotografier 
har som regel en inåtvänd prägel, en fördrömdhet, ett utjämnande dis. 
De konstverk som följer av fotografierna har mer av öppenhet, attack och 
kontrasterar mörkt mot ljust. Munchs bilder från sina barndomstrakter är 
ångestladdade och rörliga, ingenting verkar säkert, bilden själv är stadd i 
upplösning. Också hans egna skoningslösa fotograferande av sig själv på 
sinnessjukhus, nästan alltid suddig i konturerna, i en förfallen omgivning, 
tycks motbevisa det han själv sagt om den fotografiska konstarten: Jag är 
inte rädd för fotografin så länge den inte kan brukas i himmelen eller helvetet. 
Vad är dessa självporträtt om inte just en dokumentation av en man som 
befinner sig i helvetets förgård?

Även Strindberg intresserade sig för det hinsides hos fotografiet. Med 
hjälp av en lådkamera försökte han gripa kvällshimlens sanna väsen. Han 
hade teorier om att molnen i själva verket inte var moln utan hägringar, 
möjliga att fotografera med en kamera utan objektiv.

Både Munch och Strindberg använde fotografiet som något som kunde föra 
dem närmare upplevelser som stod utanför det verkliga, utanför realismen. 
Ett liknande sökande efter det utomvärldsliga finns också i den tjeckiske 
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fotografen Josef Sudeks bilder. Han fotograferade det allra enklaste; ett glas 
vatten, regn som rinner på rutan. Han fotograferade sin trädgård, en mörk 
och kyffig bakgård till ett förfallet gårdshus där han levde med sin syster i 
Prag, så att den blev en Paradisets lustgård. I Sudeks bilder får den enkla 
världen en andlig innebörd. Han fotograferar själva ljuset, eller snarare av-
saknaden av ljus. Sudek fann jag för första gången i mitten av åttitalet i en 
essä skriven av hans landsman, Jaroslav Seifert i tidskriften Artes. Seifert 
och Sudek skulle göra en bok tillsammans med bilder från Prag. På förlaget 
utgick man från att Sudek skulle leverera bilderna inom tre månader. Sudek 
skrattade ut dem, tidigast om två år kunde det bli aktuellt. Seifert beskriver 
Sudeks fotograferande som ett evigt väntande på det rätta ljuset. Med ljuset 
kämpade han som Jakob med ängeln, skriver Seifert. När han till sist tyckte 
att det efterlängtade ljuset infunnit sig, upprepade han den magiska frasen: 
musiken ljuder, och knäppte. Senare på kvällen när han framkallat de sex 
plåtarna lade han dem alla vresigt åt sidan. Ingen av dem svarade mot hans 
intentioner. Och nästa dag begav han sig till samma ställe igen och började 
om på nytt.

Detta att hela tiden börja om, är också som jag ser det en avgörande del av 
skapelseprocessen. I det ständiga omtagandet, i monotonin, i att inte överge, 
händer det något, uppstår det något nytt. Som omslagsbild till en av mina 
böcker, Brev till de sovande, valde jag en målning av den danske konstnären 
Vilhelm Hammershøi. Att jag valde just honom har att göra med hans sätt 
att förhålla sig till verkligheten, som i högsta grad är ett föredöme för mig 
som skrivande människa. Med en biologs hela envetenhet och sinne för 
minsta detalj avbildade han, om och om igen, den ruta av landskapet som 
var hans egen, nämligen rummen i hans lägenhet på Strandgade 30 i Köpen-
hamn, för att på så sätt avlocka dem alla deras hemligheter. Hans bilder har 
också ett slags temperament som kan likna det tillstånd som, åtminstone 
för mig, tycks vara den bästa jordmånen för att få språket att gro och växa: 
en sorts långsam beslutsamhet, en bordunton, en stillsam bas, rakt igenom 
allting.

»Det bästa som skrivits av de bästa författarna har en illitterär prägel«. Så 
inleder Vilhelm Ekelund sin betraktelse om brevet i Veri similia. Han fort-
sätter: »Är icke hela den mänskliga bildningen en brevväxling? Vi sitta och 
läsa varandras brev, vi meddela att vi riktigt bekommit dem och söka svara 
och tacka efter råd och lägenhet«.

»Det är en vacker tanke att biblioteket egentligen är ett postkontor« skriver 
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Torsten Ekbom en essä i Dagens Nyheter där han avhandlar bland annat 
denna bok av Ekelund. Kanske är det brevet som frirum, som en tillåtande 
plats, icke inskriven i den litterära hierarkin som lockar mig och får mig 
att läsa Ekelunds ord som en bekräftelse på mina egna funderingar. Jag är 
övertygad om att brevskrivning för mig varit en sorts omedveten träning i 
författande, ett eget rum, där jag utan konkurrens kunnat formulera mig på 
egna villkor. I brevet skapas måhända de bästa betingelserna för den egna 
rösten att finna sin egen form. Därför är kanske roten till mitt skrivande en 
ständigt pågående brevväxling med mig själv.

Och sedan är det förstås hela det rituella skeendet kring brevet. Att man 
förpackar det i ett kuvert, som förseglas med hjälp av den egna kropps-
vätskan och att det sedan färdas vida, kanske till och med över kontinenter, 
med okända budbärares hjälp. För att inte tala om det här med brevhemlig-
heten. Fortfarande tror jag att det för de flesta av oss är belagt med en kraftig 
skamkänsla att olovandes öppna och läsa en annans brev. Juridiken är i alla 
fall väldigt tydlig på denna punkt. »Att bereda sig tillgång till meddelande 
som är under befordran av posten är straffbelagt som brytande av post-
hemlighet«. För detta kan man till och med enligt den svenska brottsbalken 
dömas till: »Straffarbete, fängelse eller i lindrigare fall böter för att olovligen 
öppnat annans förseglade brev«. Så laddad är alltså skriften, formulerad 
som tilltal till en annan.

En kvinna jag känner har nyligen fött ett barn, en pojke, han saknar ännu 
namn. Jag har inte sett honom, bara hört hans ljud genom telefonen och när 
jag ska fråga efter honom utan att använda ett namn försvinner min före-
ställning om vem han är. Jag behöver namnet för att lirka upp språket där 
han kan benämnas och bli människa. Jag vill inte kalla honom barnet eller 
pojken, då är han vem som helst, inte specifik. Det kanske är tur att vi inte 
vet hur viktigt namnet är för vår bestämmelse. Då kanske vi aldrig skulle 
våga döpa, aldrig välja ett namn på bekostnad av ett annat.
Jag ska sluta med en bild från barndomen, den tid när språket tar sin början. 
Hur kommer språket först till en där? Kanske är det just genom namnet, 
denna nyckel in till alfabetets port som man har hängande som ett smycke, 
eller en snara, om halsen redan från mycket späd ålder. De här raderna ur 
min bok Istället för minne, beskriver något av mina egna första upplevelser 
av det skrivna ordet, hur skriften tog konkret form och blev kött och blod:

När jag var liten trodde jag att de vita M:en på blå botten som stod 
uppställda längs vägen var en hemlig hälsning till just mig. Att någon 
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strött ut första bokstaven i mitt namn för att min berättelse skulle 
kunna börja där. Vi hade en segelbåt, en sådan där bara ett barn 
kunde åla sig ner och ligga raklång i fören, tätt innesluten bakom 
de rundade väggarna. Mammas namn började på A, fler bokstäver 
behövdes inte då. Språket var ännu i sin linda. Bara vattnet talade 
med små kluckande skratt. De rann ner längs ryggraden och fick 
mig att rysa.4 

noter
1 Marie Lundquist, En fabel skriven på stenar, Stockholm: Bonnier 1999.
2 Sirkka Turka, Livet är ett i vinden vacklande hus. Dikter 1973–1986, tolkningar 

av Bo Carpelan, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1987.
3 Paul Auster, Att uppfinna ensamheten, övers. Aris Fioretos, Stockholm: 
 Tiden 1992.
4 Istället för minne. Berättelse, Stockholm: Bonnier Alba 1997.
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det omedvetna skrivandet

För ett tag sedan skrev jag en artikel om mina erfarenheter som kursledare 
för en av Ordfronts översättarkurser. Artikeln skulle publiceras i Swedish 
Book Review och alltså översättas till engelska. Den slutar med några tankar 
om vad jag vill åstadkomma med de här kurserna, och sista meningen lyder: 
»Kanske vill jag också förmedla en del av min egen osäkerhet, ja rentav 
värna om osäkerheten, långsamheten, visa att översättningsarbetet till stor 
del är en undersökningsprocess, ett sätt att läsa, läsa noggrant, ett sätt att 
pröva sig fram.«

Jag var ganska nöjd med den här slutklämmen, tills jag blev uppringd av 
översättaren (Laurie Thompson) som bl.a. undrade: »Hur då ’värna om osä-
kerheten’? Exakt vad menar du med ordet ’värna’?« Jag blev svarslös – och 
osäker – och insåg till min stora överraskning att jag inte hade övervägt varje 
ord jag hade skrivit. Vissa ord hade infunnit sig helt automatiskt, spontant, 
hakat sig fast vid de andra orden, eller dykt upp via rytmen. Det slog mig 
också att just det oprecisa i vissa fraser kanske faktiskt hade en funktion i 
texten, även om det hade blivit så utan att jag var medveten om det.

Jag befann mig alltså i samma situation som de författare som jag ibland 
ställer frågor till när jag översätter åt andra hållet. Det är inte alltid det 
 hjälper, särskilt inte med engelskspråkiga författare: de har ibland svårt att 
förstå att det finns andra språk som är konstruerade på ett annat sätt än 
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 engelskan. Dessutom är det i allmänhet lönlöst att fråga en författare om 
han med painful menar plågsam eller pinsam. Han menar ju just painful! 
– och det är bara i översättningssituationen som en sån fråga uppkommer.

Vad är det man gör när man formulerar sig? – och vet författaren alltid 
vad och hur han skriver? Jag tror inte att Tobias Wolff tänker så här: nu ska 
jag sätta ihop en riktigt klurig mening där jag utgår från ett bibelcitat, byter 
ut ett ord i citatet mot ett annat och kombinerar det med ett idiomatiskt 
uttryck och som avslutning formulerar en intelligent och tankeväckande 
konklusion.

Inte heller tänker väl Joyce Carol Oates: nu ska jag skriva en mening som 
löper över en hel sida, med ett högt uppdrivet tempo och en upplöst syn-
tax som avspeglar huvudpersonens kaotiska sinnestillstånd; jag ska späcka 
 meningen med allitterationer och peta in mina nyckelmotsatspar water/
fire och flesh/spirit, utelämna de komman som enligt grammatikens regler 
borde stå där, men på de sista raderna sätta dit ett par komman för att som 
kontrast åstadkomma en lugn och harmonisk kadens.

Och förmodligen tänkte inte Raymond Carver: det här stycket ska sluta 
med tre meningar som alla börjar med He, som har en samordnad syntax, 
och där den första meningen består av en sats, den andra av två, och den 
tredje av tre.

Översättaren måste däremot vara medveten om de här (kanske omed-
vetna) stildragen; när jag översätter en mening som den ovan beskrivna av 
Joyce Carol Oates måste jag göra en intellektuell analys och samtidigt för-
söka rekonstruera hennes spontant flödande prosa. Jag måste spela spontan 
– en paradoxal verksamhet, där härmandet är ett viktigt inslag.

Hur gör jag då när jag formulerar mig som översättare, hur hittar jag 
 orden, eller orden mig? Jo, genom diverse kringgående rörelser, genom att 
jag ömsom närmar mig originaltexten och ömsom fjärmar mig från den, och 
genom en blandning av medveten analys och intuition – även vi översättare 
arbetar intuitivt. De ord som bäst karakteriserar mitt eget översättnings-
arbete är:

osäkerhet
långsamhet
kringgående rörelser
närmande 
fjärmande 
härmande
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Det börjar med en total osäkerhet och bävan: klarar jag av att översätta 
detta? Sedan växlar mina känslor inför originalet mellan hat och kärlek och 
hopp.

När jag ska översätta en prosabok börjar jag – efter att ha läst den – med 
att göra en råöversättning på datorn. Detta är ett slags första försiktigt 
 närmande, den enda fas i arbetet som går snabbt, i en otålig fart: jag slår 
bara upp några få ord, jag kan skriva flera alternativ efter varandra, och 
ovanligt krångliga vändningar skriver jag helt enkelt av från originalet. Det 
är ett sätt att läsa boken, men också något mer – trots det till synes menings-
lösa och ineffektiva i det här arbetssättet tycker jag mig vinna något med 
det: jag får in texten i kroppen, dvs. rytmen, andningen och tempot, tonen, 
stämningen, stilen, förhållandet mellan enskildheterna och helheten – hela 
bygget – och hela den språkvärld som verket utgör. Dessutom är det meka-
niska arbetet till hjälp, gör att vissa ord kommer till mig av sig själva.

Efter denna kringgående rörelse har jag en skiss, något som ännu inte är 
svenska, utan ett mittemellanspråk som ligger nära originalet. Sedan tryck-
er jag ut det hela på papper, sätter mig med pappersmanuset och originalet 
framför mig – och nu vidtar det verkliga, långsamma översättningsarbetet, 
med mening för mening: det är nu jag brottas med texten, knådar och petar 
och påtar och filar och formar för att få svenska av det, för att få skissen att 
förvandlas till någonting färdigt.

Under arbetets gång händer någonting underligt med författaren. Han 
träder alltmer i bakgrunden, och texten antar en egen identitet. Jag är ensam 
med texten, jag erövrar den, tränger in i den (djupare än författaren själv) 
samtidigt som den tränger in mig. Översättningen går ut på att göra texten 
till min – dock ej till mig. Lika litet som författaren är identisk med sin text 
är jag identisk med översättningen. Den är en roll jag spelar – precis som 
originalet kanske är en roll författaren spelar. 

var får vi allt ifrån?

Jag tror att den vanligaste frågan som vi översättare ställer oss under arbetet 
är: »Vad heter det nu igen?« (i hård konkurrens med »Kan man säga så 
här?«), och så letar vi i vårt språkminne, vårt språkliga bagage, vår repertoar 
– som utökas alltmer ju äldre vi blir. Sakramentskade unge kan dyka upp i 
mitt huvud, ett uttryck som jag inte har hört på 50 år.

Till hjälp har vi naturligtvis lexikon och ordböcker, och vi slår upp och 
slår upp, men inte alltid för att få det rätta ordet serverat, utan för att få 
igång associationerna, för att det ska »lossna«. Man talar högt för sig själv, 
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man utför alla möjliga kringgående rörelser. Ibland vet man att det finns en 
fras någonstans, kanske att den innehåller ett a och har fem stavelser och en 
viss rytm. Man går upp på golvet och härmar en gest som beskrivs i texten, 
därför att motoriken utlöser det språkliga uttrycket (javisstja, slå ut med 
händerna heter det! ).

Eller så sysslar man med någonting helt annat, distanserar sig rent fysiskt 
– lämnar rummet, diskar, promenerar: distansen och den motoriska aktivi-
teten hjälper orden på traven. Man fjärmar sig från både originalet och sin 
egen version. Zoomar ut, för att sedan zooma in igen. Under det mest inten-
siva skedet av arbetet lever översättningen sitt eget liv och verkar oavbrutet 
i en, även i det undermedvetna, i sömnen. Och ibland dyker det upp någon 
liten pusselbit och man vaknar med ett ord på tungan.

Vi lånar (härmar) också ord längre bort ifrån, ur andras repertoar, snap-
par upp uttryck från tv, radio, samtal, böcker, tidningar. Själv kan jag under 
vissa perioder knappt nöjesläsa böcker på svenska, eftersom jag ideligen 
hittar ord som kanske skulle passa in i den översättning som jag för tillfället 
är upptagen av, och vid teven ligger lappar med anteckningar. Häromdagen 
hittade jag en lapp där det stod: bliga, heja, krukväxt.

Men orden är sällskapssjuka, de kommer sällan ensamma, och de kommer 
ofta flygande, om inte på sångens, så på rytmens vingar. En gång försökte 
jag mig på att översätta en strof ur W. E. Henleys dikt »Invictus« från 1875. 
En rad i den lyder: In the fell clutch of circumstance. »I omständigheternas 
grymma klor« tyckte jag inte var så lyckat, och när jag hade grubblat ett 
tag på den situation som beskrivs i dikten (ett jag som plågas av en hård 
yttre verklighet) dök en rytmslinga upp i huvudet – tam támtamtamtam 
 támtamtamtam támtam – och jag visste att där dolde sig något som beskrev 
en liknande känsla. Undan för undan lösgjorde sig sedan ord efter ord, och 
jag förstod att det var en rad ur en Stagneliusdikt: Grymt verklighetens hårda 
band mig trycka. Textens innebörd hade alltså framkallat en rytm som i sin 
tur hade framkallat orden. Även detta var en kringgående rörelse i sökandet 
efter ett användbart ord, en användbar bild. Den här processen, de vägar 
 associationerna tog sig, slår mig som någonting ytterst märkvärdigt, trots 
att det i själva verket är alldeles trivialt – det är ju så här det går till när vi 
försöker fånga in orden.

Det är ett egendomligt förvandlingsnummer vi förväntas utföra, nämligen 
gestalta något som redan är gestaltat, ge form åt något som redan har en 
form, och få den nya formen att uppvisa någon sorts likhet med originalets. 
Jag kan finna en viss tillfredsställelse i att härma originalet genom att över-
sätta t.ex. cool med kul, eller oh God med oj då.
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textens rörelse

Vad är då texten? Vad kan man likna den vid? En textil, en väv? Ibland 
tänker jag mig den som en karta över ett landskap som jag ska översätta 
till en karta över samma landskap men med andra koder. (För vi tycker 
oss skönja någonting bakom texten.) Är texten ett partitur? I så fall ska väl 
också översättningen vara ett partitur, fast med andra tecken? Det talas om 
att texten har en språklig gestalt: är den en kropp med en kostym som vi ska 
sy om, eller en kropp med en skugga, en aura, eller en röst med en klang, 
ett eko, ett tonfall?

Vad den än är eller har för en gestalt så är ett säkert: den rör sig – framåt, 
får man förmoda. Den sägs löpa, flöda, flyga, flyta, den har en andning, en 
gångart, den t.o.m. dansar. Kanske är det rörelsen vi försöker härma, eller 
hänga med i, eller dras med av. Leif Zern talade i ett föredrag här på Söder-
törn om att det i varje välskriven replik i ett drama finns fröet till en gest. 
Detta gäller även prosa, anser jag. Det finns alltid en rörelse.

exempel

När jag stöter på en ovanligt krånglig mening är det som om flödet stannar 
upp och texten förvandlas till en motspänstig massa, en lerklump, en deg 
som ska knådas. Under knådningen förändras den, något putar ut för 
 mycket, man trycker till, och så putar något ut för mycket på ett annat ställe 
och man får börja om igen.

En mening som fick flödet att stanna upp och krävde åtskilligt tankearbete 
var inledningen till en artikel av Patricia Malarcher om textilkonstnären 
Helena Hernmarck:

Clothing walls graciously and unselfconsciously, Helena Hernmarck’s 
tapestries create a seamless meeting of art and architecture.

En sån här mening skriver jag av i originalversion, för hand, uppdelad i 
syntaktiska enheter och med stort mellanrum mellan raderna: sedan slår 
jag upp ord och antecknar olika synonymer och alternativ. Men framför allt 
gäller det här att lösa syntaktiska problem, riva ner en struktur och bygga 
om meningen, och under ombyggnaden försöka hitta en vettig rytm. Det 
enda jag visste när jag satte igång var hur de fem sista orden skulle lyda. Till 
slut blev det:
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I de rum som smyckas av Helena Hernmarcks väggtextilier uppstår 
ett naturligt möte mellan konst och arkitektur.

Jag har bytt ut subjektet, flyttat över betydelserna i graciously och 
 unselfconsciously till verbet smyckas, och dessutom kompenserat det 
som gått förlorat längre ner i texten, jag har flyttat väggarna, avstått från 
att direktöversätta create och seamless, som jag uppfattar som något av 
 modeord.

Den största förändringen är kanske att anspråksnivån har sänkts några 
snäpp i översättningen, som jag försvarar med att det är fråga om en brukstext 
– om originalet hade varit en dikt hade jag behållit mer av syntaxen.

En mening som tvärtom knappt krävde något tankearbete alls finns i en 
novell av Tobias Wolff:

It was a strange thing.

Jag skrev i tur och ordning:

1. Det var underligt.
2. Det var underligt ändå.
3. Det var bra underligt ändå.
4. Nog var det väl bra underligt ändå.

Det här gick av bara farten, och till slut var jag tvungen att hejda mitt eget 
idiomatiska flöde och tänka efter – och återgick till version två.

På ett liknande sätt är det när jag översätter Raymond Carver och hans 
skenbart enkla, vardagliga stil med många huvudsatser. Om han börjar flera 
meningar efter varandra med ett subjekt, så kanske man bör behålla det 
i översättningen och inte falla för frestelsen att variera ord- och satsföljd 
– detta som är så karakteristiskt för svenskan. Frågan är ju hur idiomatisk 
och lättflytande översättningen ska bli. Viktigt är också att behålla upprep-
ningar, och framför allt meningsindelningen: sätta punkt där han sätter 
punkt. Ett typiskt stycke av Carver kan se ut så här (inledningen till novel-
len »Med så mycket vatten inpå knutarna«):

Min man äter med god aptit men han verkar trött, irriterad. Han 
tuggar långsamt, med armarna stödda mot bordet, och stirrar på 
nånting på andra sidan rummet. Han tittar på mig och så tittar han 
bort igen. Han torkar sig om munnen med servetten. Han rycker på 
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axlarna och fortsätter att äta. Det har kommit nåt emellan oss, fast 
det vill han inte låtsas om.

Jag har försökt härma lunken i hans stil. Och det oslipade. Och inte skriva 
ut det som inte är utsagt. Carver har själv talat om vikten av det som finns 
under textens yta, det outtalade, det som inte står utskrivet men finns där 
ändå.

varning för tanklös tolkning

I alla bra texter finns en spänning mellan det utsagda och det outsagda, och 
det åstadkommer en författare, menar jag, genom att avvika från det kon-
ventionella språket, eller med Kunderas ord »överskrida den goda stilen«. 
En bra text är aldrig bra därför att den är korrekt och logisk. En bra text är 
bra därför att orden är laddade på ett särskilt sätt och skapar ett rum om-
kring sig. Man talar om undertext, men skulle lika gärna kunna tala om det 
som finns över, bakom, mellan, omkring orden. Ett rum som läsaren fyller ut 
– men vad ska översättaren göra?

Vi bör försöka behålla denna laddning, vilket är något av det allra svåraste 
i översättningsarbetet. Helst ska översättningen skapa samma rum omkring 
sig som originalet, och fylla rummen med samma associationer och ekon. 
(Göran Sonnevi har sagt att det gäller att »fånga ordens hela aura«.) Till 
detta krävs en tolkning, och då menar jag inte tolkning lika med översätt-
ning, utan något som är mycket vidare och som föregår översättningen. Det 
har med känsla och intuition att göra och sker oftast omedvetet.

Tolkningen innebär att vi ser bakom (under osv.) orden, tolkningen är 
någonting nödvändigt, och dessutom ofrånkomligt. Jag tror nämligen att vi 
aldrig kan undgå att tolka, vare sig vi vill eller ej. Det är en mänsklig drift 
som styr allt vi gör, en sorts meningsskapande verksamhet som vi inte kan 
avhålla oss från. Vi tolkar ständigt våra sinnesintryck, vi tolkar miner, rent-
av utseenden, och vi älskar mysteriet, det gåtfulla, det magiska tomrummet, 
och vill så gärna leka detektiv och avslöja ansiktet bakom masken, avsikten 
bakom uttrycket. Vi är så snara att psykologisera och intellektualisera och vi 
vill gärna visa att vi har förstått det vi tror oss ha förstått – upprätta samband 
som kanske inte finns, mellan ytan och djupet, uttrycket och tanken – vi vill 
fylla ut alla tomrum.

Det här är en riskabel sysselsättning – här lurar schabloner och fördomar. 
Min erfarenhet av kurserna på Ordfront säger mig att ovana översättare har 
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en tendens att övertolka och intellektualisera – lägga till och förklara – och 
att detta, intressant nog, sker omedvetet. Resultatet är att texten blir logisk 
och entydig och platt.

Det gäller att tygla sin tolkningsdrift, hålla huvudet kallt och inte 
 spekulera sig bort från det som faktiskt står i texten. Vi bör i viss mån lämna 
tomrummen omkring orden ifred. Och betänka Raymond Carvers ord i 
essän »Om att skriva«: rätt använda kan orden slå an alla strängarna.
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translation, travel 
and identity

S u S A n  B A S S n E t t

This work, laborious as it may appear, has been to me a labour of 
love, an unfailing source of solace and satisfaction… Impossible 
even now to open the pages without a vision starting into view… 
From my dull and commonplace and “respectable” surroundings, 
the Jinn bore me off at once to the land of my predilection, Arabia, a 
region so familiar to my mind that even when I cast my first glance at 
the scene, it seemed a reminiscence of some by-gone metempsychic 
life in the far distant Past. Again I stood under the diaphanous skies, 
in air glorious as aether, whose every breath causes men’s spirits to 
bubble like sparkling wine. Once more I saw the evening star hang-
ing like a golden lamp from the pure front of the western firma-
ment; and the after-glow transfiguring and transforming as by magic 
the gazelle-brown and tawny-clay tints and the homely and rugged 
 features of the scene into a fairy-land lit with a light that never shines 
on other soils or seas.1 

This lyrical passage of intensely personal reminiscence is typical of the more 
romantic travel writing of the nineteenth century. The author opens the 
book he has laboured to produce and is straight away transported back in 
time and space to the land of his predilection, Arabia, where the skies are 
diaphanous, the desert landscape is gazelle brown with tawny clay tints that 
is transformed by nightfall into a fairy-land, with the evening star hanging 
like a golden lamp. As we read on, he summons up sounds as well as visual 
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images: the “wild weird songs” of goatherds, the bleating of the flocks, the 
squeaking of bats, the howl of a distant jackal, then peoples his landscape 
with a Beduin tribe sitting around the camp-fire. In short, this is a classic 
piece of armchair travel writing that seeks to transport the reader with the 
author to distant lands, to share vicariously an experience that the author 
claims as his own.

I have chosen to begin with this passage because it serves to illustrate a 
point that I hope will emerge more clearly through this paper: the link be-
tween travellers and certain kinds of translators. For this passage is not in 
fact from a travel book, it is a translator’s preface, the preface to his transla-
tion of The Book of the Thousand Nights and A Night, published in 1886 by Sir 
Richard Burton. Burton worked for years on his translation, which appeared 
finally in ten volumes with copious footnotes that provide information on 
Arabian life, letters and culture. The idiosyncratic nature of these notes soon 
becomes apparent to the reader – I offer an example chosen at random from 
Volume 1:

Footnote to the phrase “bag-trousers” p. 205

Arab. “sarawil” a corruption of the Pers. “Sharwal”; popularly called 
“libas,” which, however, may also mean clothing in general, and 
especially outer-clothing. I translate “bag-trousers” and “petticoat-
trousers”, the latter being the divided skirt of our future. In the East 
where Common Sense, not Fashion, rules dress, men wear petticoats, 
and women wear trousers. This feminine article is mostly baggy, but 
sometimes, as in India, and amongst the Jewesses of Tunis, collant-
tight.

The footnote continues, with comments on the figurative use of the terms, 
where “laxity in the trouser string” is equivalent to “the loosest conduct” and 
refers the “curious reader” to Dr Dozy’s Dictionnaire Detaillé des Noms des 
Vêtements chez les Arabes.

Jorge Luis Borges pointed out in an essay that Burton was “a man with 
a considerable amount to say” whose complete works amounted to 72 vol-
umes at the time of his death in 1891. Noting that a large proportion of his 
output reflected an unusual interest in pornography and erotica, Borges adds 
ironically that Burton can best be described as “an English captain with his 
passion for geography and for the innumerable ways of being a man that are 
known to mankind”.2 
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Burton was also a man with a passion for translation. He claimed to have 
command of thirty-five languages and to dream in seventeen. His writings 
include accounts of journeys and expeditions (Burton and Speke were the 
first Europeans to discover Lake Tanganyika in 1858) undertaken during his 
periods of service as British Consul on several continents, anthropological 
studies, such as his two volume account of Icelandic culture and society, 
Ultima Thule, and literary works that are mainly translations. He translated 
from Arabic, Persian and Sanskrit, and in his preface to The Thousand Nights 
and a Night he states that the task of translating this monumental work 
was “a natural outcome of my Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah.3 His 
account of this journey, undertaken in disguise has been challenged as a 
fabrication, but if that is the case, it is a fabrication that demonstrates an 
encyclopaedic knowledge of the pilgrim’s road to Mecca.

Burton was not above fabricating, however. In 1880 a curious book of 
poetry appeared, entitled The Kasîdah of Hâjî Abdû ElYezdi. A Lay of the 
Higher Law. The translator’s preface states that the subtitle is an addition by 
the translator, who added forty-one pages of notes, a title page claims that 
the book has been translated and annotated by the friend and pupil of the 
author, F.B. Only after its publication did the identity of F.B. come to light: it 
was Richard Burton, using the initials of his pseudonym, Frank Baker. Why 
on earth should the translator of a major work such as the Thousand and 
One Nights seek to deceive readers in this way?

The answer is that he was deceiving his readers in a much more sub-
stantial manner: to pass it off as translation by adding the framework of an 
address to the reader and the plethora of footnotes that he so enjoyed. His 
adoring wife, Isobel, claimed that he wrote what she terms his “masterpiece” 
after his return from Mecca in 1853, but her claims have been questioned by 
Burton’s biographer Frank McGlynn who points out that if this were true, 
then Burton would have written this before Edward Fitzgerald brought out 
his famous version of The Rubaiyat of Omar Khayyam, arguably the most 
successful translation in English literature. McGlynn also claims that there 
are traces of a whole range of other texts that Burton had either studied or 
translated in the years between the supposed creation of the poem in 1853 
and its publication in 1880. He dismisses Isobel as “supremely mendacious” 
and suggests that Burton had engaged in this deception because he knew 
that his own was not nearly such a good poem as Fitzgerald’s. 

The reasons for Burton’s literary hoax are probably more complex than 
either of these opinions would allow. On the one hand, Burton was clearly 
in love with the Arab world, a place where he felt comfortable with himself, 
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far more comfortable than he ever seems to have felt in English society. His 
was not a fictitious Orient of the kind created by Flaubert, for example, or 
even Arthur Whaley, the great translator of Chinese poetry, who preferred 
not to visit the homelands of the poets he admired so much because he did 
not want present reality to intrude upon the fictitious Cathay of his imagin-
ings. Burton travelled extensively in Arabia and the Arab world, he knew 
dialectal variations of Arabic and, as the preface to his translation of The 
Thousand Nights illustrates, he felt drawn to the landscape and culture by a 
kind of metempsychosis.

In the notes to his “translation” or, to use Gideon Toury’s term, “pseudo-
translation”,4 Burton provides the discerning reader with a clue. Declaring 
that he has known Haji Abdu for “more years than I care to record”, he notes 
that the man used a pseudonym with the meaning of “Of No-Hall, Nowhere”. 
He had travelled a great deal, had a knack of learning languages, seventeen 
of which are listed, including Lithuanian, Zend, Akkadian and Berber, had 
knowledge of “theologies” and “the triumphs of modern science”. “Briefly”, 
Burton declares, “his memory was well-stored; and he had every talent save 
that of using his talents.” Burton is telling us that he and Haji Abdu are one 
of the same.

Borges’ view of Burton’s poetic talents was not very favourable. Nor, sadly, 
is mine after reading the truly awful Kasîdah of Hâjî Abdû: Here is a sample 
of the verse style:

“Eat, drink, and sport: the rest of life’s not 
worth a fillip,” quoth the King:
Methinks the saying saith too much: the 
swine would say the self-same thing. (p. 16)

All Faith is false, all Faith is true: Truth
is the shattered mirror strown
In myriad bits: while each believes his little 
bit the whole to own. (p.41) 

So here we have an interesting case: a book purporting to be a translation, 
complete with footnotes and commentary, published under a pseudonym 
by a well-known figure who had no qualms about being seen as a transla-
tor by his many readers. But regardless of whether it is a translation or a 
fictitious translation, it is a dreadful read: a poor imitation of Fitzgerald, an 
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attempt to write a mystical poem by someone to whom poetry clearly does 
not come easily.

What motivated Burton to write this? I think there is no doubt that he did 
not write it in the 1850s, he wrote it shortly before it appeared in 1880 and 
he did so because Fitzgerald had by then risen to public prominence and 
was being widely acclaimed as an orientalist scholar and translator, despite 
the fact that his Rubaiyat had first appeared way back in 1859. Fitzgerald’s 
poem was not a success when it first came out, and it only began to acquire 
significance when it was taken up by literary figures such as Dante Gabriel 
Rossetti and received a favourable review in 1869 by Charles Eliot Norton in 
the United States. Fitzgerald was not even identified as the translator until 
1872, since the poem was originally published anonymously. Throughout 
the 1870s the Rubaiyat became more and more popular, and Burton may 
well have thought that he could do as well, if not better than Fitzgerald, given 
that he had what Fitzgerald did not: expert knowledge of Arabic and Persian 
and firsthand experience of Arabia and Persia. Alas, he did not have a talent 
for poetry, and perhaps the decision to publish under a pseudonym reflects 
some anxiety on his part. If readers had received the book enthusiastically, 
he might have felt that his talents were vindicated, and he needed to know 
that readers had confidence in him as a poet, because he was about to pub-
lish one of his most ambitious undertakings: an English verse translation of 
the great Portuguese epic poem, Os Lusiades.

Burton was such a charismatic, eccentric figure that it is easy to mock his 
extraordinary proliferation of writings. Borges’ ironic appraisal of Burton 
is particularly witty: discussing his Thousand Nights, Borges remarks that 
“to peruse The Thousand and One Nights in Sir Richard’s translation is no 
less incredible than to read them in a plain and literal translation with ex-
planatory notes by Sinbad the Sailor.” Burton, Borges suggests, was a terrible 
poet and a weird translator. Noting that “At fifty, a man has accumulated 
affections, ironies, obscenities and copious anecdotes; Burton unburdoned 
himself of them in his notes,” Borges also draws attention to the emphasis 
Burton placed on the scabrous in his translations from the Arabic, insisting 
that part of his role was to bring the “truth” about other cultures to his Eng-
lish readers. Previous translators had made of The Thousand Nights a tale for 
children, but Burton saw his task as that of reinstating the sexually explicit, 
adult elements that English readers have never been able to enjoy. A rebel 
throughout his life, Burton sought to shock and disturb complacency; not 
for nothing was he a close friend of the decadent writer Algernon Charles 
Swinburne.
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Burton offers a particularly interesting source of speculation for anyone 
who seeks to explore reasons why translators translate. Different translators 
have different explanations, of course: some do it for love, some for money, 
some out of a desire of a crusading spirit of zealotry, some to innovate the 
boundaries of their own literary models, some because of a particular pas-
sion for a language or an author or a work or a culture. Burton seems to have 
been a man driven by his own passion, hence the oddity of his output, which 
reflects the shifts in his interests over the years.

Translation theory has devoted little attention in recent years to the prag-
matics of translation and to the subjectivity of the translator as a factor in 
the translation process. This may well reflect that fact that, as the Icelandic 
saga translator Keneva Kunz has pointed out, translation today is seen as 
more market-oriented than much original writing.5 This market-orienta-
tion affects the production of translations, not only through the processes 
of the text-selection and publication, but also in terms of the actualities of 
translating. We could argue this point, but on the whole there seems to be 
less experimentation in translation, greater conformity to linguistic and sty-
listic norms and a flattening out of unevenness in texts in those contexts 
where translation is not seen as particularly desirable. I am thinking here of 
Lawrence Venuti’s views on translation into English and the publication of 
translations in the us and Britain. Venuti notes the relatively small number 
of translated texts on sale in both countries and argues that translation be-
comes “an inevitable domestication, wherein the foreign text is inscribed 
with linguistic and cultural values that are intelligible to specific domestic 
constituencies.”6 The foreign is made manageable by the translator, who 
seeks to transform the unfamiliar into the familiar and domestic of the read-
ers’ own culture. Only in this way are English-speaking readers persuaded to 
buy translations, seeking in the translation aspects of their own culture that 
will reduce the foreign to the known.

This domestication, however, is by no means universal. I would see it as 
a contemporary phenomenon, and we could probably agree with Venuti 
that it is particularly prevalent in England and the United States. Note that 
I say England, deliberately making a distinction between translations for 
English readers and those created for Scottish, Irish or Welsh readers, and I 
say United States in order to make a clear distinction with translation prac-
tice in Canada and the Caribbean. Seeking to explain the strong tradition 
of innovative translations in Scotland, John Corbett argues that the lack of 
a standard variety of language allows the translator greater possibilities, at 
once representing both the familiar and the strange:
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In translations into Scots we reinvent our own ‘Imaginary geography’ 
in a medium which allows no invisibility to the translator, the absen-
ce of a fixed standard variety necessitates the continual reinvention 
of the language of the Scottish nation.7 

Translation in such a context, Corbett argues, becomes a powerful means 
of exploring the range of the language and extending the boundaries of a 
literature. Crucial to such an exploration is the ability to shift perspective, to 
look simultaneously from within and from without, to question oneself and 
one’s own culture as much as one questions the other. It is a view not unlike 
that proposed by the great Brazilian translator Augusto de Campos, who 
sees translation as a metamorphic process, whereby the translator enters into 
the skin of another being:

Translation for me is a persona. Nearly heteronym. It is to get into 
the pretender’s skin to re-pretend everything again, each pain, each 
sound, each colour. This is why I never set out to translate everything. 
Only what I feel.8 

These are very different yet connected views of translation: Corbett stresses 
the significance of translation as a means not only of enriching a literature 
in a state of transition, but also as a means of reminding Scottish readers of 
the way in which their identity is linked to issues of language. De Campos 
similarly draws attention to the need for a translator to shift ground and 
to be open to different perspectives. Translation for him is a process of 
shape-changing, of re-imagining an Other. It is also an intensely personal 
experience, hence his insistence on his right to be selective about what he 
translates. Both notions of translation hinge on the case for rejoicing in dif-
ference, rather than seeking to erase difference which is what happens when 
the dominant strategy is domestication.

The antithesis of domesticating is, of course, foreignization, that is, the 
consciously making strange of a language in order to accommodate elements 
that belong to another language and culture. Friedrich Schleiermacher in 
his famous lecture of 1813 argued that there is a clear distinction between 
translation and imitation and between translation and what he terms “mere 
interpreting”.9 The task of the true translator according to Schleiermacher 
is to bend the language of the translation towards the original, and by so 
 doing the translation might accomplish two crucial tasks: to give an idea of 
the conceptual system of the original that has developed in the language of 

susan Bassnett – translation, travel and identity



86

that original and to extend the boundaries of one’s own language. Behind 
 Schleiermacher’s view of translation lies the pioneering work of translators 
such as Johann Heinrich Voss, who was held to have brought about a meet-
ing of both languages and minds in his translations of the Greeks and to 
have immeasurably enriched German language and culture. The debate be-
tween domestication and foreignization is encapsulated in August Wilhelm 
 Schlegel’s “Wettstreit der Sprachen” (Argument between languages) of 1798. 
Here, in a short extract translated by the late André Lefevere is the clash 
between the French perspective and the German: 

Frenchman: Languages would be classified according to their abil-
ity to translate. I must protest against this in the name of my own 
language. The criterion is narrowly national in nature because the 
Germans translate every literary Tom, Dick and Harry. We either do 
not translate at all, or else we translate according to our own taste.
German: Which is to say, you paraphrase and you disguise. 
Frenchman: We look on a foreign author as a stranger in our midst. 
He has to dress according to our customs, and behave accordingly, if 
he aims to please. 
German: How narrow-minded of you to be pleased only by what is 
native. 
Frenchman: Such is our nature and education. Did the Greeks not 
Hellenize all things too? 
German: In your case it goes back to a narrow-minded nature and a 
conventional education. In our case, education is our nature.10 

Education is often a key factor in the decision to translate a classic work by a 
canonical author as the history of translations of Homer demonstrates. From 
the sixteenth century onwards, translations of Homer abound and even the 
most cursory glance at the history of translations in a given culture will re-
veal interesting patterns that shift and change with the taste and educational 
policy of the times. Dante’s Divina Commedia, for example, does not ap-
pear in English translation until the early nineteenth century. Henry Body’s 
rhymed version appeared in 1802, followed in 1814 by Henry Francis Cary’s 
blank verse translation that established the benchmark for all subsequent 
translators. Since Cary, there have been dozens of English translations of 
varying quality, some in verse and some in prose. A taste for Dante had been 
established in English.

Another factor in the decision-making process is simply that of an en-
counter between a would-be translator and a work, and here the question of 
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travel returns to prominence. For travellers regularly encounter texts, and 
through their experiences in other cultures they may come to see potential 
significance in the work of writers held in esteem in their own countries. 
This is very much the case with the history of translations of the Portuguese 
epic, Os Lusiades.

The Lusiads, as it is known in English, was written by Luis Vaz de Camoens 
(ca. 1524–1580) and published in 1572. It is an epic poem, written in ottava 
rima in ten cantos, and tells the story of Vasco Da Gama’s voyage of discov-
ery to India. Camoens came from a minor aristocratic family, connected to 
the da Gama family. His father was a ship’s captain, and perhaps unsurpris-
ingly Camoens too was drawn to the sea, though after university he spent 
several years frequenting court circles and writing poetry. Romantic myths 
about his life abound, since he appears to have been banished from Lisbon 
following a duel over a woman, and sailed for India in 1553 not as an officer 
but as a common soldier. He returned seventeen years later in 1570, having 
created his great epic, a hymn of praise to Portuguese seamanship and brav-
ery and a panegyric to the Portuguese imperial ideal.

But the poem that has since become Portugal’s archetypal literary master-
piece initially made little impact on Camoens’ contemporaries. Moreover, 
the poem was already a nostalgic plea for the continuation of a greatness 
that was fading, as the fortunes of the Portuguese maritime empire declined. 
Then, in 1578, barely six years after The Lusiads appeared, came one of the 
greatest military disasters of the European Renaissance. The young king Se-
bastian I led an expedition to invade Morocco, inspired by ideals of Christian 
crusading. At the battle of Alcacer-Kebir, the Portuguese army was wiped 
out and only 100 men returned to their home land from the 20.000 who 
had accompanied Sebastian into battle. The death of the king, the devastat-
ing loss of so many men, killed or enslaved, devastated Camoens. Plague 
swept through Lisbon a few months after the terrible news from Morocco 
and Camoens wrote to friends from his deathbed stating that he lost all will 
to survive and all hope in the future. He died in poverty on June 10th, 1580, 
just before Philip II of Spain took over the Portuguese throne and annexed 
Portugal to Spain.

The Lusiads, then, is a text that the translator approaches in different ways. 
On the one hand, it is an epic poem in ottava rima, not a form that sits 
 comfortably with English, unless one thinks of Byron’s brilliant use of it as an 
ironic form in Don Juan. It is a poem that has canonical status in Portuguese 
literature, a poem that, because of its imperial theme and the complex histo-
ry of Portuguese imperial ambitions from the sixteenth of the twentieth cen-
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tury, has been the object of highly controversial interpretations at different 
points in time. Moreover, the life of Camoens himself has become a kind 
of frame through which subsequent generations of readers approach the 
poem. Knowing what happened to the author, and knowing also of the de-
struction of Portuguese power at Alcacer-Kebir adds an extra dimension to 
a reading of this poem that sets the greatness of Vasco da Gama’s explora-
tions together with a vision of an idealized heroic future.

The first translation of this poem into English was made by Sir Richard 
Fanshawe in 1655. Fanshawe was a Royalist who during the period of the 
English Commonwealth in the 1650s was sent first as ambassador to Spain 
from 1650–51 and then as ambassador to Lisbon. After the Restoration 
in 1660 he returned as ambassador to Spain, where he died in 1669. His 
translations from Spanish, Latin and Portuguese have recently been edited 
by Peter Davidson,11 and it is clear that the translation of The Lusiad, or 
 Portugal’s Historical Poem in 1655 was a major undertaking, undertaken 
at great speed and apparently completed within a year. What, we may ask, 
inspired a courtier turned diplomat, who translated relatively little, to take 
on such a complex task? In his commentary in the Davidson edition, Roger 
Walker suggests that Fanshawe found parallels between his own situation 
and that of Camoens. Just as Camoens has served his king in exile, so Fan-
shawe was doing likewise, hoping for the restoration of the monarchy under 
Charles II and offering advice to the young king-in-waiting through the 
 medium of the poem. Certainly Fanshawe did not appear to have a very 
high opinion either of the Portuguese language or literature, as his dedica-
tory epistle to the Earl of Strafford indicates:

My good Lord, I can not tell how your Lordship may take it, that in 
so uncourted a language, as that of PORTUGALL should be found 
extant a Poet to rival your beloved TASSO …

What Fanshawe seems to have seen in the poem and in the vicissitudes and 
twists of fate in Camoens’ life and fortunes was a reflection of his own un-
even fortunes. And there is another dimension too that is worth pondering: 
Portugal had regained her independence from Spain in 1640, and it is not 
difficult to presume that Fanshawe would have seen this as a further sign 
of hope. Like Camoens he could use a literary text to send a message to his 
own king of hopes of future greatness, Charles II, drawing upon similarities 
between Portugal’s maritime empire and England’s. Unlike Camoens, how-
ever, he had seen the restoration of Portugal’s independence and implicit 
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in his translating there must have been a sense of the inevitability of the 
 restoration of the monarchy in England.

Fanshawes’ translation was not a great success and Tasso continued to reign 
supreme where epic was concerned. It was another hundred years before a 
translation of The Lusiads finally achieved some success, in the rhymed cou-
plets of William Julius Mickle in 1776. Mickle is the subject of an entertain-
ing essay by Rose Macauley in her book on travellers to Portugal, They Came 
to Portugal, and he had strong views on the role of the translator. Defending 
his decision to take liberties with the original, he declares that

Indeed, literal translation of poetry is a solecism. You may construe 
your author, indeed, but if with some translators you boast that you 
have left your author to speak for himself, that you have neither 
added nor diminished, you have in reality grossly abused him, and 
deceived yourself. Your literal translation can have no claim to the 
original felicities of expression: the energy, elegance and fire of the 
original poetry. It may bear, indeed, a resemblance; but such a one as 
a corpse in the sepulchre bears to the former man when he moved in 
the bloom and vigour of life.12 

Mickle seems to have approached Camoens as a literary historian rather 
than as a man seeking a rapport with an earlier author. His translation also 
contains an essay on the poem, a life of Camoens and a sketch on the history 
of the discovery of India, along with copious notes. Richard Burton despised 
him, claiming that his translation was both bad and dishonest and his style 
appalling. For Burton too – and here we come full circle back to Sir Richard, 
was fascinated by Camoens, so fascinated that not only did he translate the 
Lusiads, he also published a lengthy life of Camoens and commentary on the 
poem and on its translators.13 

Like Fanshawe, Burton saw parallels between his own life and that of 
Camoens. Unlike Fanshawe, Burton was not waiting for the restoration of a 
king; he was waiting for his own restoration. Despite the best efforts of his 
wife, Burton was consistently sent on diplomatic postings that nobody else 
wanted: small outposts on the Gold Coast, Brazil, eventually to Trieste, a 
beautiful city but by no means a highly regarded politically significant posting 
for a man who wanted to shape the destiny of his country. Burton considered 
himself hard done-by, and nurtured strong feelings of resentment that led 
him to behaviour that hardly guaranteed him friends. He was sent down 
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from Oxford without a degree for challenging the pronunciation of ancient 
Greek of his tutors, and for the rest of his life he refused to conform.

His translation of The Lusiads was published in 1880, along with a poem by 
Gerard Massey in the form of a dedication. The poem compares  Burton not 
so much to Camoens but to Da Gama himself, the subject of The Lusiads:

A man of men; a master of affairs,
Whose own life-story is, in touching ruth,
Poem more potent than all feigned truth.
His Epic trails a glory in the wake
Of Gama, Raleigh, Frobisher and Drake.
The poem of Discovery! Sacred to
Discoverers, and their deeds of derring-do,
Is fitly rendered in the Traveller’s land,
By one o’ the foremost of the fearless band.

Burton, then is represented as a Traveller, a Discoverer in the long line of 
explorers from Vasco da Gama, Martin Frobisher, Raleigh and Drake. His 
translation is thus a means of filtering Portuguese greatness through English 
greatness, with himself playing a starring role: not only the translator, on 
this occasion, but one of the protagonists, a modern Vasco da Gama. Signifi-
cantly, Massey’s dedicatory poem opens with these four lines:

“Englished by Richard Burton”. And well done, 
As it was well worth doing; for this one
Of those old Poets, who are always new, 
That share eternity with all that’s true…

Burton himself chose to use the phrase: Englished, rather than translat-
ed, which emphasizes his own identification with the material of the text, 
 besides reinforcing his patriotic stance.

The close relationship between travel writing and autobiography has 
 often been noted. The travel writer, in recounting his or her travels, creates 
a memoir in which he or she becomes the protagonist, sharing thoughts and 
“translating” other landscapes and cultures for eventual readers. In doing so, 
the experiences are shaped in all kinds of ways: time is compressed, narrative 
structures determine the ordering of events, conversations that may or may 
not have taken place are abbreviated and if those conversations happened in 
another language, then they are translated and offered as conversations be-
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tween linguistic equals. Recently, the close connection between travel writ-
ing and translating has started to be drawn, as readers recognise that similar 
processes of textual manipulation take place in the transcribing of a journey 
to another place and in the transferring of a text written in one language into 
another. I have chosen to focus attention on Sir Richard Burton because his 
works offer such a clear example of the interface between travel and transla-
tion in so many different ways. Most obviously, Burton’s travelling enabled 
him to encounter writers and texts that he would probably not otherwise 
have discovered, so his journeys were as much journeys of the intellect as 
physical explorations. In addition, he deliberately linked his experiences of 
travel with his translations, choosing translation as way of taking his readers 
to places particularly dear to his heart, as can be seen in his preface to The 
Book of the Thousand Nights and A Night. Some of Burton’s travel writings 
reveal an almost anthropological interest in other cultures, as is the case 
with his Ultima Thule; or a Summer in Iceland published in 1875 which also 
contains copious footnotes and comments, and this way he can be viewed as 
endeavouring to ‘translate’ other cultures for his English readers.

He also used translation as a way of ‘educating’ his readers about oth-
er cultures, offering footnotes and digressions, often about explicit sexual 
 matters. In this respect, his work can be seen as highly subversive, for he 
used scholarly translation as a way of introducing texts that would otherwise 
have been judged pornographic. This, of course, is the case with his transla-
tion of Tha Kama Sutra of Vatsyana published privately in 1883, or Ananga 
Rana, or The Hindu Art of Love also published privately in 1885. His trans-
lation of The Perfumed Garden of the Cheik Nefzaoui from the French was 
published in 1886, and he was working on an extended version translated 
from the original Arabic when he died. His wife burned the manuscript.

Burton’s intriguing Kasîdah offers another dimension to his translation 
work, for here he deliberately created a pseudotranslation, claiming that a 
text which he himself had written was an English version of a Persian origi-
nal. Just as he frequently chose to disguise himself while travelling, most 
famously on his journey to Mecca, so here Burton disguised his own writing, 
passing it off as a translation.

But the culmination of Burton’s translation work, and the text that shows 
most clearly the link between his perceptions of himself as a traveller and 
as a translator is his version of The Lusiads. Here is it clear that he trans-
lated Camoens’ epic because it was a poem about a great explorer, Vasco da 
Gama, and he saw himself as the Vasco da Gama of his own time. Trans-
lating Camoens offered him the chance to present himself to the world in 
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poetic form as an explorer, just as his books on West Africa some years 
previously had presented him as an actual explorer. In translating Camoens, 
various voyages of discovery blend together, and the boundaries between a 
 personal inner journey and actual journeys are blurred. Burton saw himself 
as another Vasco da Gama, and also as another Camoens, a great writer 
whose talents were unrecognized by an ungrateful age. With his version 
of The Lusiads, Burton is simultaneously the (re)creator of the poem, the 
(re)incarnation of the author and the poem’s protagonist, he is both inside 
and outside his own text as translator, traveller and travel writer.
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K R i S to F F E R  L E A n d o E R

den andra litteraturhistorien

Den litteraturhistoria vi idag läser är med få undantag en ideal historia. Den 
beskriver en ideal verklighet, där verk läses på utgivningsdagen och rekord-
snabbt flyger världen runt för att överallt landa hos märkvärdigt språkkun-
niga läsare som tillgodogör sig världslitteraturens samtliga verk på original-
språk. Eller också en helt inomspråklig historia, där svenska författare blott 
läser andra svenska författare och polska författare livet igenom har fullt 
upp med att tillgodogöra sig det polska litterära arvet.

Den har med andra ord ganska lite med verkligheten att göra.
I verkligheten, vet vi, har Eyvind Johnson inte så mycket bland tjugotalis-

terna som bland fyrtio- och femtiotalisterna att göra – för det är under dessa 
decennier som Johnson skriver sina stora verk och läses av många. Och i 
verkligheten är Franz Kafka inte en tiotalsförfattare utan en fyrtio- och fem-
tiotalsförfattare, vad det än må stå på hans gravsten, för det är då hans verk 
har sitt största inflytande. I synnerhet i Sverige, där han introduceras med 
brinnande iver av bland andra Karl Vennberg.

För i verkligheten måste författare översättas för att få inflytande på 
 riktigt, annat än som mystiska talismaner att hota de klentrogna eller 
 fåkunniga med. Och i verkligheten riktar de flesta av oss författare vår 
skarpaste uppmärksamhet utomlands, mot de upptäckter som våra kolle-
gor och konkurrenter kan ha tillgodogjort sig snarare än mot deras egna 
verk. Och då är de flesta av oss i de flesta fall beroende av översättare och 
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 introduktörer. Men verklighetens litteraturhistoria, där det är helhetsbilden 
av vad som läses, när det läses (inte när det kan ha skrivits) som anses driva 
historien vidare – den litteraturhistorien återstår att skrivas.

I den andra litteraturhistorien skulle till exempel Marcel Prousts 
 inflytande på allvar börja göra sig gällande på sextiotalet och kulminera på 
 åttiotalet, när Gunnel Vallquists stora översättning fullbordas. Att en ytterst 
liten elit med Gunnar Ekelöf i spetsen faktiskt läste honom på franska och 
att åtskilliga författare tog intryck av vad som skrevs om Proust ändrar inte 
detta i stort, det inser alla som överraskats av hur texter – i synnerhet Prousts 
– avviker från sitt rykte. 

I den andra litteraturhistorien står ni och era illustra eller rentav i vissa 
fall beryktade föregångare i centrum.

Så vitt jag vet finns bara ett litet försök i denna väg, och det är Göran 
Häggs Den svenska litteraturhistorien (1996). Möjligen är det ett utslag av 
hans envisa lust att vara motvallskäring, men det spelar mindre roll. Hos 
Hägg finns ändå ett medvetande om att en av de viktigaste skribenterna 
under artonhundratalet var Carl August Hagberg, Shakespeareöversättaren. 
Ingen av seklets författare utom möjligen Strindberg och kanske i viss mån 
Tegnér har satt lika avgörande och talrika spår i vårt dagliga språkbruk, och 
lämnat lika många möjligheter och utmaningar för kommande generatio-
ner att bygga vidare på som just Hagberg.

Den andra litteraturhistorien skulle delvis innehålla samma namn som 
den gängse, men hierarkin dem emellan skulle se helt annorlunda ut. Om 
Ekelöf, Gunnar skulle det kanske stå att han var den lysande översättaren 
till Gides Falskmyntarna och annan prosa, men att han som lyriköversättare 
var hopplöst opålitlig och att den franska modernism, som i viss mån intro-
ducerades genom hans översättningar, knappast görs någon större rättvisa 
genom Ekelöfs grötrim och stapelbilder. Medan namn som Olof Jonason, 
Mårten Edlund eller våra dagars Peter Lindforss – författare som försvunnit 
ur sikte efter en eller ett par egna böcker – skulle visa sig utomordentligt 
viktiga, både genom översättningarnas kvalitet och genom envisheten att 
översätta hela författarskap.

Den andra litteraturhistorien innehåller också, visar det sig, delvis färg-
starkare personligheter än den gängse. Personligheter som David Sprengel, 
Ellen Wester och Arne Häggqvist.

Arne Häggqvist, till vardags lektor i spanska och svenska på Frans 
Schartaus gymnasium, och författare till minor classics som Konsten att bli 
förförd, Konst och konstköp eller Största cocktailboken, gjorde fina översätt-
ningar av bland många andra Jacques Prévert, Jiménez och Pablo Picasso, 
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den senare knappast känd i vårt land som författare före Häggqvists numera 
antikvariskt åtråvärda Åtrån fångad i svansen (sedan dess har Ellerströms 
förlag givit ut en samling dikter). Men han drog sig inte för att översätta 
lyrik från turkiska eller rumänska, språk som han var monumentalt okun-
nig i, med hjälp av ordböcker och mellanöversättningar (vad ryssarna kall-
lar podstrotjnik), därvid åberopande vad jag här kallar Arne Häggqvistprin-
cipen: det viktiga är inte hur bra man kan språket man översätter från, det 
viktiga är hur bra man kan språket som man översätter till.

En princip det ibland syndas mot i ivern att vara trogen originalet.
Man behöver inte dra såna växlar på denna princip som dess upphovsman 

själv gjorde, men den rymmer en väsentlig sanning: den översatta texten 
måste framför allt vara en fungerande text på sitt nya värdspråk.

Eller måste den inte det?
Prousts norska översättare har en avvikande åsikt, som vi snart ska åter-

komma till. Men inte förrän vi talat mer om den andra litteraturhistorien. 
Den skulle också handla om vad som inte översätts, om de urvalsprocesser 
som beskär vår bild av litteraturen i andra länder.

För att ta Belgien som exempel, ett land som på mycket kort tid etablerade 
en stark nationell identitet med hjälp av en eller två extremt livaktiga gene-
rationer, man kan rentav tala om en belgisk boom under artonhundratalets 
två sista decennier. (Ett identitetsbygge som är intressant att jämföra med 
det som äger rum i dagens Kanada, där staten pumpar in miljoner i bl.a. 
översättningsbidrag; belgiska staten var knappast lika litterärt intresserad 
och den belgiska boomen hölls vid liv av några mer eller mindre privat-
förmögna kulturimpressarios.) Vi finner då att nobelpristagaren Maurice 
Maeterlinck är rikt representerad på svenska – men inte hans kollegor van 
Lerberghe eller Max Elskamp, knappast ens den svårare Verhaeren. Vi finner 
att Georges Rodenbachs lilla och rätt överskattade roman om det döda 
Brügge raskt översattes till svenska liksom till alla andra kulturspråk – men 
inte George Eekhouds stora roman om Antwerpen. Vi finner helt enkelt att 
översättningarna i regel understödjer den gängse litteraturhistoriska bilden 
i stället för att utmana den. Vad vet jag, kanske fanns någon heroisk över-
sättare som gick runt med sina tolkningar av van Lerberghe och Elskamp 
och fick kalla handen av dåtidens förlagsredaktörer. Det får vi förmodligen 
aldrig veta. Vilket också borde ingå i den andra litteraturhistorien – vad 
har varit kärleksarbeten, som gjorts i nattlampans sken och först efter en-
vist tjat nått offentlighetens ljus, och vad har varit rena beställningsarbeten? 
 Översättaren som introduktör, respektive översättaren som översättare. Jag 
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misstänker – jag vet – att de mest riskfyllda och äventyrliga projekten i regel 
initierats från översättarhåll.

Översättaren har alltså viss makt över litteraturhistorien även om det bara 
är makten att tjata. Men när tjatet nått sin verkan är översättarens makt i det 
närmaste obegränsad.

Författaren har mycket lite att säga till om, det är översättaren som 
 bestämmer vilka kläder han ska bära inför mötet med det nya språket. Jag 
vet vad jag talar om, jag har som översatt poet stått på podier i Vilnius och 
Minsk och sneglat klentroget på uppläsaren: inte låter jag så där? Jag vet 
vilken makt ni ibland har.

För jag är här i dubbla eller rentav tredubbla roller. Som översatt och 
översättare – och som en av de där tjatiga rösterna som förlagen måste 
ha i öronen för att det ska hända något. Jag har genom åren arbetat med 
översättningar i nästan alla led: som konsument, som producent och som 
övervakare av produktionen, men mest kanske som det slags mellanting 
som förklarar att en viss produktion behövs och försöker se till att den sätts 
igång: som introduktör.

Låt oss se ett konkret exempel på hur översättaren kan låta sin bild av 
författaren prägla en översättning, även när texten direkt säger emot.

Det handlar om Marcel Proust och detektivromanen. Proust har verkligen 
fört in en traditionell deckare i sin stora roman, nämligen volym sex, den 
som på franska heter Albertine disparue och på svenska Rymmerskan. Det 
är där som den mestadels sängliggande Berättaren agerar länstolsdetektiv i 
helfigur. Med hjälp av utskickade medhjälpare söker han ledtrådar till san-
ningen om den älskade och förlorade Albertines förflutna: Vem var hon? 
Vad gjorde hon vid ett visst klockslag? Bedrog hon honom? Med vem?

Albertine avslöjar Berättarens manipulationer och anklagar honom för 
att ha agenter i hennes närhet. Med den skälvning av sårad oskuld som 
Prousts gestalter bara förmår anlägga när de är verkligt skyldiga, tillbakavi-
sar han anklagelserna:

 
C’est du Sherlock Holmes.

Alltså:
   
Det är ju rena rama Sherlock Holmes.
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Eftersom Albertines anklagelse är sann, förvandlas det sårade genmälet till 
en varudeklaration. Proust säger alltså rakt ut: det här är rena rama Sherlock 
Holmes. Men låt oss titta på vad Prousts svenska översättare, Gunnel 
 Vallquist gör av frasen:

 
Det är ju som en historia av Sherlock Holmes.

En historia av Sherlock Holmes: Prousts ironiska blinkning till läsaren 
förvandlas i Vallquists översättning till en finkulturell signal av ignorans 
 inför genrelitteraturen, ett sätt att säga att man inte behöver skilja så noga 
på gestalten och dess skapare. Man kan fråga sig vad detta misstag i en så 
 genomarbetad (och grundligt reviderad) översättning beror på. Känner Vall-
quist själv inte till att Sherlock Holmes är en figur skapad av Conan Doyle? 
Eller utgår hon ifrån att Proust (som älskade anglosaxisk populärlitteratur) 
inte gjorde det? Hur som helst: för den svenske läsare som stöter på denna 
markering av absolut ointresse inför genrens portalgestalt lär det bli svårt att 
känna igen en av kriminalromanens stora förnyare i Marcel Proust.

Det där sista var ett såpass kontroversiellt omdöme att jag genast måste 
täcka över det med ett annat, för att vi inte ska fastna där: en av översätt-
ningskonstens mer originella utövare.

Översättare brukar anses vara en bortglömd yrkeskår. Jag ska presente-
ra två översättare som knappast är bortglömda, tvärtom lämnade de båda 
 avgörande bidrag till förra seklets sensibilitet och självbild, men som ändå 
är det – just i deras egenskap av översättare. Bägge översatte de engelska 
artonhundratalsfilosofer, den ene översatte John Stuart Mill till tyska, den 
andre konstfilosofen John Ruskin till franska.

Deras skäl var inte ovanliga: den ene var en ung medicinstudent som des-
perat behövde pengar, den andre var privatförmögen men behövde något att 
göra eftersom hans eget skrivande gått i stå. Den ene hade knappt hört talas 
om Mill innan han fick uppdraget, den andre översatte Ruskin av kärlek, för 
att alla skulle upptäcka honom – och, kan man tillägga, för att tvinga sig själv 
att förstå honom bättre.

Den förste hade en mycket egenartad princip som man ibland önskar 
att fler tillämpade: han läste igenom en mening, lade därefter igen boken 
och undrade hur han själv skulle uttrycka meningen bäst på tyska. Den an-
dre kunde inte formulera en begriplig mening på engelska och tillämpade 
med andra ord Arne Häggqvist-principen till fullo, men eftersom han inte 
alls som denne var en sangvinisk och bekymmersfri natur, förvandlade 
han raskt arbetet till en mardrömslik heltidssysselsättning inte bara för sig 
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själv utan även för sin mamma och överhuvudtaget alla honom närstående 
 personer: han skrev hundratals brev med frågor och odlade vänskaper med 
alla engelskspråkiga personer som kom i hans väg. (En ung kvinna som 
han uppvaktade särskilt intensivt – hon kom faktiskt att utföra en stor del 
av det praktiska arbetet och borde egentligen stå som medöversättare, hon 
hette Marie Nordlinger – missuppfattade Prousts intentioner och kom ald-
rig riktigt över hans ointresse vad beträffar allt utom det rent språkliga.) För 
honom var det viktiga att förstå. Han översatte som ett sätt, för honom det 
enda tänkbara sättet, att läsa: senare planerade han av samma skäl att över-
sätta Thoreau, vilket tack och lov aldrig blev av: då hade vi aldrig fått läsa 
På spaning efter den tid som flytt, som Marcel Proust faktiskt frigjordes att 
skriva av arbetet med Ruskin: romanens första del har mycket konkret sitt 
ursprung i ett av förorden Proust skrev till sina översättningar.

Att Sigmund Freud, som Millöversättaren hette, inte fortsatte översätta är 
knappast underligt eftersom han uteslutande ägnade sig åt det av ekonomis-
ka skäl, men hans metod borde förläna honom en fotnot i översättningarnas 
litteraturhistoria, när den nu blir skriven.

För mig är det obegripligt att ingen ännu studerat dessa översättningar i 
ljuset av vilka upptäckter översättarna skulle göra sedan – om det enskilda 
ordvalets förmåga att avslöja rörelser i själens djup (Freud var som bekant 
ytterst intresserad av felsägningar), om språket som en både begränsande 
och frigörande matris för tanken (jämför scenen där en ung Marcel rörd 
av natursceneriet inte kan komma på något bättre än Zut! Zut! Zut! – även 
Gunnel Vallquist föredrar originalet framför den svenska översättningen 
här). En sådan skulle kasta ljus inte bara över respektive giganters egenheter, 
utan över styrkan och svagheten i deras respektive översättningsstrategier: 
slutligen skulle den visa något som alla härinne vet, men som ändå förtjänar 
att påpekas ofta eftersom så få utanför det här rummet tycks inse det: hur 
mycket som händer med en text när den översätts, när den konfronteras 
med ett främmande språk och ett främmande temperament. Jag skulle ha 
gjort en sådan studie själv för länge sen om jag bara kunnat tyska.

Varsågoda, ni får ämnet av mig. Det borde räcka till en doktorsavhand-
ling.

Jag avslöjade att jag inte kan tyska. Eftersom en av mina favoritpoeter är 
Rilke så är följande principer ingenting jag kastar ur mig på måfå, utan 
 något som jag kommit fram till i mina mångåriga försök att kunna läsa Rilke 
utan att behöva lära mig tyska:

Det är bättre med två översättningar av en text än med en. Och det är 
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bättre med tre översättningar än med två: till slut ska man med en smula 
fantasi kunna ringa in originalet ungefär som tjurögat på en piltavla så små-
ningom blir skönjbart framför allt genom alla märken runtomkring det. 
Det är bättre med en dålig översättning än ingen översättning. Det är större 
chans att en översatt text blir översatt igen än en oöversatt blir det för första 
gången. (Det låter konstigt men praxis visar faktiskt att det är så). Översätt-
ningar genererar med andra ord översättningar. Språket hålls levande. Vilket 
med andra ord betyder att ingen översättning någonsin, hur än samtiden må 
tro motsatsen, är den definitiva: det kommer alltid att behövas nya.

För Proust var översättningen ett sätt, rentav det enda tillräckligt omsorgs-
fulla sättet, att läsa. Jag vill gå längre och hävda att läsaren alltid är en över-
sättare. Översättaren är inte alltid en läsare. Olof Lagercrantz, som jag åter-
kommer till strax, talar om det ursprungliga, adamitiska språket som alla 
andra språk är en mer eller mindre klumpig avvikelse från: säkert är att vi 
omedvetet gör ett översättningsarbete i varje språklig tillgodogörelseakt, när 
vi läser en text även på vårt eget språk så översätter vi författarens ordval, 
bilder och tankegångar till dem för oss relevanta. Beskriver han en väg eller 
ett hus så ser vi strax framför oss en väg eller ett hus med särskild laddning 
för oss (därför skummar de flesta av oss igenom alltför detaljerade beskriv-
ningar – utom just i översättningssammanhang, då detta tyvärr är omöjligt). 
Att läsa och översätta en utländsk text är enligt detta sätt att se alltså bara 
aningen mer omständligt.

Det bästa som sagts om översättningsarbetets praktiska arbete, om 
 balansgången mellan trohet mot originalet och trohet mot värdspråkets 
krav, har sagts av skulptören och målaren Alberto Giacometti, det finns i 
Jean Genets essä Giacomettis ateljé:

HAN. – Man måste göra precis det som man har framför sig.
Jag håller med. Så, efter ett ögonblicks tystnad:
HAN. – Och så måste man göra en tavla också.

Kan en översättning vara bättre än originalet?
Absolut, vilket strax skall bevisas. Goethe ansåg till exempel att hans Faust 

blivit läsbar först med den översättning till ett civiliserat språk, nämligen 
franskan, som gjorts av en mycket ung Gérard de Nerval. Fast frågan är om 
någonting egentligen blir bättre av det. Jag ska ta ett konkret exempel, en 
dikt som jag själv skrivit och som finns i en samling som heter Stockholms
sjukan. Jag hävdar bestämt att den blir bättre på engelska och ni får i uppgift 
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att fundera ut varför, det ska inte behöva ta mer än en minut att komma på 
det. Den heter »Minicall«, är inte särskilt märkvärdig fast lite rolig och den 
går så här:

 
 Det finns ingen taxi
 som kör så fort
 som en ledig taxi,
 det finns egentligen ingen som vill vara fri

Just det, både ledig och fri heter samma sak på engelska. Men nu kommer 
tiotusenkronorsfrågan. Blir den verkligen bättre på engelska, blir den verk-
ligen bättre av att det här lilla mentala arbetet undanröjs? Jag tror nog inte 
det, jag tror att den blir rätt platt. Att poängen ligger just i att översättnings-
arbetet ligger på läsaren. Översättaren ska alltså röja undan svårigheterna 
på läsarens väg, men ändå inte röja undan riktigt alla. Målet är knappast ett 
friktionsfritt möte. Nu ska jag citera den norska Proustöversättaren Anne-
Lisa Amadou (som precis som Gunnel Vallquist blev invald i sitt lands aka-
demi efter fullbordat översättningsverk), ur en antologi som heter Å leve 
med Proust (Gyldendal Norsk Forlag, 1992): »En oversatt tekst av Proust, 
Joyce eller Simon er ikke en tekst som skal se ut som om den kunne vært 
skrevet av en norsk forfatter. Den er en tekst som viser det norske språket 
efter at det har vært utsatt for et drastisk møte med et fremmed språk.« 
Bättre kan det inte sägas, och därför har jag för säkerhets skull avstått från 
att översätta Amadous ord till svenska.

Annars är det den typ av översättningar jag ägnat mig mest åt, översätt-
ningar så att säga i flykten, i brist på bättre, bara för att man faktiskt inte kan 
citera texter på franska och hoppas bli förstådd. I brist på bättre: eftersom 
man naturligtvis hoppas att någon annan ska göra det ordentligt. Låt oss 
säga att jag skriver om Proust – översatt av ni vet vid det här laget vem – och 
vill citera ett brev där han redovisar en viktig tanke. Inte kan jag ringa ni 
vet vem och beställa en översättning. Man får göra det själv. Jag kallar dem 
bruksöversättningar – och i viss mening är alla översättningar bruksöver-
sättningar, gjorda av nödtvång och i den fasta övertygelsen om att bättre 
kommer, eftersom varje läsning är en bruksläsning, gjord i visshet om att 
en bättre förståelse kommer nästa gång, när man läser om texten. Ingen 
människa som läser, läser egentligen på sitt eget språk. Ingen människa som 
läser, kan avstå från att översätta. 

Därför är följande resonemang, hämtat från Olof Lagercrantz’ Om konsten 
att läsa och skriva, fel:
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Lyrik är oöversättbar. Flertalet av våra främsta lyriker har översatt 
utländska kollegers dikter och nått beundransvärda resultat. Men de-
ras egen glädje över mödan har, vågar jag påstå, varit större än den 
sällhet de berett andra. 

I Paradiset, om man läser sin Bibel rätt, lärde Gud själv människan 
att tala. Detta det första språket – Adamspråket – utmärktes därav 
att vart ord exakt svarade mot sitt innehåll. Adam och Eva kunde ej 
missförstå varandra. Att ljuga var omöjligt. […]

Lyrikerna – så menade man på 1300-talet enligt den italienska 
Danteforskaren Maria Corti – söker det förlorade Adamspråket. 
Dante menade att han funnit det, att Den Gudomliga Komedin är 
skriven på ett språk där intet glapp finns mellan form och innehåll. 
Automatiskt följer av detta resonemang att den sanna lyriken inte 
kan översättas.

Min fasta förvissning är alltså att Lagercrantz drar fel slutsats, att det som 
automatiskt följer är att den sanna lyriken – liksom överhuvudtaget littera-
turen – tvärtom måste översättas och översättas på nytt. Det vill säga läsas på 
nytt. Den andra litteraturhistorien är inte bara översättningens utan också 
läsningens litteraturhistoria.
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Ligesom alle mulige andre produkter forekommer oversættelser i kvaliteter, 
der spænder fra det fremragende til det rædselsfulde. Og ligesom alle 
 mulige andre forbrugere ville også købere og læsere af oversættelser være 
bedre tjent med en højere grad af kvalitetsbevidsthed og mere kritisk sans i 
producentleddene, hos medierne og hos sig selv. De fleste læsere har imid-
lertid kun en ret vag bevidsthed om, at når de kan læse f.eks. Isabel Allende, 
Günther Grass, Régine Deforges og John Irving på deres eget sprog, og når 
f.eks. Dante, Shakespeare, Voltaire, Goethe, Hemingway eller for den sags 
skyld Peter Plys [sv. Nalle Puh] og Anders And [sv. Kalle Anka] er blevet 
en del af en næsten universel referenceramme, så skyldes det, at nogen 
 engang har gjort sig den ulejlighed at oversætte dem, og – ikke mindst – at 
 vedkommende har gjort det på en bestemt måde, og at det måske ville have 
været bedre eller værre eller i alle tilfælde anderledes, hvis det var blevet 
gjort af en anden oversætter, eller af den samme oversætter under andre 
omstændigheder.

Det kan måske forekomme som et problem, der kun har egentlig interesse 
for forfængelige oversættere, som ikke føler, at deres arbejde bliver værdsat 
efter fortjeneste. Men i virkeligheden er den manglende bevidsthed om, at 
der er stor forskel på gode og mindre gode oversættelser, også et problem 
for læserne, som alt for ofte bliver spist af med middelmådige eller ligefrem 
dårlige oversættelser, og naturligvis også for de forfattere, hvis værker såle-
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des præsenteres i misvisende udgaver. Det er selvfølgelig ikke sådan, at mere 
kvalitetsbevidste læsere ville gå ud og vælge den gode oversættelse af Roma-
nen X i stedet for den dårlige; det er yderst sjældent, at bøger bliver oversat 
til samme sprog mere end én gang inden for samme årti, eller for den sags 
skyld samme århundrede. Til gengæld ville mere kvalitetsbevidste læsere og 
mere kritiske anmeldere måske kunne animere de forlag, der tager for let 
på oversættelseskvaliteten, og de oversættere, der måske kunne gøre deres 
arbejde bedre, til at hæve niveauet. Desuden ville en skærpet forståelse af, 
at oversættelsen ikke er identisk med forfatterens oprindelige værk, men 
derimod er en repræsentation af dette værk skabt af en anden person, uden 
for forfatterens kontrol, og på andre præmisser end forfatterens, ikke bare 
yde oversætteren, men også forfatteren større retfærdighed, og i øvrigt give 
læserne en mere klar bevidsthed om, hvad det egentlig er, de læser.

Men hvordan bedømmer man så kvaliteten af en oversættelse? Det er 
såmænd ganske enkelt. Man begynder med at have et indgående kendskab 
til såvel det sprog, der oversættes fra, som det sprog, der oversættes til, og 
– ikke mindst – til de kulturer, som sprogene repræsenterer. Desuden ved 
man god besked med de emner, som teksten omhandler, de miljøer og de 
fysiske og institutionelle realiteter, som optræder i den, de mennesketyper 
den beskriver, og de genrer og litterære traditioner, som henholdsvis ud-
gangsteksten og oversættelsen forholder sig til. Dernæst læser man omhyg-
geligt de to tekster og overvejer nøje, om – og i givet fald i hvilken grad – den 
oversatte tekst lever op til de krav, man må stille til en god oversættelse.

Sådan er idealet. Hvordan ser virkeligheden ud?
Det kommer an på, hvem man er, og hvilke forhold man arbejder under.
Den idealbedømmelse, som jeg har skitseret ovenfor, er meget sjælden. 

Den forekommer til dels i den videnskabelige oversættelseskritik, som be-
drives af forskere, lærere og studerende ved højere læreanstalter. Selv om 
der naturligvis er fremragende undtagelser, er problemerne ved denne over-
sættelseskritik imidlertid dels, at den kan have en tilbøjelighed til at være 
mere interesseret i, hvordan oversættelsen forholder sig til nogle mere eller 
mindre abstrakte skematiske teorier end i oversættelsens kunstneriske kva-
liteter; og dels at kritikken som regel udmøntes i publikationer skrevet for 
andre forskere, lærere og studerende, som sjældent når ud til den litteratur-
læsende offentlighed. 

Læserne – den dannede almenhed – møder hovedsagelig oversættelses-
kritikken i aviser og tidsskrifter, hvor bedømmelsen af oversættelserne kun 
yderst sjældent bygger på virkelig kvalificerede analyser. Det er som regel 
kun tilfældet i forbindelse med opsigtsvækkende klassikeroversættelser – og 
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her hyppigst ved nyoversættelser. I den slags tilfælde udgøres en væsentlig 
del af anmeldelsen gerne af en fyldig analyserende reflektion over oversæt-
telsens kvalitet, og – for nyoversættelsernes vedkommende – over hvordan 
den forholder sig til den (eller de) tidligere oversættelser af samme værk.

I langt de fleste tilfælde skrives avisanmeldelserne af oversat litteratur 
imidlertid af anmeldere, som ikke nødvendigvis kender det sprog, der er 
oversat fra, og som, selv om de måske gør, kun sjældent har udgangsteksten 
til rådighed og næsten aldrig har tid – eller vilje – til at foretage en grundig 
sammenligning af de to tekster. Det hører da også til sjældenhederne, at dag-
bladsanmeldere overhovedet beskæftiger sig med oversættelsernes kvalitet. 
De fleste husker efterhånden at nævne oversætterens navn sammen med 
 oplysningerne om forlag, pris, sidetal o.s.v., men kun de færreste leverer en 
bedømmelse af oversættelsen. I nogle tilfælde skyldes undladelsen formentlig 
manglende interesse eller uopmærksomhed, mens den i andre tilfælde sik-
kert skyldes tvivl om, hvad man overhovedet kan skrive om den sag. Og så er 
der naturligvis pladshensynet. Dagbladsanmeldelser er som oftest temmelig 
korte, og der er grænser for, hvor meget man kan skrive om oversættelsen, 
uden at denne del af anmeldelsen bliver uforholdsmæssigt omfattende i for-
hold til omtalen af selve værket.

En københavnsk litteraturredaktør gav for nogle år siden på et møde i 
Dansk Oversætterforbund udtryk for den opfattelse, at en oversættelse kun 
er værd at nævne, hvis den er særligt fremragende eller særligt dårlig, hvis 
den repræsenterer en særligt imponerende bedrift, eller hvis den på anden 
måde er en »historie«. Er den ikke det, er den ifølge redaktøren ikke mere in-
teressant og omtaleværdig end f.eks. det papir, bogen er trykt på, den grafiske 
tilrettelæggelse eller trykkeriets arbejde. Det synspunkt deler jeg ikke. Jeg er 
enig med Niels Brunse i hans karakteristik af oversætterne som litteraturens 
udøvende kunstnere. Den litterære oversætter præsterer altid – hvad enten 
han ved det eller ej – en selvstændig, mere eller mindre kreativ og mere eller 
mindre kvalificeret fortolkning af udgangsteksten, som det principielt altid 
er værd at have en mening om, i det omfang det overhovedet er værd at have 
en mening om den pågældende tekst.

Men når det er sagt, må man også spørge, hvad alternativet er til den 
manglende omtale, som oversætterne – og, skal det retfærdigvis siges, man-
ge læsere – med rette oplever som så utilfredsstillende. Hvis man forudsæt-
ter, at anmelderen faktisk finder det relevant at skrive noget om oversæt-
telsen, er der – bortset fra den sjældne ønskesituation, hvor anmelderen har 
udgangsteksten til rådighed og er i stand til ikke bare at læse den, men også 
at sammenligne den med oversættelsen, og desuden har tid til det – et par 
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andre mulige situationer: Anmelderen har måske tidligere læst udgangstek-
sten på originalsproget og danner sig på det grundlag – uden at foretage en 
egentlig sammenligning – en mening om oversættelsen, som kan være mere 
eller mindre kvalificeret. Anmelderen er straks på mere usikker grund, hvis 
han ikke kender det oversatte værk på originalsproget, men bygger sin me-
ning om, hvordan det bør se ud på dansk, på sin læsning af andre værker af 
samme forfatter på originalsproget. Endnu farligere er det, hvis anmelderen 
har sin mening om, hvordan den pågældende forfatter bør lyde på dansk, 
fra sin læsning af andre danske eller udenlandske oversættelser af forfatte-
rens værker eller simpelthen fra en generel fornemmelse af, hvordan »den 
slags tekster« lyder på dansk. Bedømmelsesgrundlaget er endnu løsere, hvis 
anmelderen – som det oftest er tilfældet – ikke har mulighed for at sammen-
ligne oversættelsen med udgangsteksten og ikke har læst den pågældende 
forfatter før, hverken på originalsproget eller på dansk.

Hvis man mener, at oversættelsen udelukkende bør betragtes og bedøm-
mes som et stykke dansk originallitteratur, er anmelderens manglende 
sammenligningsgrundlag ikke noget problem. Men mener man, at over-
sættelsens kvalitet afhænger af, hvordan den forholder sig til originalen, så 
er det et alvorligt problem, for så har de fleste anmeldere nemlig i de fleste 
tilfælde kun mulighed for at foretage en temmelig overfladisk bedømmelse 
af oversættelsen – en bedømmelse, som vil have nemmere ved at slå ned på 
oversættelsens fejl og mangler end ved at fremhæve dens stærke sider.

Når anmelderen uden at have foretaget en egentlig sammenligning mel-
lem udgangsteksten og oversættelsen giver sig til at rose oversættelsen for 
dens »præcision«, »indføling«, »smukke og varierede sprog« eller hvad det 
nu kan være for positive elementer, der fremdrages, så er der i virkeligheden 
– men sikkert ofte uden at anmelderen gør sig det klart, og i hvert fald uden 
at han gør det klart for læseren – tale om en anmeldelse af oversættelsen 
som et stykke selvstændig dansk litteratur. Anmelderen bedømmer over-
sættelsen ud fra de samme æstetiske og mere eller mindre personlige smags-
mæssige kriterier, som han ville lægge til grund for bedømmelsen af en ny 
roman af en dansk forfatter. Man kan sige, at det er der ikke noget galt i, for 
så vidt som det alligevel er sådan, de fleste læsere forholder sig til oversættel-
sen, og for så vidt som anmelderen ikke kan gøre så meget andet. Problemet 
er bare, at denne ros – som oversætteren selvfølgelig glæder sig over og som 
læseren noterer sig og bruger til at danne sig sit indtryk af forfatterens værk 
– ikke siger noget som helst om, hvordan oversættelsen forholder sig til ori-
ginalen. Det »smukke og varierede sprog«, der forfører anmelderen, skyldes 
måske en oversætter, som ikke kunne se pointen i – eller ikke brød sig om 
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– udgangstekstens bevidst kluntede, primitive og monotone sprog. En sær-
ligt interessant og karakterfuld syntaks eller en stor rigdom på originale, ek-
sotiske udtryk skyldes måske, at en ganske dagligdags og upåfaldende tekst 
er blevet oversat ord for ord uden tanke for de to sprogs normer og praktiske 
sprogbrug. Måske. Det kan også være, at anmelderens iagttagelser er fuld-
stændigt korrekte, og at hans ros er aldeles berettiget. Vi – anmelderen og 
hans læsere – kan bare ikke vide det. Det eneste vi ved, er, at anmelderen har 
følt sig overbevist af oversættelsen, at han har ladet sig forføre af den. Nogle 
anmeldere gør opmærksom på dette forhold ved netop at bruge udtryk som 
»overbevisende«, »forførende«, »velfungerende«, »mundret« o.l., som siger 
noget både relevant og venligt om, hvordan den danske oversættelse opleves, 
men ikke implicerer en bedømmelse af den i forhold til originalteksten.

Hvor det er meget svært at sige noget kvalificeret positivt om en over-
sættelse, hvis udgangstekst man ikke kender, er det kun alt for nemt at sige 
noget – ret kvalificeret – negativt om den. På den ene side byder såvel sund 
fornuft som almindelig anstændighed, at man lader en evt. tvivl komme 
oversættelsen til gode og betragter denne som en per definition troværdig 
gengivelse af originalen. På den anden side er der fejl og mangler, der kan 
gennemskues af enhver med et godt kendskab til udgangssproget, selv om 
vedkommende ikke har originalen ved hånden, og særheder, der forekom-
mer så meningsløse, at de giver grund til mistanke om, at der er noget galt. 
Det gælder først og fremmest de fejl, der skyldes et manglende kendskab 
til udgangssprogets idiomatik og til relevante institutioner, kulturelle og 
 historiske forhold m.m.

Uden en egentlig sammenligning mellem udgangstekst og oversættelse 
kan man selvfølgelig ikke føre videnskabeligt – eller, hvis det skulle komme 
så vidt, juridisk – bevis for berettigelsen af sin kritik, men man kan dog med 
ret stor sikkerhed gå ud fra, at der er noget galt, når der f.eks. i en dansk 
oversættelse af en amerikansk kriminalroman er tale om en bygning, der 
fremtræder som et »tre etager højt kors mellem en Chevroletforhandler og 
Tara« (hypotesen er, at der i udgangsteksten har stået »a cross between«, 
og at der i den danske udgave nok burde have stået »en krydsning mel-
lem«). Den kritiske anmelder har også ret til at føle sig på sikker grund, når 
en teenager i en anden krimi er iført en »sort Sabbat t-shirt« (anmelderen 
gætter her på, at oversætteren ikke kender rockgruppen »Black sabbath« 
og i øvrigt er blevet lokket på vildspor af romanens jødiske miljø). Når der 
i en bog om J. F. Kennedy og den amerikanske mafia under et billede af en 
rustvogn står »Hearse kører liget af Marilyn Monroe væk«, er det også le-
gitimt at bemærke, at oversætteren åbenbart forveksler ordet »hearse« med 
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et personnavn. Når engelske eller amerikanske personer, der i øvrigt er på 
efternavn og titel med hinanden, tiltaler hinanden med »du«, er der grund 
til at tro, at oversætteren ikke mestrer nuancerne i brugen af »you« eller for 
den sags skyld i dansk sprogbrug. Når personer, som i den engelskspro-
gede udgangstekst skal forestille at tale f.eks. fransk eller italiensk, kalder 
hinanden »sir« og også gør det på dansk (i stedet for »hr.«, »hr. general« 
eller hvad der nu på dansk ville svare til den relevante brug af »sir«), kan 
man også med god samvittighed gå ud fra, at der er tale om en logisk brist 
i oversættelsen. Udtryk som f.eks. »under amerikansk lovgivning«, »kom-
missionere et monument for at celebrere en helt«, »kommer i to udgaver« 
og »residentiel plads«, hvor der ikke er særlig grund til at forvente andet 
end de normale danske udtryk »i henhold til amerikansk ret/lovgivning«, 
»bestille et monument for at fejre/hylde en helt«, »findes/fås i to udgaver« 
og »plads med beboelsesejendomme« giver også ret til at tro (og skrive), 
at oversætteren tilsyneladende har svært ved at skelne mellem engelsk og 
dansk og i hvert fald synes at have et problematisk forhold til de danske ords 
valør og stilleje. Når en person efter en lang karriere i det britiske konser-
vative parti omsider opnår at blive »ministersekretær«, står vi med meget 
stor sandsynlighed over for en oversætter, der ikke ved, at en »secretary of 
state« er en minister, og som i øvrigt heller ikke ved noget om titler og kar-
riereforløb i den danske centraladministration. Hvis oversætteren lader en 
ung sort amerikansk hip-hop type tale i rim som »det er surt, Kurt«, »et par 
hyttesko, Bo« og » ... ikke, Rikke«, har man uden videre lov til at mene, at 
det er et heroisk forsøg på at gengive amerikansk talesprog på dansk, men 
at det måske ikke forekommer så vellykket i en roman, hvor typiske navne 
er McGarrity, Sombrita Pardo, Melissa Mikawa, Wally, Hildebrand og Leon 
Czolgosz. En omtale af »Goldbergs Variationer« berettiger anmelderen til at 
tvivle på, at oversætteren besidder det for dannede mennesker nødvendige 
minimumskendskab til musik.  

Anmelderen bør også uden videre kunne konstatere, om oversætteren kan 
stave og behersker den danske grammatik. Selvfølgelig kan en oversætter 
have sine gode – af udgangsteksten dikterede – grunde til ikke at stave i 
overensstemmelse med retskrivningsordbogen og til ikke at behandle den 
danske grammatik eller idiomatik, sådan som man lærer det i skolen, men 
så må det fremgå af sammenhængen, at der er en mening med galskaben.

Fejl og mangler som de ovennævnte er relativt nemme at få øje på, og det 
forekommer indlysende, at det er anmelderens pligt at gøre opmærksom 
på dem. Han skal blot huske på, at det kun er bestemte typer af fejl, der 
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således lader sig identificere med det blotte øje. Den omstændighed, at en 
oversætter helt åbenlyst ikke har forstand på musik eller bureaukrati eller 
ikke kan stave, siger principielt ikke noget om, hvorvidt hans gengivelse af 
f.eks. stilen, tonen eller centrale temaer og virkemidler i en given tekst er 
god eller dårlig. 

Det er ikke lige meget, hvordan anmelderen præsenterer sine iagttagelser, 
og hvilke konklusioner han drager af dem. Fejlene kan fremstilles som næ-
sten uundgåelige bagateller, som blot nævnes en passant for at sætte alt det, 
der er godt ved oversættelsen, i så meget desto højere relief; det kan også 
være unødvendig malurt, og det kan være et middel til at udstille anmelde-
rens store viden og eminente sprogkundskaber på oversætterens bekostning, 
uden at det i øvrigt gavner læseren.

Anmelderen kan også mene, at fejlene er så mange og så graverende, at de 
diskvalificerer oversættelsen som helhed, eller at de i hvert fald gør den utro-
værdig. Forholdet mellem oversætter og læser bygger nemlig på læserens 
tillid til, at oversætteren besidder en tilstrækkelig viden om udgangssproget, 
dets ordforråd, dets formelle regler og ikke mindst dets skik og brug, og at 
han er i stand til at skelne kvalificeret mellem, hvad der er sædvanligt, og 
hvad der er usædvanligt. Læseren skal desuden tro på, at oversætteren er 
mere end almindeligt godt hjemme i det fremmede lands aktuelle og histo-
riske kultur i allerbredeste forstand, og være overbevist om, at hans beher-
skelse af det sprog, han oversætter til, er så omfattende, sikker og kreativ, at 
han kan levere en oversættelse, der såvel indholdsmæssigt som stilistisk sva-
rer præcist til sit forlæg. Er der for mange indlysende fejl, giver det læseren 
grund til at tvivle på oversættelsens samlede kvalitet – også på de områder, 
som man ikke kan kontrollere uden en sammenligning med udgangsteksten 
– og på grundigheden og kvaliteten af det redaktionelle modspil, som man 
må forvente, at alle ordentlige forlag giver deres oversættere. Når banale og 
iøjnefaldende fejl slipper igennem såvel oversætterens som forlagsredaktø-
rens og korrekturlæserens kontrol, hvilke andre, mindre indlysende og der-
for mere farlige fejl kan der så ikke gemme sig rundt om i teksten? Det er 
ikke sikkert, at de er der, men læserens grundlæggende tillid til, at de ikke 
er der, får et knæk.

Selv uden det store komparative arbejde kan man altså nå ganske langt i 
retning af at finde fejl og utilstrækkeligheder i en oversættelse, og i mange 
tilfælde vil man ud fra dem kunne formulere en troværdig og fornuftigt 
begrundet hypotese om, at oversættelsen som helhed nok ikke duer. Ikke 
desto mindre vil det aldrig – så længe oversættelsen ikke sammenholdes 
med udgangsteksten – kunne blive mere end en ufuldstændig bedømmelse, 
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som selv om den kan udtale sig med ret stor sikkerhed om bestemte sider af 
oversættelsen, kun kan gisne om de øvrige.

aristeion-prisen for oversættelse

Anmeldernes behandling af den oversatte litteratur bliver – medmindre de-
res arbejdsvilkår og metoder ændrer sig radikalt – næppe meget anderledes, 
end den er nu. Man har imidlertid lov at håbe på, at aviser og tidsskrifter i 
højere grad, end de gør det nu, vil vælge fra tid til anden at sætte fokus på 
oversættelsesarbejdet – enten ved at give plads til egentlige analyser af vig-
tige oversættelser eller ved at bringe artikler om oversætternes virksomhed 
i teori og praksis. Det er en del af litteratur- og kulturstoffet, som ud over 
de åndfulde artikler med kuriøse ekempler på oversættelsesfejl, som duk-
ker op indimellem, også kalder på mere seriøse oplysende og debatterende 
artikler.

Litterære priser for oversættere er et andet middel til at gøre opmærksom 
på den betydning, som oversætternes arbejde har, ikke bare for de men-
nesker, der faktisk læser oversættelserne, men for det sprog og den kultur, 
som de beriger med deres arbejde. Priserne har desuden den funktion at 
fremhæve de oversættere, som præsterer et kvalitetsniveau, som ikke bare 
er godt nok, men som repræsenterer det niveau, som alle oversættere be-
standigt burde bestræbe sig på at nå.

Med sine ca. 160.000 danske kr. var eu’s Aristeion-pris den største pris, 
der uddeltes for litterære oversættelser, og den eneste, der ikke uddeltes in-
den for et enkelt lands eller sprogs grænser. Aristeion-prisen blev – sammen 
med sin »tvilling« for litteratur på originalsproget – indstiftet af ef-Kom-
missionen i 1990 og desværre nedlagt igen i 2000, hvor den blev afløst af 
eu’s nye Kultur 2000-program. Prisen tildeltes en europæisk oversætter for, 
som det hed i ef-Tidende, »en fremragende oversættelse af et væsentligt, 
samtidigt europæisk litterært værk«. Værket kunne være skrevet på et hvil-
ket som helst europæisk sprog, men skulle være oversat til et af de den-
gang ni officielle eu-sprog, og oversættelsen må ikke være mere end tre år 
gammel. Hvert land var repræsenteret af et medlem i hver jury. Landene 
bestemte selv, hvordan de ville udpege deres jurymedlemmer: I Danmark 
udpegede Dansk Litteraturinformationscenter medlemmerne og nedsatte 
også det fire personer store udvalg, der nominerede de danske kandidater 
til de to priser. 

I 1994 og 1995 havde jeg den fornøjelse at repræsentere Danmark i over-
sætterjuryen, først som menigt medlem og i 1995 som formand for juryen. 
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Som menigt jurymedlem konstaterede jeg, at der, selv om man er principielt 
enige om, hvad der udgør en »fremragende oversættelse«, kan tale næsten 
uendeligt længe om, hvilken af et givent antal konkrete oversættelser, der 
faktisk er den mest fremragende. Da jeg året efter var formand for juryen, 
udarbejdede jeg derfor – i et forsøg på at strukturere debatten og koncen-
trere den om nogle bestemte hovedpunkter – en slags checkliste med titlen 
»Nogle punkter, man kan tage i betragtning ved bedømmelsen af kandidater 
til Aristeion-prisen for oversættelse«. Checklisten blev sendt ud til jurymed-
lemmerne sammen med de bøger, de skulle læse, og de fleste lod faktisk til at 
have brugt den. Checklisten blev brugt igen i juryarbejdet i 1996 (da prisen 
tilfaldt Torkild Bjørnvig for hans gendigtning af Rainer Maria Rilkes sonet-
ter, Udsat på hjertets bjerge) og i 1997.

Nogle punkter, man kan tage i betragtning ved bedømmelsen af kandidater til 
Aristeionprisen for oversættelse

1 Er originalen et »væsentligt stykke europæisk litteratur«?1 

2 Er det den første oversættelse af dette værk til det pågældende sprog? 
Hvis nej: er der gode grunde til at nyoversætte det?2 

3 Er oversættelsen fuldstændig? Hvis noget er blevet udeladt: Synes der at 
være gode grunde til udeladelsen, eller ligner det sjusk eller et forsøg på 
at smutte uden om vanskeligheder?

4 Er oversættelsen korrekt og præcis på det grundlæggende, semantiske 
 niveau? Hvis der er fejl eller unøjagtigheder: Er de så alvorlige og/el-
ler talrige, at de diskvalificerer oversættelsen som helhed? Kan de und-
skyldes? Opvejes de af brillante løsninger på vanskelige problemer andre 
 steder i teksten?

5 Afspejler stilen i oversættelsen originalens stil? Er udgangstekstens ka-
rakteristiske træk på en eller anden måde til stede i oversættelsen? El-
ler er der sket en overdreven normalisering? Er dét, som er lige ud ad 
landevejen i udgangsteksten lige så upåfaldende i oversættelsen, eller er 
det blevet mærkværdigt og eksotisk? Er skønheden, hæsligheden eller 
almindeligheden bevaret?

6 Frembyder originalen særlige vanskeligheder? Er de i givet fald løst på 
tilfredsstillende måde? Er de ligefrem løst på en brillant, kreativ måde? 
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Eller er de blevet ignoreret eller behandlet på mindre tilfredsstillende 
vis?

Vanskelighederne kan f.eks. skyldes:

a Sproget.
• Strukturelle forskelle på de to sprog.3 
• Væsentlige syntaktiske forskelle.4 
• Asymmetriske ordforråd.5 

b Stilen.
• Versefødder/rytme.
•  Rim.
•  Ordspil.
•  Metaforer og andre retoriske virkemidler.
•  Dialekter/sociolekter.
•  Kønsspecifikt sprog.6 
• Bestemte aldersgruppers, professioners eller andre subkulturers særlige 

sprogbrug.
• Andre særlige varianter af sproget.7
• Slang og anden ukonventionel sprogbrug.
• Sjældne ord og vendinger.
• Ord opfundet af forfatteren.
• Særligt vanskelige eller på anden måde usædvanlige sætningsstruktu-

rer.

c Specialiserede ordforråd, særlige vidensområder.
 Skal oversætteren have en særlig fagkundskab vedr. f.eks. politiarbej-

de, ingeniørvæsen, tandlægekunst, forsikringsvæsen, militære forhold, 
 ornitologi, fægtning, arkitektur, barokmusik, sejlskibe, den Europæiske 
Union...

d Citater, hentydninger o. l.
• Verdensklassikere
• Dele af udgangssprogets nationallitteratur, som måske ikke kendes af 

oversættelsens læsere.

e »Omverdenen«/«Den virkelige verden«
 Mange litterære værker forudsætter, at læseren har en vis grundviden 
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om deres lands fysiske virkelighed, f.eks. om geografien og de vigtigste 
byers topografi, og en vis fortrolighed med dets historie, religion, kunst, 
politiske institutioner, traditioner, hverdagsliv, kogekunst, berømte 
mænd og kvinder o.s.v. Oversættelsens læsere sidder som oftest ikke 
inde med denne viden, som imidlertid kan være afgørende for, om man 
forstår/får det fulde udbytte af teksten. Har oversætteren forsøgt at løse 
dette problem? Hvordan er det lykkedes?

7 Visse nøgleord og -begreber går måske igen teksten igennem. Har over-
sætteren genkendt dem og gengivet dem konsekvent?

8 Er oversættelsen lige så åben for fortolkning som udgangsteksten? Eller 
har oversætteren udryddet tvetydighederne og truffet alle valgene på 
læserens vegne? Er oversættelsen blevet mere flertydig end udgangstek-
sten? Hvis oversættelsen afviger fra udgangsteksten i denne henseende, 
er der da gode, d.v.s. forsvarlige, grunde til det?

9 Er originalen lige så læselig (eller ulæselig) som  udgangsteksten?8 

10 Ligger oversættelsens kvalitet på samme høje niveau hele teksten 
 igennem?

11 Udviser oversætteren en fuldstændig, kreativ beherskelse af sit moders-
mål?

teXten Har i en tidigare version trYcKts i antoLogin glaS kaSter Skygge. om 
litterær overSættelSe, red. iBen HasseLBaLcH, KøBenHavn: gYLdendaL 1999.

noter
1 Det skal den ifølge prisens statutter være for at kunne komme i betragtnig 

– eller m.a.o. en fremragende oversættelse af en ligegyldig bog kan ikke vinde.
2 Vi ville som udgangspunkt hellere give prisen til en ny oversættelse end til 

en nyoversættelse, men gode grunde kunne f.eks. være, at den oprindelige 
oversættelse var ufuldstændig, havde vist sig at være for dårlig, eller simpelthen 
var forældet.

3 Det ene sprog har måske nemt ved at danne nye ord ved sammensætninger, 
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mens det andet må udtrykke de samme begreber ved sammenstillinger af flere 
ord.

4 De latinske sprog ynder – og har nemt ved at danne – sætninger med mange 
underordnede led og indskud, mens f.eks. (moderne) dansk og engelsk fore-
trækker en mere enkelt sætningsbygning.

5 Det berømte eksempel med de talløse eskimoiske ord for »sne« over for 
de europæiske sprogs langt fattigere ordforråd på dette felt, beror vistnok i 
virkeligheden på noget, som nogle eskimoer engang i kådhed har bildt nogle 
etnografer ind, men problemet et reelt nok: Engelsk har – for nu bare at nævne 
et indlysende eksempel – et rigere computerteknisk ordforråd end eskimoisk.

6 Japanske mænd og kvinder taler hver sit sprog. Hvordan gengiver man 
 forskellen på dansk?

7 Hvad gør den danske oversætter f.eks. ved en tekst, hvor der er en pointe i 
modstillingen mellem amerikansk og britisk engelsk?

8 Et vigtigt punkt, som Aristeion-juryen i 1994 viste sig at være enig om, var, at 
oversættelsen bør være lige så »normal« eller lige så »særpræget« på sit eget 
sprog, som originalen er det på sit. Det er et krav, som ikke altid lader sig 
honorere, men som i praksis betyder, at man gerne vil have, at oversættelsen 
så vidt muligt fremtræder, som om den var »født« på sit eget sprog, og at man 
ser med umilde øjne på oversættelser, der er så præget af originalsprogets f.eks. 
sætningsbygning eller stående vendinger, at de virker unødigt aparte i forhold 
til oversættelsessproget. Denne konsensus var ingenlunde nogen selvfølge; der 
findes i alle europæiske lande både oversættere og teoretikere – nok flere af de 
sidstnævnte – der argumenterer for, at det fremmede sprog skal være synligt i 
oversættelsen, og at det er en slags forfalskning, og i øvrigt et dødfødt projekt, 
at prøve at få en f.eks. portugisisk tekst til at se ud, som om den oprindeligt er 
skrevet på nederlandsk. Dette punkt hænger iøvrigt nært sammen med punkt 
5, der vedrører forholdet mellem stilen i hhv. udgangstekst og oversættelse.
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Tack för den generösa rubriken som gör det möjligt för mig att tala fritt om 
ett stort, kanske alltför stort, ämne. Att jag är här beror på erfarenheten som 
stilist i Bibelkommissionen, men jag är glad att också få tala en smula om 
mina egna personliga utgångspunkter, och alltså också som författare.

Vad är Bibeln, jag menar för oss, för mig själv? Jag hör till en generation som 
både lärt sig tio Guds bud i skolan och som haft mycket kristendomsunder-
visning, som skolämnet hette på min tid. Trots att min familj var helt seku-
lär så genomsyrade de bibliska berättelserna min uppväxt. Som jag minns 
det, var det utomordentligt svårt att förstå vad de egentligen var, och var de 
kom från, och vad de betydde. 

Låt gå för Nya testamentet. Jesu liv och död på korset upphörde inte att 
fängsla, skaka och skrämma. Men den karta över det heliga landet som häng-
de vid katedern, och där de vägar som Jesus och hans lärjungar vandrat var 
utprickade, motsvarade ingen existerande kartbild. Det vi läste om hade in-
träffat för tvåtusen år sen, en tidsrymd som för ett barn var så ofattbar att den 
inte gick att greppa – det kunde lika gärna ha hänt i en saga. Det som tidigast 
infann sig, ja redan i första klass i folkskolan, var ett sanningsproblem. Var 
allt detta sant – att han gick på vattnet, att han botade sjuka, att han förvand-
lade vin till vatten – eller var det inte sant? Min fröken höll det för sanning. 
Mina tvivel kvarstod också under konfirmationsundervisningen. 
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Gamla testamentet mötte vi mest i form av berättelser som den om ska-
pelsen, om Kain och Abel, eller om Jakob och hans bröder. De var sugges-
tiva. Men hade det hänt? I så fall, när? Och hur skulle man se på en gud som 
bar sig så grymt orättvist åt, som när han inte ens såg åt Kains offergåva men 
så uppenbart favoriserade Abel? Skulle man bara acceptera det, och tro, mot 
allt förnuft och all rättvisa? Alla har säkert haft såna funderingar. Men för 
mig skulle det dröja många decennier, mer än halva livet, innan jag insåg att 
mina frågor var legitima, och hade kunnat leda till dialog. Det skulle dröja 
länge innan jag insåg att religion, bland annat, är konsten att tolka. 

Jag var då redan en tolkare till yrket, av litteratur framför allt. Jag hade varit 
kritiker i många år, och blev med tiden författare. Och jag tänker numera att 
religionen – som vill ge uttryck åt det människan inte kan ha någon säker 
kunskap om – hör till människans viktigaste tolkningsområden. Jag har fått 
konstatera att den tid och den miljö som jag växte upp i – den svenska 
positivismens högperiod under 1950- och 60-talen – innebar en lågperiod 
för tolkningen som disciplin. Det naturvetenskapliga paradigmet som då 
kastades över humaniora var oftast ett kvävande snävt tolkningsmönster. 
Också, har jag förstått, för den dåtida teologin. 

Tror du på Gud? Som författare och småningom medlem av Bibelkommis-
sionen är det en fråga jag ofta ställs inför i intervjuer, när intervjuaren oroats 
eller möjligen glatts av att i mina romaner hitta religiösa teman eller bibliska 
motiv. Jag brukar svara som den f.d. nunnan Karen Armstrong (hon som 
skrivit om Gud i de stora monoteistiska religionerna) på bokmässan härom-
året: vilken Gud avser du? I Bibeln finns det inte en gudsbild utan många. 
I samma bibelbok kan man finna motstridiga gudsbilder. Armstrong har 
påpekat att (den inte minst lutheranska) standardfrågan – tror du på Gud 
– var meningslös för de hebreiska författarna av Bibeln. 

Gud – det vi inte kan veta något om – var för dem en självklarhet, en 
kraft som de var tvungna att brottas med. Det händer att jag har en stark 
förnimmelse av gudomlig närvaro. I andra stunder har jag det inte. En sak 
vet jag: Om Gud finns i människans psyke, så existerar Gud. Var Gud i 
övrigt finns kommer vi nog aldrig att få svar på. Man kan alltså läsa Bibeln 
fundamentalistiskt (som jag i min barndom, med den enkla sanningsfrågan 
i botten). Eller på ett fruktbarare sätt: som berättelser som är reella uttryck 
för psykiska erfarenheter i bestämda historiska situationer (som det natur-
ligtvis är viktigt att veta något om). Och med en viss tanke, kanske, på hur 
mytologisering av historien går till. 

Detta är ett spännande forskningsfält i sig, och omfattar många discipliner. 
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Myterna bär på en sanning, dock ingen enkel som i likhet med fakta kan fal-
sifieras eller verifieras, utan en sanning på en annan nivå. Med stor respekt 
för den sanningsnivån var det som jag närmade mig min uppgift som stilist 
i Bibelkommissionen. 

Jag har deltagit i översättandet av tre böcker i Gamla testamentet: Psaltaren, 
Höga visan och en av profetböckerna, Hoseas bok. Alla är de sådana som har 
författats – och fått tillskott, och bearbetats och skrivits om – under mycket 
långa tidsepoker. Den första lärdomen när det gäller bibeltexter är att allt är 
osäkert: tillkomsttid, författare och syfte. 

Psaltaren omspänner mer än tusen år av historiska händelser. Merparten 
av psalmerna är författad före den babyloniska fångenskapen som ägde rum 
på 600–talet före vår tideräkning. De flesta av psalmerna uppges vara förfat-
tade av kung David, ca tusen år före vår tideräkning. Höga visan tillskrivs 
kung Salomo – Sångernas sång av Salomo – och skrevs ner runt 900–talet 
f.v.t. Profeten Hosea levde under oroliga tider på 700–talet. 

Det enda man kan vara riktigt säker på är att David inte har författat psal-
merna, i varje fall långt ifrån alla han tillskrivs, och att Salomo helt säkert 
inte är Höga visans författare, och att Hosea i varje fall inte är en enda – om 
det finns en ursprunglig Hosea, så finns det också flera andra författare som 
har arbetat med texten under senare epoker. 

Till detta kommer att de äldsta nedteckningar som finns i samtliga fall är 
många år, och snarast många hundra år, yngre än ursprungstexten. Den äldsta 
sammanhängande editionen av gt eller Toran, är den sammanställning eller 
kanon som masoreterna, en judisk församling av skriftlärda, utförde under 
tidig medeltid (på 1000-talet efter vår tideräkning). Den finns samlad i den 
s.k. Biblia Hebraica Stuttgartensia, en grundtext också för moderna bibel-
översättare. 

När det gällde förra översättningen, 1917 års bibel, var masoreternas 
kanon i själva verket den enda text man utgick från. Idag används också 
översättningar till andra språk, som Septuaginta till grekiska och Vulgata 
till latin. De har ju i sin översättning många gånger utgått från hebreiska 
 texter som är äldre än dem som masoreterna placerade i sin kanon. Det 
fanns ingen tryckerikonst under de tider då de bibliska texterna skrevs ner. 
Varje text skrevs av från äldre texter. Det har skett om och om igen genom 
hundratals år. Var och en som försökt skriva av en text vet att man gör fel. 
Det har också alla dessa tusentals avskrivare genom århundradena gjort. 

Utgångspunkten för modern bibelöversättning är textkritiken. Det inne-
bär, bland annat, att försöka fastställa vad som kan vara den äldsta versionen, 
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oavsett språk, och att försöka eliminera de skrivfel som har uppstått, och 
att ta ställning till passager som har blivit förstörda av andra skäl, och att 
ta hänsyn till vad nyare forskning kommit fram till. Fynden av Dödahavs-
rullarna hör dit. När man hittade dem i grottorna vid Qumran stod man 
plötsligt inför fragment som var mycket äldre än några man dittills haft 
tillgång till. Även om fragmenten var i dåligt skick var fynden av pergament-
rullarna en sensation. 

Till den moderna bibelforskningen hör förstås också den jämförande 
språkforskningens landvinningar. Grundarbetet i bibelöversättandet, text-
kritiken – att bestämma vilka texter som ska användas och varför – är i 
stort sett utförd när en stilist förs in i sammanhanget. Jag ville ta upp den 
för att beskriva den filologiska grunden för nyöversättandet. Många har 
 föreställt sig att Bibel 2000 bara är en revision av de gamla översättningarna, 
en sorts finputsning och modernisering. Men så förhåller det sig inte, allt 
är nyöversatt.  

På sina håll har denna språkvetenskapliga grund för arbetet väckt missnöje. 
Även Gunnel Vallquist, den förträffliga Proustöversättaren och ledamoten 
av Svenska Akademien, i början också medlem av Bibelkommissionen, var 
i sitt tal under Akademiens högtid 20 december i höstas [2000], mycket 
kritisk. Hon ansåg att Bibelkommissionen åsidosatt den teologiska kunskap 
som finns inom kyrkan – jag förmodar att hon avsåg både representanter 
för svenska statskyrkan och den romersk-katolska, som enligt henne borde 
ha fått spela en större roll i bibelöversättandet. Så gjorde man sig urarva, 
menade hon, inte minst med tanke på den västerländska och för den delen 
svenska litteratur som så ofta associerar till Bibeln, i äldre översättningar 
som är förankrade i kulturarvet. 

Känslan av brott mot den tradition av bibeltolkande som har utbildats 
inom kristenheten är den vanligaste och kanske också den tyngsta kritiken 
mot nyöversättningens förutsättningar. Det är också sant att den nya över-
sättningen på några ställen frångår invanda tolkningsmönster. Men trots all 
min respekt för Gunnel Vallquist, och andra kritiker som framfört samma 
sorts invändningar, kan jag inte dela kritiken. 

Nyöversättningen är inte konfessionell. Den skall kunna läsas av män-
niskor av alla konfessioner. Medlemmar av andra trossamfund har också 
deltagit i översättningsarbetet. Så har t.ex. dåvarande överrabbinen i Stock-
holm, Morton Narrowe, i många år varit medlem av Bibelkommissionens 
styrelse. Riktlinjen för arbetet har varit att med de medel som står till buds 
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komma texterna så nära som möjligt, och återge vad som står i dem, på en 
klar och modern svenska. 

Vi har haft två tidigare bibelöversättningar i vårt land. Den första, Gustav 
Vasas bibel eller reformationsbibeln (1541) utgick i huvudsak från Luthers 
översättning till tyska, även om det väl hände att man ibland kastade en 
hastig blick på den hebreiska texten. Men det var en lutherskt färgad – och 
konfessionell – översättning. 

1917 års översättning, som ju inleddes av Gustav III under 1700–talet, 
och som skulle ta 144 år i anspråk, utgick visserligen från hebreiskan. Men 
man följde principiellt, och slaviskt, den masoretiska texten, dessvärre också 
när man på goda grunder visste att den på vissa ställen innehöll felaktighe-
ter, vilket man kunde ana och förstå vid jämförelser med de grekiska och 
latinska översättningarna, som bibelöversättarna kände väl. Dessa 144 år av 
arbete som till slut blev 1917 års översättning och vår nya kyrkobibel, är en 
spännande historia, inte minst på grund av alla de principiella motsättningar 
och dispyter som den innehåller när det gäller stilval och översättningsprin-
ciper. 

Tyvärr enades 1917 års översättare om att använda en särskild bibelstil, 
kännetecknad av ett högstämt och arkaiserande språk, utsmyckat och ofta 
abstraherande, men framför allt – enhetligt. Samma enhetliga bibelstil fick 
gälla tvärs igenom hela den tidsepok på flera tusen år under vilken de mycket 
olikartade texterna författades. Här gick de mycket stora stilskillnaderna 
mellan ursprungstexterna ohjälpligt förlorade. Krönikeböckernas prosaiska 
kärvhet och den svindlande poesin i Höga visan översattes till i stort sett 
samma »bibelspråk«.

Att denna enhetliga bibelstil gått förlorad har varit en annan grund 
för kritiken av den nya bibelöversättningen. Många har tyckt att den nya 
 översättningen inte alls är lika »vacker« som 1917 års översättning. Jag tror 
att det i de flesta fall är en vanesak. Jag finner själv att den enkelhet som 
ibland har återerövrats från den hebreiska texten oftast är mycket vacker – 
också i nt, där evangelisternas enkla språk i översättningen har varit föremål 
för kritik på sina håll. Och jag tycker att det är en stor vinning att stilskill-
naderna i de olika bibelböckerna har fått spela roll i översättningsarbetet. 
Den allvarligaste kritiken gäller helt visst brytningen med en konfessionell 
utgångspunkt, det vill säga med kristenhetens sätt att traditionellt läsa gt 
som en förebådelse av det som skildras i nt. 

Detta så kallat »kristologiska« perspektiv har på vissa ställen gått förlorat, 
däri har kritikerna rätt. Det handlar inte om så många ställen. Men på några 
ställen är det otvivelaktigt så. Jag skall ge ett exempel. I den oerhört gripande 
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psalm 22 i Psaltaren står det, om en människa i nöd, i vers 17 av den nya 
översättningen, så här: 

Hundar samlas runt mig, / jag omringas av en hord av våldsmän. / 
Händer och fötter är skrumpnade, / jag kan räkna varje ben i min 
kropp.

Denna översättning har varit en stötesten. Den som jämför med 1917 års 
bibel finner att där inte står att händer och fötter är skrumpnade, utan att 
»mina händer och fötter hava de genomborrat«. Versen i 1917 års översätt-
ning hänförs sålunda till Jesu lidande på korset, och syftar på spikarna som 
 genomborrade hans fötter och händer. Den nya översättningens filologer 
har funnit det omöjligt att översätta hebreiskan så. När man översätter så 
korrekt som man kan, stöter man helt förståeligt känslorna hos dem för 
vilka det varit naturligt att se gt som en förelöpare till nt. Men Psaltaren är 
en judisk bok, och psalmförfattaren kan ur judiskt perspektiv inte ha haft 
den Jesus Kristus i tankarna som kristenheten betraktar som Messias. 

Den vetenskapliga tolkningen öppnar alltså, menar jag, möjligheten till 
en mer ekumenisk läsning av texterna. Det är en betydande vinst. Kanske 
får jag tacka min bristfälliga konfessionella uppfostran för att jag inte haft 
några svårigheter att acceptera ett textkritiskt synsätt, även där det skapar 
motsättningar till kristen tradition och dess val av läsart. 

Jag hör till dem som anser att vi kan vara tacksamma över att vi med den 
sista statliga översättningen som vi någonsin kan tänkas få i Sverige – Bibeln 
kommer aldrig mer att översättas med de resurser som nu har stått till buds 
– har fått en version som varken är konfessionell eller tar hänsyn till tradi-
tionerna inom särskilda kristna grupperingar. 

Många samfund har ju fäst sig vid särskilda passager och byggt sin 
 speciella teologi över dem. 

Men nyöversättningen innebär ju också på sätt och vis en brytning med 
kulturarvet. Jag tänker på litteraturen. Generationer av svenska författare 
har parafraserat Bibeln eller lånat uttryck från den i en viss översättning 
– ibland den från 1917, men förmodligen ännu mer från den Bibel som 
kallas Karl XII:s, en av bearbetningarna av reformationsbibeln. Alla sådana 
brott innebär förstås en förlust. Vi går miste om uttryck som har flutit in i 
språkbruket, som den suggestiva bilden av »dödsskuggans dal« i 1917 års 
översättning av psalm 23. Det kan man beklaga. Men bilden är en poetisk 
uppfinning av bibelöversättarna till 1917 års bibel.  
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Karl XII:s bibel har inte uttrycket, och den nya översättningens bild – »den 
mörkaste dal« – liknar mycket mer vad som står i den äldre och av många 
älskade översättningen. Så är det på flera ställen, och jag misstänker att just 
Karl XII:s bibel är oöverträffad som källa för svenska författare, förmodligen 
ännu idag. Den anses kärvare och kraftfullare än 1917 års översättning. Själv 
hade jag innan jag blev uppringd av Bibelkommissionen, det var år 1991, 
visserligen läst Bibeln från pärm till pärm, men den enda översättning jag 
kände till var den från 1917. Jag läste den särskilt vintern 1985, då jag höll på 
med min första roman. Först var det nog för att söka en prosastil som gick 
utöver det triviala. Men mycket snart fann jag mig djupt drabbad av vissa av 
berättelserna, som jag läste om och om igen. 

I nt var det Apostlagärningarna, berättelsen om de män och möjligen 
kvinnor, fast de nu är förträngda och bortglömda, som reser över den då 
kända världen, det vill säga romarriket, för att sprida sitt budskap. För mig, 
som höll på med en berättelse om en ung svensk som 1894 lämnade sitt 
hemland för att resa till de Ostindiska kolonierna, var reseskildringen i 
Apostlagärningarna omskakande och avgörande. Hur kan man förmedla 
något som är helt nytt för en gammal värld? 

I gt kom särskilt den oavbrutna omläsningen av den korta berättelsen om 
Kain och Abel att ge ett mönster för hela denna roman. (Min huvudperson 
heter också mycket riktigt Abel.) Brödraparet är, om man så vill, en arke-
typ: brodern som sin broders tvilling, första kärlek, konkurrent och till slut 
kanske vedersakare och mördare. Skapelseberättelsen i Första Mosebok blev 
på samma sätt av stor betydelse för min första roman. Den flöt in som stoff, 
tema och material för uttolkning. 

Från skapelseberättelsen i gt kom en impuls som tvang mig att fortsätta 
med andra kulturers berättelser som hade med »ursprung« att göra – ska-
pelseberättelser från mayaindianer, azteker och hinduer, episka verk som 
Gilgamesh, men också moderna antropologers skildringar från de så kallade 
urbefolkningarna av idag. Jag läste författare som arkeologen och psyko-
logen Erich Neumann och mytforskaren Joseph Campbell, som båda har 
ägnat sina livsverk åt att försöka förstå likheter mellan myter och sagor från 
mycket olikartade kulturer. 

Och jag kom – utifrån min läsning av Bibelns skapelseberättelse – att 
bli alltmera intresserad av studiet av stadierna i såväl det enskilda psykets 
 utveckling som i mänsklighetens uppfattningsformer genom historien. Om 
Bibelkommissionen en gång ringde till mig för att de sett spår av bibelläsning 
i min första roman vet jag inte. Men hur det än var så kom jag att stiga in i 
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arbetet med bibelöversättandet utifrån ett häftigt intresse för vad man – om 
man nu vill uttrycka det fint – kunde kalla jämförande mytforskning. 

  Vad är det som förenar människor och kulturer? Hur ser den utveckling 
ut som vi alla har genomgått, från födelsen till vuxenheten? Vad förenar 
de skilda kulturernas religiösa uttryck och bilder? Hur kan man urskilja 
det universella i Bibelns berättelser? Vad säger de om åtskillnader, som de 
 mellan fientliga folk eller mellan könen? Det var ett intresse som gjorde 
att det ofta ganska tålamodsprövande och krävande arbetet i Bibelkom-
missionen – filandet och gnetandet, de timslånga diskussionerna mellan 
språkvetare, teologer, liturger och andra som sysslade med parallelltexter 
och konkordans – för min del var förbundet med ett eget projekt, en sorts 
undersökning av de mänskliga uttrycken och bilderna. Jag tyckte att det var 
ett stort privilegium att få delta, eftersom det oavbrutet gav inspiration. 

En poäng med att ha med skönlitterära författare i en nyöversättning är 
nog just att de kommer till arbetet utifrån sin särskilda utgångspunkt, sitt 
eget författararbete. 

Den svenska nyöversättningen av Bibeln är förmodligen unik bland moderna 
nyöversättningar genom sin idé att till varje bibelbok som stilist knyta en 
svensk författare. Författare har använts också i andra språkområdens ny-
översättningar, men oftast som bedömare av en text som andra redan har 
färdigställt. Författarens uppgift har varit att putsa på en översättning eller 
komma med invändningar. I det svenska översättningsarbetet har förfat-
tarna varit med från första början, det vill säga från det att det textkritiska 
underlaget har fastställts. Jag ska i korta drag beskriva hur en stilists arbete 
rent praktiskt har gått till. 

Varje bok i Bibeln har först tagits hand om av en stilist, en författare, och 
en lingvist, när det gäller gt en expert på hebreiska (och tillika teologi, som 
professorerna Helmer Ringgren och Bertil Albrektsson som jag båda haft 
glädjen att samarbeta med). Stilisten och hebraisten har utformat var sitt 
förslag till översättning, som de därefter sinsemellan jämfört och diskuterat. 
Hur kan en svensk författare som inte behärskar hebreiska komma med ett 
översättningsförslag? 

Han eller hon har utarbetat det utifrån läsning av andra översättningar, 
moderna tolkningar från så många språk som möjligt, liksom äldre svenska 
översättningar, samt med tillgång till vetenskapliga kommentatorer. Jag mås-
te erkänna att detta första och ensamma arbete ofta varit ofantligt krävande, 
emellanåt yrselframkallande. Ett enda textställe kan ha tolkats på helt mot-
stridiga sätt av olika översättare. Bara ett noggrant studium av skilda kom-
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mentarer kan få den språkligt okunniga att långsamt börja förstå grunden 
till att versionerna kan avvika så kraftigt. Och endast genom en långsam och 
prövande jämförelse mellan översättningar och kommentarer, kan stilisten 
tentativt välja sin egen läsart, utifrån en tolkning av helheten. Som i sin tur 
bara långsamt och genom många turer, förkastanden, nya framstötar och ny 
läsning kan framkallas. Till slut uppstår något som kan likna en övertygelse 
om textens innehåll, men vad skall hebraisten säga? Den ansträngande 
 metoden visade sig ge tillräckligt med stoff, frågor och genmälen för att en 
diskussion mellan stilisten och hebraisten verkligen skulle kunna uppstå, om 
inte på helt jämlik bas så åtminstone på en grund där stilisten inte längre var 
fåkunnig om de översättarproblem som det aktuella stycket bjöd på. 

Diskussionerna med hebraisten har jag för min del upplevt som glädjerika 
höjdpunkter i arbetet. 

När de två, hebraisten och stilisten, kommit fram till en gemensam ver-
sion, om också med frågetecken kvar, har den gått vidare till en större krets 
av översättare, den så kallade översättarenheten. Där har diskussionen, som 
det första översättarparet har deltagit i, forsatt och lett till nästa version 
av texten. Från översättarenheten har den gått vidare till ytterligare andra 
 hebraister, vars synpunkter hämtats in för begrundan och nya diskussioner. 
Och därifrån har texten vandrat vidare till en större krets av läsare, de så 
 kallade referenterna, inte hebreiskkunniga men med professionell kunskap 
om såväl texterna som deras mottagare: skönlitterära författare, präster, 
 lärare, ungdomsledare, journalister och andra. 

Mellan 150 och 200 människor har på detta sätt dragits in i översättnings-
arbetet. Till slut har översättarenheten, som innehåller både hebraisten och 
stilisten, framlagt en nära nog slutgiltig version. Jag har genom åren hört 
många misstrogna röster om översättningsprocessen. »Det går inte att över-
sätta kollektivt«, har det sagts. »En översättning är beroende av ett individu-
ellt temperament.« Kanske hade jag hört till denna kör av röster om jag inte 
själv hade fått delta i arbetet. Min erfarenhet är att översättningen vunnit på 
att hämta in alla synpunkter som står att få, smälta dem och bearbeta dem. 
Det har förutsatt en prestigelöshet hos den enskilde, och en förmåga till om-
prövning av textens innebörd. 

Naturligtvis har språkmännen haft ett övertag. De har å andra sidan varit 
flera för varje enskilt textställe. »Vad har ni för nytta av stilisterna«, har jag 
ibland frågat hebraisterna, »vi som ställer så dumma frågor?« Men kanske är 
det så att en del dumma frågor måste ställas under varje översättningsarbete. 
I varje fall har stilisternas roll varit viktig inom Bibelkommissionen, det har 
alla som jag genom åren talat med understrukit – och kanske ibland också på 
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grund av de dumma eller snarare oväntade frågor som emellanåt har kunnat 
bana väg för ett nytt synsätt eller en försummad aspekt av texten. 

Slutligen har den fullbordade, eller nästan fullbordade översättningen av 
en viss bibelbok förelagts Bibelkommissionens styrelse. I den har också in-
gått representanter för de politiska partierna, det vill säga riksdagen, som en 
gång för snart ett halvt sekel sedan började tala om behovet av en ny över-
sättning av Bibeln. Så har bok efter bok blivit färdig, och i flera fall tryckts 
som provöversättningar från Bibelkommissionen, ända fram till den sam-
lade utgåvan av Bibel 2000 på senhösten förra året. 

Men först i år, alltså år 2001, kan arbetet anses vara avslutat. Då föreligger 
en fullständig utgåva av Bibeln med kommentarer och parallellhänvisningar 
till andra bibelställen med samma uttryck. Och därefter står det var och en 
fritt att jämföra denna översättning med andra, och förstå varför ändringar 
har skett och varför uteslutningar ibland har ägt rum. Den nya översätt-
ningen är volymmässigt kortare än 1917 års översättning. Vissa böcker, som 
Ordspråksboken, är nästan en tredjedel kortare. Det har med stil att göra. 
Bibelns hebreiska är långt mer kondenserad än svenskan. Ingen översättning 
kan helt motsvara originalet. Men man kan komma en smula närmare.

Ofta har jag fått frågan hur jag och andra stilister har påverkat arbetet. Av 
skäl som jag redan har angett är det en nära nog omöjlig fråga att besvara. 
När en text har vandrat genom alla de instanser som jag redogjort för, minns 
man inte längre, i varje fall inte jag, vem som slutgiltigt har påverkat vad. Så 
måste det också vara. En enda bibelbok har tagit flera år att fullborda, och 
turerna har varit många under arbetets gång. 

Säkert har de deltagande författarna haft en påverkan på arbetet, ibland 
kanske på ett annat sätt än man kanske först föreställer sig, som till exempel 
genom att emellanåt vara mer »konservativa« än språkexperterna. Hebrais-
ten är, har det förefallit mig, ofta mer känslig än stilisten för hebraismer, det 
vill säga i svenskan influtna men i grunden osvenska ordvändningar. Stilis-
ten har ibland varit mer benägen att acceptera den sortens konstruktioner 
eller bilder som något som ingår i svenskan. 

Men intressantare än hur den enskilde översättaren har påverkat arbetet, 
är frågan om hur arbetet har påverkat översättaren. Detta nästan trettioåriga 
intensiva översättningsarbete har ju inte bara gett oss en ny översättning av 
Bibeln. Översättningsprocessen har också haft en påverkan på den samtida 
litteraturen. Det är uppenbart hos några av de mest namnkunniga stilisterna, 
som Karl Vennberg, som deltog under hela arbetet med översättningen av 
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nt, eller Tomas Tranströmer, som var stilist i översättningen av en av gt:s 
centrala böcker, psalmerna i Psaltaren. 

Tomas Tranströmer kom till uppdraget från sin mycket personliga lyrik 
och livsåskådning, och arbetet med bibelöversättningen har flutit in i den. 
I hans diktsamling För levande och döda (1989), för att ta ett exempel, kan 
man se hur hans användning av ordet »djup« – hämtat från psalm 42 i Psal-
taren, där det står att »djup ropar till djup« – utvecklas till en hel befrielse-
teologi för oss sentida. 

Tranströmer skriver, i För levande och döda: 

Och djupets Gud ropar ur djupet
»Befria mig! Befria dig själv«. 

Vi kan inte, säger dikten, befria Gud hur hans fångenskap (hos kyrkor, 
maktsystem, teologier och sekularisering) utan att först befria oss själva ur 
samma fångenskap. Och detta innebär, säger dikten i min läsning av den, att 
i ett och samma ögonblick kunna känna samhörighet med den symbol som 
psalmförfattaren en gång använde, och nylevandegöra den. Vi måste idag 
befria oss själva för att känna samhörighet med Gud, och befria Gud för att 
uppleva samhörighet med oss själva. 

Vi måste återupprätta kontakten med vårt eget djup – just där och på 
inget annat ställe kan vi finna Gud. Bilden av »djupet« utvecklas vidare, med 
ytterligare associationer, i Tranströmers senaste diktsamling Sorgegondolen 
(1996). Vad jag försöker säga, eller kasta fram som en aspekt på bibelöver-
sättandet, är att en ny bibelöversättning visserligen kan ses som en brytning 
med en gammal tradition, men också kan befrukta en ny tid med levande 
bilder för vårt predikament och vår tid. 

Karl Vennberg, enligt sin egen utsaga utan gudstro, greps uppenbarligen 
av deltagandet i översättningen av nt på ett så djupgående vis att det kom att 
avsätta en hel rad dikter, bland dem »Paulus« i Visa solen ditt ansikte (1978). 
Dikten beskriver en människa som sitter mitt i »klyftan där världen räm-
nade«. Paulus orsakade ju ett brott – en rämna – när han fick kristendomen 
att ryckas ut ur modersskötet, som var judendomen. 

Paulus var jude. Men han kom som bekant att grunda en ny religion som 
bröt med hans egen tillhörighet. På sätt och vis kan han ses som den förste i 
raden av väktare av den nya religionen, och alltså också som en förminskare 
av den fulla innebörden av Kristus budskap. Paulus dilemma och känsla av 
klyvnad, som vi alla mer eller mindre är delaktiga i, är modernitetens och helt 
säkert Vennbergs egen. Men också de vars botten är splittring och klyvnad 
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har en förbönsman i Karl Vennberg, som ur sin inlevelse hämtar uttryck för 
en gudslängtan som möjligen är paradoxal, men inte mer paradoxal än att 
den har paralleller i de bibliska texterna:

Vem ska ta hand om den paulinska plågan. 
Vem ger dårarna deras del av Gud? 

Och nu, som avslutning, några översättningsövningar. De härrör från det 
första mötet mellan hebraisten (Bertil Albrektson) och stilisten (jag själv). 
Den text det handlar om är inledningen till profeten Hosea. Boken skrevs i 
en tid som var svår och fylld av konflikter och politisk oro, någon gång på 
700-talet före vår tideräkning. Israel var splittrat i två riken. Hosea levde i 
Nordriket. Boken inleds av en strof som placerar den i historien. 

Den andra strofen innehåller några av Bibelns mest kraftfulla ord. Det 
är Jahve som talar till profeten och kräver att han skall skaffa sig en hora 
till hustru. Detta är vad Herren själv har fått utstå genom det just då så tro-
lösa Israel (äktenskapsmetaforen mellan Gud och hans folk är vanlig i bibel-
texterna). Herrens folk har avfallit genom att tillbe främmande gudar. Och 
Herren är ömsom hotfull och ömsom ömsint som en älskare. 

Så här återges andra strofen i Karl XII:s bibel: 
  

Och då Herran först tog till att tala genom Osea, sade Herren till 
honom: Gack bort, och tag dig ena sköko till hustru, och skökobarn; 
ty landet löper bort från Herranom i boleri. 
 

Orden är starka. Bildspråket är konkret. Gud är förolämpad och djupt sårad 
över att hans folk har förfallit till främmande trosföreställningar och främ-
mande sedvänjor. Han kräver att profeten skall pröva på samma sak. Men ser 
man till 1917 års översättning, finner man att den är betydligt prydare: 

När Herren först talade till Hosea, sade Herren till honom: Gå åstad 
och skaffa dig en trolös hustru och barn till en trolös moder, ty i 
 avfällighet löper landet bort från Herren. 

Nu sitter jag vid mitt matbord och skall själv försöka mig på att tolka texten, 
efter att ha läst åtskilligt om den och många översättningar, däribland dessa 
båda. Jag vill gärna behålla konkretionen som uppenbarligen finns i den 
hebreiska texten. Ändå blir resultatet, tycker jag själv, en smula lamt:
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När Herren först talade till Hosea, sade Herren till honom: Gå och 
skaffa dig en horkvinna och horungar, för landet begår hor och följer 
inte Herren.

Nu anländer Bertil Albrektson hem till mig från Uppsala med vissa materiella 
bidrag till lunchen och sitt översättningsförslag. Andra strofen innehåller en 
rad varianter: 

Här börjar Herrens ord /det som Herren talade/ genom Hosea; /Gå 
och/ tag dig en horkvinna och horungar/en horisk kvinna och ho-
riska barn. Ty landet horar och vägrar /vägrar i sin horiskhet/ att följa 
Herren/vänder sig horiskt bort från Herren. 

Här följer långa diskussioner. Bertil Albrektson har bevarat något som jag 
har missat, nämligen att Herren inte bara talar till Hosea utan genom honom. 
Så måste det förstås stå. Jag vill gärna ha kvar uttrycket »Gå och tag« eller 
»gå och skaffa«, på grund av att det är så mycket rumsligare än bara »tag dig 
en horkvinna«. Om detta blir vi överens. Men hur skall vi handskas med 
hebreiskans dubbla bild, som i ett enda andetag håller samman både Herren 
och hans folk och mannen och den svekfulla kvinnan? 

Dubbelheten finns uttryckt i Bertils utkast: »Ty landet horar och vägrar i 
sin horiskhet…« Det är exakt, men onekligen en smula klumpigt. Skulle vi 
kunna finna någon motsvarighet i svenskan till den direkthet som uppen-
barligen finns i grundtexten? Jag undrar efter mycket diskuterande om man 
inte skulle kunna uppfinna ett uttryck, nämligen »hora sig bort«? Vi talar 
länge om saken och hittar liknande konstruktioner i svenskan, »drömma sig 
bort«, etcetera. 

Till slut enas vi och skriver så här: 

Här börjar Herrens ord genom Hosea. Herren sade till Hosea: 
Gå och skaffa dig en horkvinna och horungar, ty landet horar sig bort 
från Herren. 

Det är kort, många ord kortare än de tidigare svenska översättningarna. 
Det kanske inte är den viktigaste aspekten men det överensstämmer helt 
visst bättre med hebreiskans stil och ordknapphet. Klarheten och kraften 
är bevarad. Bertil är förtjust över att vi genom nyskapelsen utan upprep-
ningar kan fånga den hebreiska parallellismen. I denna form överläm-

agneta pleijel – Bibeln och agneta



132

nade vi förslaget till översättargruppen. Så står det också i den slutgiltiga 
 översättningen. 

Ingen översättning är evig, och ingen tolkning av Bibeln är slutgiltig. Men 
för alla som har 1917 års bibelöversättning i bokhyllan, och som nu får till-
gång till en ny översättning, med kommentarerna som röjer något av över-
sättningsarbetets principer och tankar, finns det möjlighet att själva bilda 
sig en uppfattning om detta översättningsprojekt. 

Jag som haft privilegiet att delta en smula i arbetet – verkligen bara i en 
liten del av denna stora helhet – har lärt mig att det vi kan veta om dessa tex-
ter bara är en ringa bråkdel av det vi inte känner till. Detta är med all säker-
het inte den sista svenska översättningen av Bibeln. Men den kommer, som 
de tidigare översättningarna, att sätta spår i samtiden och i litteraturen.

agneta pleijel – Bibeln och agneta





Föreläsare 31/8 2003

Anders Bodegård är till utbildningen språklärare och har varit 
svensk lektor i Lyon och i Krakow. Han har sedan 1984 översatt en lång rad 
böcker i olika genrer från franska och polska, t.ex. av Jean Rouaud, Patrick 
Chamoiseau; Witold Gombrowicz, Wisława Szymborska, Adam Zagajewski 
samt dramatik av bl.a. Racine, Corneille, Georges Feydeau och Gombrowicz. 
Deltog i grundandet av Litterärt översättarseminarium och ledde 1998–2001 
år översättningen från polska till svenska.  



135

A n d E R S  B o d E G å R d

tre översättarblickar

1. Hur dikten ser ut och hur den rör sig

Hör man denna text läsas upp uppfattar man den antagligen som en dikt. 
Fast det är inte alldeles säkert, det rör sig ju om så kallad fri, orimmad vers. 
Ser man texten tryckt som här råder inget tvivel om att det är en dikt; den 
poetiska identiteten blir för läsaren uppenbar, grafiskt och visuellt. 

I översättandets metodik är imitationen en viktig beståndsdel, ja, här-
mandet är en drivkraft. Man kan ibland önska att översättningen finge nå-
gon sorts genetisk likhet med originalet, att den »lät likadant«, vilket förstås 
är en omöjlighet. En översättarkollega brukar illustrera detta med den tri-
umfkänsla hon erfar när hon någon gång kan översätta cool med »kul«.

Jag kan alltså önska att dikten NOTERAT vore grafiskt identisk med dik-
ten NOTATKA, att jag kunde lägga den översättningen över originalet så 
att de skulle sammanfalla. Polskan har fast betoning på näst sista stavelsen, 
penultiman, så polskan räknar stavelser; svenskan har så kallad dynamisk, 
det vill säga rörlig och betydelsebärande accent, så stavelseräkningen är inte 
lika viktig. Bakom den »fria« versen i NOTATKA döljer sig flerfaldigt det 
klassiska polska versmåttet »trettonstavingen«, med taktvila efter sjunde 
stavelsen, här uppdelad på två versrader (ibland ersatt av »elvastavingen«). 
Det är en meter som låter naturlig, den liknar den jämna, mänskliga and-
ning som är Szymborskas musikaliska ideal. Jag har visserligen inte återgett 
 stavelseantalet exakt i översättningen, men jag har hela tiden haft det för 
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ögonen och hört det i öronen. För diktens titel använder jag, som ni mär-
ker, inte lexikonöversättningen ’anteckning’, utan ett substantiverat particip, 
 ’noterat’, vilket imiterar originalet fonetiskt och grafiskt. 
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NOTATKA

Życie — jedyny sposób,
żeby obrastać liśćmi,
łapać oddech na piasku,
wzlatywać na skrzydłach;

być psem,
albo głaskać go po ciepłej sierśći;

odróżniać ból
od wszystkiego co nim nie jest;

mieścić sie w wydarzeniach,
podziewać w widokach,
poszukiwać najmniejszej między 

omyłkami.
                                    
Wyjątkowa okazja,
żeby przez chwile pamiętać
o czym sie rozmawiało
przy zgaszonej lampie;

i żeby raz przynajmniej
potknąć sie o kamień,
zmoknąć na któryms deszczu,
zgubić klucze w trawie;

i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze;

i bez ustanku czegoś ważnego
nie wiedzieć.

NOTERAT

Livet är enda sättet
att beväxa med löv
hämta andan i sanden
flyga upp på vingar;

att vara en hund,
eller stryka den över pälsen;

att skilja smärta
från allt som inte är det;

att få plats i händelserna,
ta vägen i vyerna,
leta reda på det minsta 

bland misstagen.

Ett enastående tillfälle
att minnas för en stund
vad man pratade om
i den släckta lampans sken;

att åtminstone en gång
snava på en sten,
bli våt i något regn,
tappa nycklarna i gräset;

och följa med blicken en 
gnista i vinden;

och utan uppehåll inte veta
något viktigt.



137

En översättning tenderar ju att bli längre än originalet. Översättaren är 
orolig för allt som kan gå förlorat under processen och använder för många 
ord. I själva verket skulle översättandet inte sällan vinna på ett ekonomiskt 
sinnelag hos översättaren: här finns »skräpord« att ta bort från det ena språ-
ket till det andra; den svenska negationen inte är lång och tung; pronomina 
henne och honom har två skrymmande stavelser och kan ibland elimineras 
när syftningen är klar; och så vidare. Kort sagt är det ofta en poäng att räkna, 
inte bara ord utan stavelser – och korta.

En Szymborska-dikt är lätt att känna igen. Här finns en dansant rörlighet, 
det kan bli som en pardans med läsaren. Dikten rör sig i djärva svängar, 
men balanserat, och beskriver en upptäckande bana som öppnar ständigt 
nya perspektiv. Den centrifugala kraften är stark men hålls igen för att dikten 
utan att falla ska nå slutraden, där den, efter ha gått fram i cirkel eller spiral, 
plötsligt vänder sig åt ett nytt håll och stannar häpet. 

Just här finns ett misslyckande i min översättning. Slutet lyder ordagrant: 
’och utan uppehåll något viktigt / inte veta’, alltså en ogrammatisk lydelse 
som vore olämplig i en Szymborska-översättning. Svenskans stränga ord-
följdsregler tvingar mig att saka det slagfärdiga Szymborska-slutet »inte 
veta« (hon är känd för sina negationer). Jag hoppas ändå att denna skapelse-
berättelse i miniatyr någorlunda går hem på svenska – den koncentrerade 
färden nerifrån de materiella löven upp till den immateriella gnistan, från 
påtagligt växt- och djurrike, via människovillkoren, till irrblosset.

Szymborska är känd för sitt skickliga och lekfulla arbete med idiomen. 
Hennes ordval är beräknat och avvägt, det öser ur hela språket men und-
viker överdrifter. På ett ställe har jag härvidlag hoppat över skaklarna: »i den 
släckta lampans sken« är en självmotsägelse som inte har någon motsvarig-
het i originalet, där det står: ’vid släckt lampa’. Men jag kunde inte låta bli att 
ta mig den friheten. 

Flera läsare kommer att reagera mot verbet ’beväxa’. Det brukar ju inte an-
vändas i infinitiv, bara i perfekt particip: ’beväxt’, ’bevuxen’. Men detsamma 
gäller faktiskt det polska verbet, och här behövdes ett svenskt verb med en 
sorts grundbetydelse, parallellt till ’befolka’, ’bebo’. Jag tänker inte ta bort 
det.

2. att se, att säga

Uppgiften var att göra en ny översättning på vers av Jean Racines Phèdre 
från 1677 för Karl Dunérs uppsättning på Dramaten 2006. Förra gången den 
spelades här var 1927, i Olof Molanders regi och med Tora Teje som Fedra. 
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Översättningen var gjord 1915 av Karl August Hagberg (Shakespeareöver-
sättarens brorson). Skulle jag våga ge mig på detta den franska litteraturens 
högsta verk och räkna stavelser och rimma, rimma? Jag kunde inte tacka 
nej.

Som vägledare i arbetet har jag haft de inspirerande kritikerna Jean 
 Starobinski (f. 1920) och Roland Barthes (1915-1980).

 I skogen är det tyst, inga rop hörs nu eka,
 och tung av hemlig eld har er blick slutat leka.

 Les forêts de nos cris moins souvent retentissent:
 Chargés d’un feu secret, vos yeux s’appesantissent.  
 

(Theramenes diagnos av sin skyddsling Hippolytos tillstånd)

Blicken hos Racine har en »köttslig tyngd«, där kroppsligheten och känslans 
innebörder finns materialiserade, skriver Jean Starobinski i sin essä »Det 
levande ögat«. I Phèdre är voir (se) det mest frekventa verbet, och regard 
(blick) och yeux (ögon) bland de vanligaste substantiven. Samtidigt är detta 
voir (se) enstavigt och så när osynligt. 

Att se är en lidelsefull handling som alltid stannar vid en ofullkom-
lig bild av den åtrådda varelsen. Att vara sedd innebär inte ära utan 
skam. […] Bakom det man ser finns hos Racine det man skymtar, 
och längre bort finns detta vars verklighet man bara anar, utan att se 
något av den. Vilket ger ett skuggperspektiv… 

Men Racines Phèdre är först text, en tragedi som nu har nyöversatts och 
ska sägas av skådespelarna i tragedin Fedra, där Stina Ekblad gör titelrollen. 
Den är skriven på versmåttet alexandrin som sedan medeltiden har mätt ut 
och gjort poesi av franskans speciella ordmusik — franskan som inte har 
någon dynamisk betoning men där frasen strävar framåt, uppåt, franskan 
som räknar sina stavelser.

Denna episka alexandrin består av tretton respektive tolv parvis rimmade 
stavelser (växelvis kvinnliga och manliga rimpar), med en cesur (taktvila) 
mitt i versen (efter sjätte stavelsen).

Vi slår upp alexandrin i Nationalencyklopedin: »ett (äldre) versmått med 
sexfotade jambiska versrader«. Den definitionen stämmer inte på alexand-
rinen i vare sig Racines Phèdre eller denna svenska Fedra. Där som här är 
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stavelserna och deras ofrånkomliga antal grunden, marken över vilken vers-
fötterna kliver fram i form av både jamber och anapester (Man går en enda 
gång över tårarnas flod). 

Racine begagnar sig i sina alexandriner av les effets de naturel: han ruckar 
på det rigida versschemat; cesuren är inte alltid en tydlig paus, ofta mest en 
rytmisk accent; han använder versbindning (överklivningar, enjambements) 
mellan raderna. En vers kan tas över av en motspelare, ett rim kan fullbordas 
i nästa replik, rentav i följande scen.

I översättningen används inte negationen ej, och gammaldags versord-
följd har undvikits.

Vokabulären i Racines dramatik är notoriskt stram och knapp, orden upp-
repas, konsten består i hur de återkommer och sammanförs. 

Här finns inga scenanvisningar (förutom två: »hon sätter sig«, »ensam«). 
Ett enda föremål finns med både i orden och på scenen: ett svärd. Känslo-
metaforerna är enkla och oftast desamma: eld är lika med lidelse. Naturen 
beskrivs med allmänna ord: skogar, stränder, hästar. Av människokroppen 
finns främst öga (även öra) och hand, någon gång kropp; huvud finns med i 
betydelsen utseende. (I svenskan har tillförts: mun, tunga, mage, hud…).

Racine bygger sin Phèdre (som först hette Phèdre et Hippolyte) på Euripides 
(grekiska), Seneca och Vergilius (latin). Versen är full av namn: gudar, jättar, 
hjältar (latinskt namnskick); floder, trakter, städer, släkter. Och namnen är 
infogade i versen och rimmen. Vilka svenska ord rimmar på »Fedra«?

Ett målande med ord — konkretiserade bilder — ser vi bara tre gånger: 
då Fedra träder in i första akten och förtvivlat fingrar på sina prydnader; 
då budbärerskan Panope i sista akten beskriver Fedras förvirringstillstånd; 
och framför allt i Theramenes långa tirad, där han skildrar Hippolytos våld-
samma död och vokabulären exploderar. 

Enligt Roland Barthes har personerna i Racines tragedier ett verbalt bete-
ende: utrop, provokationer, överdrifter, upprördheter, språkliga tautologier. 
I Fedra, menar han, är det mindre Fedras kärlek än hennes bekännelse som 
är i fokus. Han kallar verket för »…en det instängda Ordets, det återhållna 
Livets tragedi. Ty ordet är ett substitut för livet: att tala är att mista livet«. 
Han skriver vidare om en »förlossningens tragedi«, där Oinone till varje pris 
vill förlösa, befria, Fedra från ordet. Han skriver: »Vad är det då som gör 
Ordet så förfärande? Att det är en handling, ordet är mäktigt. Men framför 
allt är det oåterkalleligt.« Ja, denne Theseus, som har lyckats med bedriften 
att återkomma från dödsriket, han talar för tidigt! Han kastar ur sig ordet, 
bönen, som gudarna sänder tillbaka i form av monstret som tar sonens liv.

Barthes skriver också om den klassiska verskonstens musikalitet, där mu-
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siken omhändertas av »en perfekt definierad teknik: alexandrinen«. Erbju-
der metern alltså inga friheter? Är det en bur och ingen bro? Eller både bur 
och en bro som bär och för vidare? Och skulle man inte kunna beteckna 
den med musikaliska termer för valörer och tempi? Själv talar Barthes om 
Racines tenebroso, det skuggade, klärobskyren.

Och förutom tempi finns temperaturer: 

(Fedra nära slutet:) 
    … så underligt det känns:
i ett hjärta som dör finns en kyla som bränns.

Roland Barthes, Sur Racine, 1963.
Jean Starobinski, L’œil vivant, 1961

3. ryszard Kapuściński och känslan för språket

»Tłumacz — postać XXI wieku«: »Översättaren — 2000-talets huvudperson«, 
så löd titeln på Ryszard Kapuścińskis föreläsning med vilken han invigde 
den första världskongressen för översättare av polsk litteratur, i Krakow i maj 
2005. Sedan reste vi oss, alla 190, en och en, från La Paz, från Bagdad, från 
Helsingfors etc. och presenterade oss på polska. 

Ryszard K. betonade att den litterära översättaren i dagens värld spelar en 
särskild roll, eftersom vår civilisation, trots den stora vikt som bild och ljud 
har fått, är en textens civilisation, där det skrivna och tryckta ordet väger 
tyngst. Han betonade vidare det grannlaga i översättarens hantering; han 
behöver en skarp blick, ett känsligt öra, smak och intuition för språk, och 
inte minst minne, eftersom ett språk är i ständig förändring, utveckling.

Han sammanfattade så här: 

Genom att översätta en text öppnar vi en ny värld för de Andra, ge-
nom att tolka den för vi den närmare, gör det möjligt att vistas i den, 
gör den till en del av vår egen erfarenhet. Så tack vare översättarens 
bemödanden vidgas vår intellektuella horisont, fördjupas vår förstå-
else och våra kunskaper, och vår mottaglighet väcks till liv.

Ryszard K. har kallat sig själv för en sorts översättare. Ur skissböckerna 
 Lapidarium: 
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[…] den ensamme reportern, han som reser runt i världen till 
 främmande länder: han skriver om sådana som inte läser honom, 
för sådana som är rätt ointresserade av dem han skriver om. Han är 
 någon mittemellan, upphängd mellan de kulturer han ska tolka. Hans 
fråga och problem: i vad mån går det att tränga in i och lära känna en 
annan kultur, som skapas av inre, fördolda koder, vilka den som lever 
i en annan värld inte är i stånd att dechiffrera och förstå?

Vad är Ryszard Kapuściński för en? Journalist och världsreporter — visst. 
Men framför allt en polsk författare som gäckar gängse genreindelning och 
som är mycket medveten om språkets möjligheter och begränsningar: hur 
skriver man stel köld (Sibirien) och dallrande hetta (Afrika)? 

En utgångspunkt är det ordknappa. Han fick lära sig att vara koncis 
som Afrikakorrespondent för den fattiga polska pressagenturen pap: »För 
att beskriva kuppen i Nigeria 1964 fick jag exakt 100 dollar. Telex kostade 
50 cent ordet, jag hade alltså 200 ord till mitt förfogande, en sida…«

Men de skiftande ämnena och föremålen för skrivandet kräver en motsva-
rande variation. När han skriver om Chile i Fotbollskriget låter han sig influ-
eras av spanskan och dess »barockrikedom och rokokoöverflöd«. Handlar 
det om Afrika är det annorlunda: »Den traditionella afrikanska poesin är 
rytm, enkelhet, upprepningar. Av upprepningarna uppstår en musikalisk 
effekt: musiken i det traditionella Afrika är framför allt trummor, talande 
trummor.« Han ser en brist i det polska språket, som saknar en »tropisk 
tradition« för att återge atmosfären och klimatet i den täta djungeln och den 
torra öknen.

Ryszard K. är en kameralins som rör sig framåt i olika tempon, oftast 
 horisontellt, i markplanet, medan han tittar och tolkar. Och det han ser ger 
stil och språk, det kommer liksom ur marken. När han skriver om Indien 
i På resa med Herodotos blir det ett framvällande flöde av myllrande me-
ningar. När det gäller Kina sipprar språket torrt och ordkargt.

Min uppgift som översättare är alltså att översätta en översättare — av 
förnimmelser och syner. Att svara på frågan: vad är det hans blick har fångat, 
blicken han riktat mot marken, mot horisonten, mot människorna han 
 möter? Jag måste se hur det ser ut. Och skriva det på svenska.

I Lapidarium vittnar Ryszard K. om ytterligare en förutsättning: 

[…] jag kan inte avstå från poesin. Den kräver en djup koncentration 
på språket, och sådant kommer prosan till godo. Prosan måste ha 
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musik, och poesin är rytm. När jag börjar skriva måste jag finna 
 rytmen. Den för mig hän som en flod…

Han har även skrivit dikter sedan ungdomsåren. En liten volym utkom på 
80-talet, en till kom förra året. Jag har ännu inte gett mig i kast med dem. 
Men jag läser hans prosa högt, och jag räknar ofta stavelserna.

Ryszard K. skulle fylla 75 år den 4 mars 2007. Som överraskningspresent 
till födelsedagen gjorde 13 av hans översättare i hemlighet en bok med var 
sin berättelse om honom, om att översätta honom och därmed vara med 
 honom. Den heter Podróże z Ryszardem Kapuścińskim (På resa med Ryszard 
Kapuściński).

Men han dog den 23 januari. Flera av översättarna reste till begravningen 
i Warszawa. Boken fanns då i två exemplar, ett lades ner i kistan, ett över-
räckte vi på kvällen till hans änka Alicja.

Dagen efter hans död hittade någon en liten dikt i en pappershög på hans 
skrivbord:

Ten na fotografii
szesnastolatek
to przecież nie ja

Ten z trudem idący ulicą
to przecież nie ja

A jednak
ten z fotografii
i ten na ulicy
to jednak ja

A ten co teraz w to wątpi
ten to właśnie nie ja
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Han där på fotot
sextonåringen
är ju inte jag

Han som med möda går gatan fram
är ju inte jag

Och ändå
är han där på fotot
och han där på gatan
ändå jag

Och han som nu tvivlar på det
är egentligen inte jag

teXterna är tidigare puBLicerade i med andra ord nr 33, 2002, dramatens 
programBLad 2006 ocH med andra ord nr 50, 2007
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B A R B A R A  Lö n n q v i S t

den kvinnliga blicken 
– om översättningen av en achmatova-dikt

Лотова жена

Жена же Лотова оглянулась
позади Его и стала соляным

столпом.
Книга Бытия

И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе,
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть

На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.

Взглянула, и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
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И быстрые ноги к земле приросли.

Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

     1924

Lots hustru

Och Lots hustru, som följde 
efter honom, såg sig tillbaka;

då blev hon en saltstod.
Första Mosebok

Den rättrogne följde Guds sändebuds steg
i spåren av ljus mot det svarta berget.
Men orons tonfall ljöd i hans hustru:
Det finns ännu tid, du kan se tillbaka

mot ditt älskade Sodoms röda torn,
mot torget där du sjöng och gården där du spann,
mot de tomma fönstren i det höga huset,
där du födde barn åt din älskade man.

Hon såg – och bländad av dödens smärta
stod ögonens hålor vita och blinda;
och kroppen stelnade till genomskinligt salt,
hennes lätta fötter växte fast i jorden.

Vill någon begråta denna kvinna?
Är hon ändå inte en mindre förlust?
Mitt hjärta kan dock aldrig glömma
henne som gav livet för en enda blick. 

Övers. Barbara Lönnqvist
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Det svåra med diktöversättning – man har så få ord. Och då menar jag de 
synliga orden i dikten. Omkring de synliga finns ett nätverk av osynliga 
– alla de associationer som just dessa ord framkallar, ordens minne av 
 tidigare kontexter, i språket, men ändå viktigare, i just den diktarens språk. 
Det gäller alltså för översättaren att lyssna in sig hos diktaren, ställa frågan: 
kunde Achmatova ha använt detta ord? Vilken är stilnivån? Kontexten? Men 
 utöver ordvalet måste översättaren också lyssna sig till tonfallet. Hur förhål-
ler sig den talande, diktaren, till det hon säger?

Tonfallet är ett komplext fenomen, jag ser det som ett slag modus i vilket 
dikten är skriven. I den gamla klassiska dikten hade man genrer där tonfallet 
var givet: odet, elegin … I vissa genrer förbands tonfallet med ett visst vers-
mått som blivit förhärskande. Så till exempel var ryska oden skrivna i fyrfo-
tade jamber. Versmåtten bär dock inte på samma associationer i olika littera-
turer. Och till genrens tonfall kommer alltid diktarens personliga tonfall. I en 
elegi av Achmatova hör man ändå alltid Achmatova. Varför är det så?

Jag vågar tro att det beror på att tonfallet finns också i själva orden, i 
den »rytm« som uppstår ur just dessa ord, ett slags semantisk rytm. För att 
»fånga den rätta tonen« krävs alltså att översättaren väljer de »rätta orden« 
– de som är just den diktarens i just den dikten. Därtill måste dessa ord 
»samstämmas« med den prosodiska rytmen, med den rytm som skapas av 
ordens ljud och betoningar. Den rytmen är också betydelsebärande. Vers-
radens betoningar kan skapa en »gungande« eller en stackato-rytm. Och 
ljudens klangfärg – vokaler kan vara »mörka« eller »ljusa« – skapar också 
tonfallet. Hur skall då översättaren få ihop dikten på sitt språk? Är alla dik-
tens uttryckselement likvärdiga eller finns det i dikten någon hierarki, finns 
det element som är primära och andra som är mera sekundära i uppbyggna-
den av just denna dikt? Den ryska litteraturforskaren Jurij Tynjanov införde 
på 1920-talet begreppet dominant för de uttryckselement i verket som är 
mera styrande än andra, som är, så att säga konstituerande för dikten.

I följande analys av Achmatovas dikt »Lots hustru« försöker jag få fram det 
som är konstituerande i dikten, det som skapar dikten, som gör den till poesi, 
och till just Achmatovas poesi. Denna analys är egentligen tolkningen, det 
vill säga min förståelse av denna dikt. Jag skall också göra jämförelser med 
en annan översättning till svenska, där översättaren betonat andra element 
och sålunda gjort en annan tolkning.

Jag börjar med att först ge en råöversättning av det ryska originalet1 där 
ordföljden är den ryska. Ordföljden är viktig för den semantiska rörelsen i 
dikten.

Barbara Lönnqvist – d
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Lots hustru

Och Lots hustru, som följde 
efter honom, såg sig tillbaka;

då blev hon en saltstod.
Första Mosebok

Och en rättrogen/den rättrogne gick efter sändebud Guds
Väldig och ljus, på svart berg.
Men högt/högljutt till hustru sade/talade oro:
Inte sent, du kan ännu se

På röda torn kära/födelse- Sodoms
På torg(et), där (du) sjöng, på gård, där (du) spann
På fönster tomma höga husets
Där åt käre man barn (du) födde.

(Hon) tittade/såg och stela av/i dödlig smärta
Ögon hennes längre se inte kunde,
Och gjordes kropp till genomskinligt salt
Och snabba fötter i jorden växte fast.

Vem kvinna denna begråta skall?
Inte (en) mindre tycks hon av förluster?
Bara hjärta mitt aldrig (skall) glömma
Henne som gav livet för en enda blick.

Det första vi kan lägga märke till är att dikten föregås av ett motto. Många 
dikter hos Achmatova har motton, epigrafer. Hon skriver i förhållande till 
någon annan text, som finns närvarande i mottot. Achmatovas dikt är på så 
sätt dialogisk, den är inte innesluten i sig själv utan sträcker sig ut mot ett 
sammanhang. Vilket är då sammanhanget för denna dikt?

»Lots hustru« ingår i en svit av tre dikter (Biblejskie stichi – »Bibliska 
dikter«) som alla handlar om gammaltestamentliga kvinnor. Utöver den 
namnlösa Lots hustru har vi Rakel (Jakobs andra hustru i Första Mose-
bok) och Mikal (Sauls dotter i Första Samuelsboken). Det gemensamma för 
dessa kvinnor är att över deras liv bestämmer en man som inte frågar efter 
 kvinnans vilja (Lot, Laban och Saul). Lot frågar inte sin hustru när han ger 
sig iväg från Sodom, hustrun ges inte ens ett namn. Laban tvekar inte att 
lura Jakob när han i stället för Rakel leder in den beslöjade Lea till honom. 
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Saul använder Mikal, som förälskat sig i David, för att få David att gå ut 
mot filistéerna och kanske, som Saul hoppas, stupa. Achmatova ger i alla tre 
dikter dessa kvinnor röst – det finns i dikterna en protest mot kvinnornas 
öde, eller snarare, en protest mot hur ödet beskrivs i bibeltexten. Hur får 
Achmatova oss att höra Lots hustrus röst? 

I det ryska originalet kan hela strof 2 läsas som om den var skriven i jag-
form. De tre verben – sjöng, spann och födde (pela, prjala, rodila) – står utan 
pronomen. När oron (trevoga) talar till Lots hustru i strof 1 så är det hon 
själv som talar. Oron  trevoga är på ryska femininum, »hon«, och samman-
smälter sålunda med »henne«, kvinnan, Lots hustru. Inne i Lots hustru talar 
en röst som är hennes egen. Och Achmatovas röst förenar sig med Lots hus-
trus. Du är jag, jag är du. Jag talar för dig. Du talar i mig. När vi kommer till 
strof 2 kan sålunda »du« (som finns uttryckt i pronominet ty i strof 1) redan 
läsas som »jag« då pronominet saknas. Vi kan alltså läsa strofen dubbelt. Ett 
utifrån-perspektiv ger:

Ditt älskade Sodoms röda torn
torget där du sjöng, gården där du spann,
de tomma fönstren i det höga huset
där du födde barn åt din kära man

Men oron finns inne i Lots hustru och raderna kan på ryska läsas:

Mitt älskade Sodoms röda torn
torget där jag sjöng, gården där jag spann,
de tomma fönstren i det höga huset
där jag födde barn åt min kära man

En läsning där Lots hustru ges röst, blir ett jag, är sålunda underförstådd. 
Den har igångsatts av det feminina ordet trevoga, oron som talar. Även om 
vi på svenska måste sätta in pronomina – du sjöng, du spann, du födde barn 
åt din kära man (i överensstämmelse med pronominet i versraden innan, du 
kan ännu se – ty mozjesj esjtjo posmotret) – måste vi kunna höra Lots hustrus 
röst i raderna. Och hennes tonfall är uppbragt, hon har i hast tvingats bort 
från staden, hon slits mellan sin mans befallning och trofastheten mot sitt, 
mot deras förflutna. I min översättning2 har jag därför strävat till att komma 
så nära den inre rösten som möjligt, jaget som talar (alla du-pronomen kan 
här bytas ut mot jag):
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[…] du kan se tillbaka
mot ditt älskade Sodoms röda torn,
mot torget där du sjöng och gården där du spann,
mot de tomma fönstren i det höga huset,
där du födde barn åt din älskade man.

Upprepningen av prepositionen mot understryker blickens riktning, den 
strävan tillbaka som gripit hustrun.

Dikten har översatts till svenska tidigare.3 Tonfallet i den versionen är när-
mast beskrivande, Lots hustru betraktas utifrån:

se ditt Sodoms tinnar och torn och sångernas torg
gårdsplanen där du satt och spann ditt garn.
Fönstren är tomma nu och rummen tunga av sorg,
där du levat lycklig med man och barn.

Det finns i hela strofen ett stort avstånd till den orosfyllda Lots hustru. Den 
som talar beskriver Lots hustru, förklarar snarare oron än uttrycker den. 
Därtill har endast en av de specifikt kvinnliga aktiviterna blivit kvar, nämli-
gen »spann«. Barnafödandet och sjungandet har försvunnit. Det allmänna 
uttrycket sångernas torg säger inte att det var Lots hustru som sjöng där. Och 
i den sista versraden införs ordet »lycklig« – där du levat lycklig med man 
och barn – ett värdeomdöme som ingen grund har i Achmatovas text. Milyj 
i uttrycket milyj muzj (»käre/älskade man«) är närmast ett fast epitet utan 
större semantisk tyngd. 

I den sista strofen ställer Achmatova två direkta frågor: Vem skall begråta 
denna kvinna? och Verkar hon inte vara en mindre förlust? Sedan följer 
 hennes svar: jag minns henne, hon som inte ens fick ett eget namn:

Mitt hjärta kan dock aldrig glömma
henne som gav livet för en enda blick.

Jag ser Achmatovas frågesatser som konstituerande för tonfallet i dikten. 
Hon uppreser sig här mot den gammaltestamentliga patriarkaliska synen 
på kvinnan som ett mannens bihang. I versrad 2 – ne mensjej li mnitsja ona 
iz utrat – hör vi genom Achmatovas röst den vedertagna uppfattningen 
att kvinnan är mindre värd, en mindre förlust. Men Achmatova ifrågasät-
ter just detta. Att frågesatserna bevaras i översättningen ser jag därför som 
 ytterst väsentligt. I verbet mnitsja (»det tycks« – uttrycket är släkt med mne
nie, åsikt) finns den allmänna opinionen. Och lyssnar vi noga hör vi hos 
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 Achmatova ett stänk av ironi i hennes återgivning av den vedertagna åsikten 
om kvinnans mindre värde. Här finns redan föraningen av det som kommer 
i de två följande versraderna: detta går jag inte med på.

I den andra svenska översättningen har översättarna gjort frågesatserna 
till påstående-satser:

Vem vill begråta henne, så fåfängt att spörja.
En olycklig kvinna bara, värdelöst tidsfördriv.

Översättarna konstaterar, i enlighet med den patriarkaliska gammaltesta-
mentliga åsikten, att kvinnan är mindre värd. De till och med utvecklar hen-
nes obetydlighet – värdelöst tidsfördriv. Kvinnan blir här en männens leksak 
som kan bytas ut. Införandet av orden så fåfängt att spörja tycks bekräfta 
det meningslösa i att begråta Lots hustru, vilket strider mot den semantiska 
rörelsen i dikten. Jag har dröjt vid denna tonfallsfråga eftersom jag ser den 
som konstituterande för dikten. Achmatovas röst – protesten, ifrågasättan-
det – måste höras.

Det råder en allmän uppfattning om att slutrim skulle vara konstituerande 
för all rysk dikt, att själva poesin på något sätt skulle finnas i rimmen. Så 
är det förstås inte. Det finns rysk dikt skriven utan slutrim, och det råder 
ingen brist på rimmade verser som ingen poesi är. Olika diktare använder 
också slutrim på olika sätt. Hos en diktare som Majakovskij (och hos Brod-
skij i hans efterföljd) bildar slutrimmen ofta en dikt för sig – man kan läsa 
slutrimmen vertikalt som ett slags koncentrat av dikten. Så är det inte hos 
 Achmatova. Forskarna menar att Achmatovas rim är »utslätade«, mindre 
märkbara.4 De »träder inte fram« och pockar på uppmärksamhet, så som 
fallet är hos Majakovskij, eller i ännu högre grad, hos Tsvetajeva. Allitteration 
och inrim förekommer sparsamt. Achmatova bryter helt med den symbolis-
tiska poesins sånglighet. Intonationen i hennes dikt är närmast prosaisk, vi får 
fragment av det talade ordet, av intima samtal. Slutrimmen överskuggas ofta 
av enjambement, syntaktiska överklivningar. Forskaren Boris Eichenbaum 
har visat hur satsintonationen försvagar det melodiska i dikten. 

Har då slutrimmen någon konstituerande betydelse i dikten »Lots hustru«? 
Och hur skall man lösa problemet med att de ord som rimmar på ryska 
 aldrig rimmar på svenska? I närbesläktade språk kan detta ju vara fallet. Det 
 väsentliga i användningen av slutrim är den närhet som skapas mellan två ord 
som befinner sig i likartad position, rimmen »kommunicerar« med varandra 
och väver sitt nätverk. Att sätta in rimord som ingen grund har i källtexten 
är ytterst tveksamt. Achmatova som blev tvungen att översätta mycket under 
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sitt liv sade en gång att »i originaldikt skänker slutrimmet versraden flykt« 
medan det »i en översättning blir en boja som släpas genom dikten«.

Finns det rim i »Lots hustru« som i originalet ger versraden flykt? Rent 
generellt kan man konstatera att Achmatovas slutrim ofta är grammatiska 
(prjala – rodila = spann – födde; ne mogli – prirosli = kunde inte – växte 
fast). Att rimma genom verbets feminina preteritum-form (-la) är rätt oin-
tressant eftersom sådana grammatiska rim kan koppla vilka som helst ord 
till varandra. Rimpositionen tar inte fram ordet, och slutrimmet skiljer sig 
inte från andra möjliga assonanser. I dikten finns dock tre rimpar som bär på 
en djupare innebörd, d.v.s. genom rimmet förs orden samman med varandra 
och det skapas en särskild kontakt dem emellan. Det är i strof 1: Bogatrevo
ga, Gud rimmar på oro; i strof 3: bolju  solju, smärta rimmar på salt; och det 
kanske viktigaste, i strof 2: Sodoma – doma, Sodom rimmar på hem/hus. Jag 
vill påstå att det sista rimparet bär i sig kärnan till hela dikten. Sodomdom 
flyger igenom hela dikten som en stormklockas klang. Om rimmet ännu 
är möjligt i en översättning till vissa närbesläktade slaviska språk, är det 
inte möjligt att återskapa på svenska. Det förlorade hemmet i Sodom måste 
 uttryckas på annat sätt (hela strof 2). Det viktiga i en dikt är lyckligtvis ofta 
»överdeterminerat«, d.v.s. det sägs på flera olika sätt, upprepas i variationer.

Om översättaren besluter sig för att rimma måste vissa omstrukturering
ar göras: den danska översättaren5 har funnit det möjligt att göra »Guds 
sändebud« (poslannik Boga) till Guds engel som leder Lot från staden. Här 
kan översättaren stöda sig på bibeltexten. Guds sändebud kom troligen i en 
 ängels skepnad. Engel kan rimma på længsel – ordet som valts för trevoga.

Og den sidste retfærdige fulgte Guds engel,
I et stråleskær førtes de bort fra dalen,
Men i kvinden hvisked en heftig længsel:
Du kan endnu kaste et blik tilbage

Men en översättare kan gå långt utöver det som finns i originaltexten och 
lägga till ord »i samma anda« för att få till rimmen. Översättningen närmar 
sig då parafrasen. I den tidigare svenska översättningen får vi se Lots hustru 
i dödsögonblicket från ett visst avstånd, avteckna sig emot morgonskyn.

Hon vände sig om och såg bitterhetens syn.
Då gick en dödens smärta genom hennes gestalt.
Fötterna stelnade i jord och emot morgonskyn
stod hennes kropp förvandlad till genomskinligt salt.
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Morgonskyn finns inte i originalet liksom inte heller rimordet bitterhetens 
syn. »Bitterhetens syn« syftar förstås på det sammanrasande Sodom. Bägge 
tilläggen minskar dock koncentrationen på kvinnogestalten som är så 
 markant hos Achmatova. Vi lever oss inte in i Lots hustrus öde, vi betraktar 
det utifrån – »sådan blev hennes lott«.

Men det är inte bara slutrimmen som är »positionsbestämda«. Egentligen 
är alla ord det – genom dikten går en semantisk rörelse, det är av betydelse 
att orden kommer i en viss ordning. Jag vill påstå att detta även gäller prosa, 
konstprosa. I dikten »Lots hustru« ser jag särskilt två ord som borde bli kvar 
i sin position: tredje strofens första ord: vzgljanula – »hon såg« och de sista 
orden i den sista strofen: edinstvennyj vzgljad – »en enda blick«. Dessa två 
ord är minst lika dominanta som rimmet Sodomdom. De »omringar« hela 
händelsen – förvandlingen till en saltstod. De bör bli kvar i samma position 
som i originalet. Man kan till och med läsa dem tillsammans: Hon såg … gav 
livet för en enda blick. I den danska översättningen har också upprepningen 
av ordstammen vzglja bevarats – »med sit blik... et eneste blik«.

Lots hustrus trofasthet mot hemmet, mot sitt tidigare liv och sin historia 
står henne dyrt. Och det är i detta som gemenskapen med Achmatova upp-
står. År 1924 då dikten skrivs har Achmatova fått se hela sin värld raserad. 
Hennes roll från och med nu blir att bevara minnet – av kulturen, av 
 människorna som skapat den. 

Jag har med dessa exempel velat visa att ingen översättning sker utan en 
viss tolkning, en läsning, en värdering av det väsentliga i dikten.Vad som 
uppfattas som det väsentliga, det »konstituerande«, kan naturligtvis skilja sig 
hos olika översättare. Då en översättning aldrig kan »få med allt« – en upp-
märksam läsare av original och översättning kan alltid utropa: det där finns 
inte med! – vore det bästa flera kompletterande översättningar, dvs. olika 
läsningar av samma dikt. Har dessa utförts under olika tider tillkommer 
ytterligare tidsdimensionen: dikten läses/tolkas i skenet av den för översät-
taren samtida poesin. Och en lyckad översättning måste sägas vara den som 
väcker genklang hos läsarna, när diktens översättningsexistens glöms bort 
och dikten alltmer rotar sig i sitt nya språksammanhang, när den helt enkelt 
upphör att vara översättning och bara blir dikt.
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appendiX

Lots hustru

Bakom Guds sändebud uppför berget han steg,
Lot den rättfärdige, kringvärvd av ljus.
Men i hans hustru – fast hennes tunga teg –
ropade saknaden: Se dig tillbaka, se ditt fädernehus,

se ditt Sodoms tinnar och torn och sångernas torg,
gårdsplanen där du satt och spann ditt garn.
Fönstren är tomma nu och rummen tunga av sorg,
där du har levat lycklig med man och barn.

Hon vände sig om och såg bitterhetens syn.
Då gick en dödens smärta genom hennes gestalt.
Fötterna stelnade i jord och emot morgonskyn
stod hennes kropp förvandlad till genomskinligt salt.

Vem vill begråta henne, så fåfängt att spörja.
En olycklig kvinna bara, värdelöst tidsfördriv.
Ändå djupt i mitt hjärta skall jag alltid sörja
henne som såg sig tillbaka och gav sitt liv.

Övers. Ebba Lindqvist och Erik Mesterton
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Lots hustru

Da så Lots hustru om bag ham, og blev
en saltstøtte.
Genesis

Og den sidste retfærdige fulgte Guds engel,
I et stråleskær førtes de bort fra dalen,
Men i kvinden hvisked en heftig længsel:
Du kan endnu kaste et blik tilbage

Mod dit elskede Sodomas røde tinder,
Mod gårdspladsen, hvor du spandt og sang,
Hvor det øde hus genlyder af minder,
Om de børn, du fødte din mand engang.

Med sit blik hun forsøgte at favne alt,
Men blev ramt af en smerte, så svidende, borende,
Hendes krop stod stivnet i lysende salt,
De lette fødder var lænket til jorden.

Hvem kunne vel græde for denne kvinde?
Så ynkelig synes den skæbne hun fik.
Kun mit hjerte nægter at glemme hende,
Som gav sit liv for et eneste blik.

Övers. Mette Dalsgaard
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noter
1 Publicerades första gången samma år som den skrevs, 1924, i tidskriften Russkij 

sovremennik – utan titel men med epigraf. Publicerad 1940 på nytt, med titel 
men utan epigraf. Här återgiven ur Anna Achmatova: Stichotvorenija i poėmy 
(serien Biblioteka poėta), Leningrad: Sovetskij pisatel’ 1976, s.160. Denna 
 utgåva av Achmatovas dikter kommenterades av den framstående Achmatova-
textologen Viktor Žirmunskij, som hade tillgång till Achmatovas arkiv. 
Žirmunskij begränsades i sin gärning av att många dikter av Achmatova fort-
farande var belagda med utgivningsförbud vid denna tid (cykeln »Requiem« 
publicerades först 1987 i Ryssland) men han lyckades ändå föra in viktig 
 information i kommentarerna.

 2 Publicerad i bokform i Anna Achmatova, Dikter, Stockholm: Lind & Co, 2008, 
s. 24.

 3 Tolkning av Ebba Lindqvist och Erik Mesterton, BLM nr 5, 1963. Här 
 (i Appendix) återgiven efter Erik Mesterton, Speglingar. Essäer, brev, översätt

ningar, Uddevalla: Anthropos, 1985, s. 309. Epigrafen saknas.
 4 Achmatovas dikt blev tidigt föremål för studium av framstående ryska forskare, 

framförallt Viktor Žirmunskij och Boris Ėjchenbaum. Žirmunskijs lilla bok 
Tvorčestvo Anny Achmatovoj, Leningrad: Nauka 1973, har inte förlorat sin 
aktualitet. År 2001 utkom antologin Anna Achmatova: pro et contra, Sankt-
Peterburg: Izd. Russkogo Christianskogo gumanitarnogo instituta, där många 
av Ėjchenbaums artiklar från 1920-talet finns omtryckta.

5 Mette Dalsgaards översättning är publicerad i Anna Achmatova, Vingeslag mod 
din rude, København: (Privattryk) 1981. Se Appendix för hela texten.
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Två av rumänen Mircea Cărtărescus böcker bär namnet Orbitor. Den första 
utkom på svenska 2004 och har som underrubrik Vänster vinge. Den andra 
heter Orbitor: Kroppen och kom 2006. Den tredje och enligt författaren 
gudskelov sista delen ska heta Höger vinge. Vingarna och kroppen syftar på 
fjärilens anatomi.

Låt oss först stanna inför det egendomliga första ledet i boktitlarna. 
 Ordet orbitor – med betoning på sista stavelsen – kräver sin förklaring: det 
är rumänska för bländande, förblindande och likaså häpnadsväckande men 
också som förmörkar sinnet eller som fördunklar förståndet. Etymologiskt 
går ordet tillbaka på latinets orbare – utblotta, beröva, som går igen i orbus 
– föräldralös; berövad och så småningom blind som blev orb på rumänska. 
Och man kunde tycka att detta vore associationsrikt nog. Men det finns mer: 
rumänska orbit betyder följaktligen förblindad, vanvettig, medan engelskans 
orbit som står för kretslopp, omloppsbana, elektronens bana kring atomkärnan 
och likaså för ögonhåla kommer av latinets orbita – bana, spår. Detta i sin 
tur hör samman med latinets orbis som betydde allt från krets, himlavalv, 
omlopp till avrundad mening i retoriken. Samtliga dessa associationsfält an-
knyter till bokens innehåll eller form. Lägger vi dessutom till engelskans och 
franskans exorbitant – omåttlig, orimlig, skandalös, så kan vi konstatera att 
författaren skapar förväntningar med sin titel. Därför har det varit angeläget 
att behålla det här märkliga oöversättliga ordet i titeln på böckerna.

i n G E R  j o H A n S S o n

en bok med sidor av hud 
– eller mircea och det olösta tvillingmysteriet
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Orbitor är boken som författarjaget Mircea skriver om sig själv, om den 
barndom och ungdom – det förflutna – som han säger sig uppfinna. Ett 
citat:

I min grågröna labyrint dit bara ett sparsamt dagsljus nådde, silat 
genom krukväxternas transparenta stjälkar i fönstren (och vintertid 
genom isrosorna som täckte rutorna sånär som på en strimma högst 
upp genom vilken man kunde se snön falla), sökte jag ständigt efter 
mamma. Jag sökte henne inte med blicken och inte med det mer 
komplexa öga som uppfyllde mitt kranium, utan orienterade mig 
kemotaktiskt i hennes riktning, vädrade hennes feromoner, lyssnade 
efter lockropen från hennes eteriska kropp, gav mig hän åt ett oe-
motståndligt insupande av hennes hår och ögon och armar, hennes 
mun målad med det sämsta, billigaste läppstift, hennes blusar och 
kjolar och hennes eau-de-cologne som hon köpte i flaskor i form av 
små bilar. Var jag än befann mig i mitt snäckhus av betong visste jag 
var mamma fanns, för visserligen hade strängen som en gång förenat 
oss med sina artärer och sin blåaktiga ven klippts av, men i stället 
gnistrade alltjämt mellan oss en annan orolig och bjudande sträng, 
nämligen den mellan våra ögonbryn, töjbar som ett gummiband 
och tunnare allt eftersom den tänjdes ut, för ju längre jag avlägsnade 
mig från den plats där mamma borde finnas, desto mer växte min 
rädsla och kärlek, och fick mig till slut att springa tillbaka till det 
ställe som var hon, fick mig att med översvallande glädje identifiera 
det objekt som var mamma, fick mig att kasta mig i knät på den 
levande staty som var mamma, se henne i ögonen och köra fram 
huvudet så att våra pannor möttes exakt mitt emellan ögonbrynen, 
för att den glittrande orossträngen skulle försvinna och vi sitta kvar 
så, panna mot panna, och blunda med armarna om varandra med 
samma skräckslaget lyckliga leende på läpparna. Jag hade inte tid 
att sitta lugnt och stilla i hennes knä, jag höll inte upp två fingrar 
till välsignelse. Jag klängde mig fast vid hennes kjolveck, jag lät mig 
uppfyllas av hennes armods överflöd, jag vände min smala rygg åt 
världen. De ögonblicken då vi återfann varandra såg jag henne alltid 
rakt i ansiktet, och hon hade mitt ansikte, överdimensionerat, mörk-
lagt, med ringar under ögonen som ditmålade med pensel, djupa 
gropar under kindbenen och ett stort melankoliskt omega mellan 
ögonbrynen. Eftersom jag i livets alla ögonblick var vänd mot henne 
och kretsade omkring henne som en måne var hon i själva verket 
mitt väsens atomkärna, kärnan i den komplicerade frukt som var 
vår relation, sträv och fårad av kanaler likt en aprikoskärna som jag 

inger johansson – en bok m
ed sidor av hud



161

höljde med händernas, bröstets, lårens och kindernas genomskinliga 
hull. Jag hade vuxit inuti henne, men nu var hon i mig, jag hade vällt 
ut över henne inifrån och slutit mig kring henne. Mamma var nu 
ett embryo i min hjärnas mage med utputande navel, jag såg henne 
från alla håll samtidigt, ständigt vänd mot henne, ständigt fascinerad 
av henne, ständigt utmattad av kärlek och längtan efter henne. Jag 
var ständigt havande med min egen mor, och drömsk som hon var 
ryckte hon ibland till i min sömns fostervatten. Hon var stor som en 
staty vars blanka kalcedónpiedestal upptog en fjärdedel av jorden, var 
skymd av molnen och förglasad av den blå himlen.1

Med denna gudsmodersbild är vi inne i det allra intimaste i berättarjaget 
Mirceas berättelse – och i oss själva. Madonnabilden ser vi för oss, men 
 kanske är vi obekanta med associationen här på slutet till en annan ikon, 
nämligen den där sonen bär modern. Det motivet finns nämligen i ikonernas 
skildring av Gudaföderskans insomnande, som det heter i den östliga, orto-
doxa kristenheten – eller Marie Himmelsfärd i den västliga. 

I det ovan citerade finner vi också hela Cărtărescu – det är ett äkta litterärt 
fingeravtryck – vi känner igen honom på ett poetiskt, extatiskt uttryckssätt, 
rikedom på konkreta detaljer, övergångar från saklighet till vision, tematiskt 
återkommande bilder och motiv och många referenser till ljus och synin-
tryck. Berättartonen markerar också en hållning som vi kan kalla Cărtărescus 
 nostalgi. Nostalgia (nylatin) är titeln på hans första roman på svenska, den 
som är ett slags upptakt till Orbitorböckerna2. Nostalgin beskriver Cărtărescu 
på flera ställen i böckerna och så här i en intervju:

När jag tänker på världen, tänker jag på den med en nostalgi som om 
jag hade dött och blivit, låt oss säga, en ängel. Jag har en känsla av att 
världen är som barndomens avlägsna by för någon som är född på 
landet. Jag tänker på den från ett stort avstånd in i framtiden. Den är 
som en stad på havets botten, där jag bodde, innan vattnet kom. Jag 
kan bara tänka på den med en stark känsla av att slitas itu eller flås 
levande, och detta är nostalgin.3 

Detta är inte sentimentalitet. Sentimentaliteten är en svag litterär drivkraft, 
medan nostalgin som vi vet har en väldig potential. För att hitta rätt spår här 
kan vi notera att nostalgi i västeuropeisk idéhistoria från början är en sjuk-
domsbeteckning. I den ortodoxa kristna traditionen däremot är nostalgin 
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människans längtan efter Gud och helighet, och poesin – inte psykologin – är 
språket som uttrycker den. 

Mircea skriver nostalgiskt om Mirceas barndom – »ty det förflutna är allt 
och framtiden ingenting« – detta är »handlingen« i Orbitorböckerna. Mitt i 
världen, i ett påvert rum i Bukarest, sitter Mircea och skriver sin bok för hand 
med kulspetspenna, »denna bok, denna oläsliga bok« i ett sökande efter en 
okänd tvillingbror. Skrivandet är också sinnebilden för Orbitorböckernas 
stora påstående: Tillvaron, Mirceas liv, universum, är en bok som skrivs, ett 
levande väsen, en bok med sidor av hud:

Vad var egentligen min bok? En ros med – redan – hundratals blom-
blad? En pärla som jag tillförde pärlemor i skikt på skikt? Jag läste 
aldrig igenom något i efterhand, aldrig störde jag ordningen på sidor-
na som fått sin oåterkalleliga riktning av tidspilen. Att lyfta bort den 
senast skrivna sidan och läsa den näst sista skulle ha varit detsamma 
som en sadistisk hudflängning och skulle ha vållat manuskriptet 
olidlig smärta. För det var bara den sista sidan som egentligen var 
huden. De andra hade visserligen allihop genomgått samma stadium 
men degenererat, upplösts i papperstraven och oavbrutet ombildat 
den så att den inte längre var – och inte är – något att bläddra i, 
utan en kompakt djurkropp av hyalint material med kamouflage-
färgad hud. Jag skriver inte någon bok utan föder upp ett embryo 
i min skalles och mitt rums och min världs sorgsna livmoder. Våra 
minnen och upplevelser utgör en helhet enbart sett från den punkt 
varifrån vi betraktar dem, från det mest gåtfulla ord som finns – jag. 
Vad skulle annars förbinda det fasansfulla, onda demonansikte som 
visade sig för mig en sommarnatt mitt i mitt liv med det Amsterdam 
som jag ska konstruera här i bokens tvärsnitt på bara någon centime-
ters avstånd från sidan jag nu läser, och med en plågsam tandvärk i 
tonåren? Kaoset får mening bara därför att jag sitter här och inte en 
ångström längre åt vänster, bara därför att perspektiven smalnar av 
in mot mig, därför att jag är pupillen, därför att jag är Mircea. Därför 
att manuskriptet omsluter min hjärnbark och stjärnhimlen omsluter 
mitt manuskript, och varje ord uppåt och nedåt hänger samman med 
en nervcell och en stjärna.4

Skikt läggs till skikt i berättelsen – eller sfär utanpå sfär. I en sfär finns barn-
domsminne, i en annan föräldrars ungdom och förfäders öden. I ytterligare 
en annan sitter alltså Mircea och skriver sin bok i 1980-talets utarmade, 
nersläckta, av diktaturen gastkramade och av omvärlden totalförträngda 
 Bukarest. I ytterligare en sfär finns egendomliga händelseförlopp i till 
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 exempel 1930-talets New Orleans, 1950-talets Amsterdam och 1700-talets 
Ryssland. Och i ännu ett skikt talar en allvis filosof och innesluter läsaren 
i ett vi i en fortgående sublim spekulation kring fysiken, metafysiken och 
mystiken. Så här kan det låta:

Förnedringen klär vår kroppsform lika väl som upphöjelsen, precis 
som ett slem lika gärna kan vara helig olja. Förnedringen därför att vi 
är maskar, rör med dubbla symmetrier, födan i centrum, relation och 
fortplantning i vardera ändan. En tarm full av fekalier mellan hjärnan 
och könet. Tankeförmågan som vi gör så stor affär av är inte mer 
förvånande som fenomen än djuphavsfiskarnas förmåga att generera 
ljus, eller darrockans förmåga att producera elchocker. Har vi må-
hända ett känselorgan för gudomen, om än rudimentärt, reducerat 
till en reaktion av typen plus eller minus, är eller inte är, på samma 
sätt som toffeldjuren har en röd fläck som uppfattar ljuset utan att för 
den skull se? Vad kan räddas hos oss? Själen? Den stellära kroppen? 
Medvetandet? Allt detta undanröjs av en enkel tumör. Ett epileptiskt 
fokus grumlar minnet, bilden av en kvinnas bakdel gör att man inte 
kan tänka längre, en oförrätt tvingar en in i det renaste paranoida 
vansinne, en dröm ger en kalla kårar längs ryggraden och får håret 
att resa sig. Harmonin hos en miljard miljarder mjuka små ting (sys-
tem och apparater sammansatta av vävnad sammansatt av celler sam-
mansatta av cellbeståndsdelar: ribosomer, lysosomer, mitokondrier, 
golgiapparater, cellkärnor med kromosomer sammansatta av dna-
kedjor och rna-kedjor sammansatta av nukleärsyror sammansatta 
av molekyler av hallucinant stereosymmetri sammansatta av atomer 
sammansatta av kärnpartiklar sammansatta av kvarkar) – denna har-
moni lämnar knappt plats åt en droppe glimmande vätska, åt klart 
tänkande, i vilket världarnas strukturerade stoft utvecklas, och detta 
enbart därför att någon av de miljarder maskarna som är medvetna 
om sig själva, de som bildas hopkrumpna i livmodern på andra, lever 
så länge det är dem givet och sedan sugs upp i jordens myllrande 
konglomerat. Allt på ett sandkorn på en strand lika stor som univer-
sum. Var finns det plats för frälsningen? Och varför skulle just du, 
ditt atomträsk, få evigt liv?5

Jag har här tillåtit mig att citera långa stycken för att söka ge en föreställ-
ning om vad det vill säga att översätta Cărtărescu – språkligt och stilistiskt. 
Rumänskan är som kulturbärande språk trots fyrtio års kommunism icke
sekulariserad, det vill säga att bibelspråk och framför allt ikonografin ingår 
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i ett levande språkligt arv. Dessutom är poesin den litterära genre som har 
högst status; alla läsande rumäner har ett personligt förhållande till poesin. 
Cărtărescu har ett förflutet som poet, men först efter diktaturens fall har han 
utvecklat den barocka poetiska prosa som är hans kännetecken.

Betecknande är Cărtărescus encyklopediska ordförråd. Förutom gamla 
rumänska ord som inte ens belästa rumäner förstår, hämtar han sin avan-
cerade vokabulär från mängder av fackområden, inte minst fysik, anatomi, 
entomologi och neurologi. Det tjänar till att förstärka känslan – illusionen 
– av minutiöst autentisk skildring. »Som skrivet av en filatelist«, har någon 
sagt. Vi känner igen greppet från t.ex. Borges. Själv kallar Cărtărescu sin 
exakthet och utförlighet för saklig rationalism.

Men berättandet försiggår inte enbart på det högstämda plan och på den 
abstraktionsnivå vi ser i exemplen. Mirceas liv som sju-åttaåring i sextio-
talets Bukarest skildras i konventionellt refererande, triviala ordalag och 
Securitatemannens inre monolog i vulgär jargong och med rikliga inslag av 
den folkligt omhuldade politiska vitsen.

Ett återkommande berättartekniskt grepp är övergångar mellan olika 
fiktionsgrader inom en och samma berättelsesekvens. Cărtărescu ändrar 
utan förvarning illusionens villkor i den pakt han ingår med läsaren. Vad 
som helst kan hända. Övergångarna kan komma i ett oavbrutet flöde, ett 
 kontinuum, av verklighet–hallucination–dröm och försiggå nästan omärk-
ligt. Så kan Mirceas unga mor delta i en vanlig begravning i Bukarest, stiga 
ner i gravkammaren – som man har där – och hamna i en ofantlig under-
jordisk värld som uppvisar alla anatomiska tecken på att vara en människas 
inneröra!

Ett annat grepp är att beskriva fraktaler eller helheten identiskt återgiven i 
detaljen. Fraktal är ett begrepp inom matematiken och betecknar en bild 
 eller en mängd som är starkt sönderbruten, en bild som vi känner igen på att 
detaljen återger helheten – tänk på en snökristall. Och som Cărtărescu själv 
säger: »Om jag beskriver ett finger på en av mina romanfigurer, så kommer 
det i fingeravtrycket att finnas landskap eller något annat som är en bild av 
en större del av romanen.« Så här:

Fram på småtimmarna försvann känslan av att böckerna var böcker, 
och jag låg där med deras porösa sidor i famnen. De var fulla av obe-
gripliga kabbalistiska tecken och doftade dammigt papper – jordens 
mest upphetsande doft. Mina två hjärnhalvor drogs ihop av välbehag 
i sin benpung. Halvsovande spionerade jag på böckerna med voyeu-
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rens lidelse, här och där rev jag av ett hörn av en sida och granskade 
de fjuniga fibertrådarna, jag pillade på ett flagnande sår på en bok-
rygg eller iakttog någon halvtimme en insekt som bodde där, i Dos-
tojevskijs Dubbelgångaren eller i Fysik för alla. Insekten var pytteliten 
med försvinnande liten kropp och sex genomskinliga ben med en 
mörk fläck längst ut på vart och ett. Först om man koncentrerade sig 
kunde man urskilja de likaledes genomskinliga antennerna som rör-
de sig oavbrutet. Tålmodigt vandrade den backe upp och backe ner 
i det dåliga papperet, gick ner sig mellan sidorna och kom upp igen 
i det starka gula ljuset utan att fästa sig vid de komplicerade fysiska 
processerna i Goljadkins hjärna eller vid de svarta bokstäverna 
– större än insekten själv – vari hans vansinne var kodifierat. Med 
starka små klor höll den sig väl förankrad i sin bok, i det universum 
där den var född, och sveptes inte bort även om man blåste aldrig 
så hårt. Den bara hejdade sig ett ögonblick och bjöd motstånd mot 
orkanen, tryckte magen mot sidans grova matta, innan den fortsatte 
igen med jämna, förnöjda steg. Ingen kunde köra ut den ur dess rike, 
där den hade hamnat och där den en gång skulle låtsas vara en torr 
flaga längst ner på en sida och lägga sig ner och dö. Kanhända gnagde 
den ibland av små vita eller svarta smulor av bindningen. Stoppade 
kanske in äggledaren i pricken över j:et i Goljadkin och lämnade kvar 
små cylindriska rör med ett litet embryo i varje. Den visste inte att 
bokstavsvärlden hade betydelse, att den kunde läsas, den bara levde 
där och det var gott nog. Kanske Goljadkin, eller kanske jag, vars öga 
stort som en miljard solar närmade sig den, var Gud för denna insekt, 
men dess egna nervknutar orkade knappt hålla den vid liv. Jag var 
en Gud som inte hade skapat den och inte kunde frälsa den, en evigt 
okänd och outgrundlig Gud. Och plötsligt tyckte jag att jag själv var 
iakttagen. Jag rös i hela kroppen, for upp och gick fram till fönstret. 
Jag såg på stjärnorna över staden. Djupt i en annan natt av annat slag 
höll någon min värld i sina händer och följde roat min vandring på 
ringlande vägar. Han blåste ensamhet och elände över mig, det sköt 
som tungor av svart eld ur hans mun, men jag klamrade mig fast 
vid livet och spred ut mina kladdiga inälvor över sidan. I vilken bok 
 befann jag mig? Och vilken sorts medvetande skulle jag ha behövt för 
att kunna förstå den? Och om jag hade kunnat förstå den, skulle jag 
inte ha blivit besviken om jag insåg att jag levde i någon liten snaskig 
billighetsbok, eller i en tågtidtabell eller en färgglad bilderbok? Eller 
i ett motbjudande anonymt brev? Eller i en rulle toalettpapper? Jag 
slog igen boken över den diminutiva varelsen som egentligen var full-
komligt lik mig med en kropp full av organ, liksom min, med celler 
i vilka protoplasman företog samma miljarder kemiska manövrer i 
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sekunden, och så släckte jag ljuset precis i samma ögonblick som 
 gryningen började bleka fönstret.6

Att översätta Cărtărescus rumänska är förstås det utan jämförelse svåraste jag 
någonsin har gett mig i kast med. Arbetet skiljer sig till och med rent fysiskt 
från den engelsköversättning jag annars ägnar mig åt: För mig kräver det 
höggradig koncentration att läsa rätt i den kompakta, dialoglösa texten och 
inte missa diakriter och enbokstavspronomen. Samtidigt måste jag arbeta 
upp högsta möjliga tempo för att hitta en framåtdrift och inte duka under för 
textmassan. Något rumänsk-svenskt lexikon finns inte, men väl ett hyggligt 
svenskt-rumänskt. Rumänsk-rumänska databaser och rumänsk-engelska 
ordböcker på nätet är mina huvudsakliga hjälpmedel. Jag har en utmärkt 
redaktör, men ingen rumänskkunnig som läser mot originalet. 

Med Cărtărescu har jag blivit en termit. Jag tuggar blint ett efter ett 
 ordens cellulosa och lyfter sedan blicken och ser att det blir ett palats, 
därför att Cărtărescu är så skicklig. De stilistiskt drivna, för att inte säga 
skruvade, avsnitten ställer mig inför klassiska problem som kräver hög for-
mell nivå och något arkaiserande stil. Exempel: med normalprosa kan jag 
utan vidare få fem »som« i en typisk Cărtărescumening (relativpronomen 
och konjunktioner) och använder då i stället vilken och likt, och då vill jag 
också skriva ty. Men det här kanske jag ändå klarar bättre än trivial tal-
språklighet, vitsar och jargong – som jag har svårt för. Det beror på att mitt 
förhållande till rumänskan är bokligt; jag har inte bott i Rumänien sedan 
studentåren. Men i de poetiska, hyperboliska, höglitterära partierna öser 
jag lyckligt ur svenskans väldiga potential. Ordagranna översättningar ger 
ofta osökta alitterationer, klang och must: »en högröd, förklädesklädd krö-
gare«, »slåtterkarlar med skrynkliga svettvåta skjortor«, röda skulderblad 
med krusiga hårstrån«, »solen målade hennes ansikte i intensiva pastell-
färger, satte florets glesa silkestrådar i brand och placerade en gnistrande 
stjärna i hattnålens stora onyx«, »bårhussvarta portar«, »stora färggranna 
vingar som en tropisk fjäril med lysande blå fläckar, syrenlila teckningar och 
 spetsar i form av kobrahuvuden i varmaste lenaste purpurrött«.

Många av oss som översätter vet ju vad det vill säga att vara tvungen att 
rädda sin författares svagheter, men Cărtărescu håller måttet. Metaforerna 
håller streck, alla vetenskapliga beskrivningar är minutiösa, bilder från 
teknik, anatomi eller fysik kan verifieras i uppslagsverk och vetenskapliga 
 rapporter på Internet. Författaren är i färd med att bygga en litterär struk-
tur som ännu inte är färdig, och därför är min föresats att översätta som 
det står. Jag vet ju inte var i fraktalen vi befinner oss men försöker vara pe-
dantiskt noggrann i varje detalj, för den kanske kommer tillbaka i nästa 
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bok. Jag har velat följa syntaxen, de vindlande satsfogningarna, och behåller 
nästan undantagslöst de långa meningarna. Jag har också hela tiden Milan 
Kunderas essä »En mening« i åtanke, hans varning för översättarens syno-
nymreflex.7 Det betyder att jag betraktar Cărtărescus alla upprepningar som 
medvetna uttryck för hans estetiska avsikt.

Frågan kvarstår dock: Kan man som termit översätta bilder från rymd-
fysik, cellbiologi och matematisk teori? Ja, om det är möjligt – vilket läsarna 
måste avgöra – så är det därför att källorna ligger öppna på nätet. Mina 
hundratusentals nätsökningar hade inte kunnat bli frågelistor till exper-
ter. Så kan man inte arbeta. Men Cărtărescu räknar med cyberrymden i 
sitt projekt – det kan gå! Själv måste jag tro att det går, måste arbeta som 
om perfektionen vore möjlig – eftersom den inte är det – och avundas de 
 arabiska mattväverskorna som fromt väver in sitt fel i mattan: ty endast Gud 
är fullkomlig.

noter
1 Nostalgia, övers. Inger Johansson, Stockholm: Bonnier 2000.
2  Nostalgia, övers. Inger Johansson, Stockholm: Bonnier 2000.
3 Malte Persson, »Fjärilen och spindeln«, GöteborgsPosten den 
 12 november 2002.
4 Orbitor: Kroppen, övers. Inger Johansson, Stockholm: Bonnier 2006, s. 20.
5 Orbitor: Vänster vinge, övers. Inger Johansson, Stockholm: Bonnier 2004, s. 
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To Anders Bodegård, more than a translator

1. translation as surplus-generating activity 

It seems appropriate to start this article on the art of translation by trans-
lating its title. The Latin phrase horror vacui means the fear of a vacuum. 
In ancient Greek philosophy this phrase stood for the belief that in nature 
vacuum is impossible, or, as the saying goes: “nature abhors a vacuum”. But 
the term appears also in the history of art, where it signifies a tendency, 
 especially in design, to fill up all the space with ornaments, leaving no empty 
background.  

I have recently realised that the fear of a vacuum, the horror vacui from 
the title of my article, informs the activities of many translators of literary 
texts, leading to the emergence of what I propose to call “the poetics of 
excess”. I have observed that Polish translations of English literature are, 
almost as a rule, conspicuously longer than their respective source texts. 
This seems to be at odds with the common belief that translation usually 
“reduces” or impoverishes the source text. One of the reasons for this verbal 
excess is that, as opposed to English, Polish language is relatively poorer 
in monosyllabic words; words of four or five syllables are nothing unusual 
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in Polish. But a closer look at Polish literary translations from English will 
reveal also different mechanisms at work: texts become longer because of 
the translators’ horror vacui, i.e. the tendency to fill out the space of the 
text: to complement, elaborate, and explicate. In the process of translation, 
target texts emerge burdened with surplus, complementary elements. The 
phenomenon is so regular that I would risk saying that translating literature 
is essentially, perhaps unavoidably, a surplus-generating activity. 

I would like to look at various forms of this surplus in translation, discuss 
basic types of the horror vacui, suggest possible reasons for its presence and 
analyze its consequences, providing perhaps the foundations for a future 
poetics of excess in literary translation. My reflections presented here will 
be based on empirical evidence and on my experiences both as translator 
and as critic of translations.   

2. translation and interpretation

First let me look briefly at the fundamental issue of the relationship between 
translation and interpretation. Many authors writing on translation, with 
the possible exception of those who represent the most radical linguistic 
approaches, claim that translation is necessarily preceded by interpretation, 
i.e. by the explication of the text made by the translator. 

The translator approaches the text in order to understand it before he or 
she renders it in the target language (tl). This complex hermeneutic act of 
understanding, or interpreting, is an active, and to a large extent subjec-
tive, procedure. The meaning of the source text which is transferred in the 
process of translation must be creatively reconstructed. I say “creatively”, 
because even in the word-for-word translation, it is not only the question of 
matching appropriate equivalents of items in the source language (sl) with 
those of the target language. The translator is involved in a highly contex-
tualized decision-making process as regards the meaning of the text. Since 
even the simplest units of the text are never unequivocal, with meanings 
always coming in multiplying clusters, the translator has to decide which of 
the many possible meanings to choose and render in the target  language. 
Some meanings are left out as inappropriate or irrelevant in a given utter-
ance; others are lost because the translator cannot find a target-language 
equivalent. 
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3. translation as concretion

If the act of translating is essentially linked with the act of interpreting, then 
any serious debate on the art of literary translation should include a discus-
sion of literary interpretation. Let me refer here to the theory of Roman 
 Ingarden, whose concept of interpretation stems from his understanding of 
the nature of the aesthetic object. To Ingarden, a phenomenologist, the work 
of art is an intentional object existing only as correlative to consciousness. In 
his lecture “Artistic and Aesthetic Values” Ingarden writes: 

Every work of art of whatever kind has the distinguishing feature that 
it is not the sort of thing which is completely determined in every 
respect by the primary level varieties of its qualities, in other words 
it contains within itself characteristic lacunae in definition, areas of 
indeterminateness: it is a schematic creation. Furthermore not all its 
determinants, components or qualities are in a state of actuality, but 
some of them are potential only. In consequence of this, a work of art 
requires an agent existing outside itself, that is an observer, in order – 
as I express it – to render it concrete. […] The concretion of the work 
is not only the reconstruction thanks to the activity of an observer 
of what was effectively present in the work, but also a completion of 
the work and the actualization of its moments of potentiality. [my 
emphasis]1 

In the last sentence of the quoted passage Ingarden seems to contrast re-
construction and completion. If I understand the two terms accurately, 
 reconstruction is reproductive, objective, definitive, and judged against the 
properties of the original work; completion being creative, subjective, ar-
bitrary, and changing. Reconstruction is grounded on the assumption that 
meaning is in the sl text, waiting to be unearthed and put together; comple-
tion assumes active and creative effort that needs to be made for the meaning 
to appear.  

Hence, the interpreters’ and translators’ task is not simply that of extract-
ing the work’s meaning, but of creatively completing it, filling out the blank, 
indeterminate spaces. The translator, as any reader of literature, fills in all 
the lacunae in definition, concretizes the translated text. Unavoidably, this 
process of completion and concretization must be reflected in the text that 
the translator produces. 

It should be noted here that in the light of what has just been said the 
source text stands to the target text as potentiality to actuality, or as langue 
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to parole, and hence one can speak of translation as actualization of the 
 possibilities of the source text. Or as a shift from the axis of selection to the 
axis of combination. This may explain why literary translation, no matter 
how ingenious, is never complete, nor final: with each generation we will be 
having numerous new translations of Shakespeare’s tragedy, though there is 
only one Hamlet.

As one may expect, in the process of completion, the text in the target 
language will tend to be marked by an excess of information, by the surplus 
of meanings added to the indeterminate source text by the translator.

4. towards concreteness

In most cases, which I would like to concentrate upon in this paper, the 
translated text in the target language in relation to the source text is less 
ambiguous, less indeterminate. For example, the translator, in order to un-
derstand the text fully, visualizes its images and in result makes their tl 
equivalents in his or her translation more concrete and specific. 

An interesting example of the translator’s interpolations leading to a 
 greater concreteness of the image in the tl text comes from Stanisław 
Barańczak’s translation of Philip Larkin’s poem “Toads”. The simple, austere, 
direct lines of the source text are transformed into a concrete, detailed image 
in its Polish version: 

Lots of folk live up lanes
With fires in a bucket.

Tylu innych, kucając w zaułku,
Dmucha w węgle na denku wiadra

[literal back translation: So many other people, squatting in an alley, 
/ blow at coals at the bottom of the bucket]

The general verb “to live” is replaced in the Polish version by the much more 
concrete and imaginative “to squat” (“kucając”). Furthermore, the phrase 
about fires in a bucket, translated literally into Polish, might have been too 
vague to understand, so the translator developed the image by adding cir-
cumstantial details. Similar strategy is employed in other fragments of the 
poem, for example:
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the toad work 
squats on my life

ta ropucha, praca 
ciężkim zadem zgniata mnie i dławi2

[this toad, work, / with its heavy rump crushes and throttles me]

In this quote, the verb “to squat” has been visually enriched by adding a 
concrete detail: “crushing me with its heavy rump”. Apart from the concise-
ness of the original poem, nothing is lost in such a translation. On the con-
trary, it seems that the Polish version is visually richer and more imaginative. 
 Perhaps even better? 

But the effect of such concretization may also be disappointing. For those 
who read both languages, translated literary texts with the translator’s inter-
polations and additions often seem flattened, simplified, and one-dimen-
sional in relation to the sl work. Critics commenting on the translations of 
poetry often complain about the loss of the mysterious aura of the original, 
its intriguing suggestiveness. 

5. extension by analysis. polysemy preserved.

Some translations retain the traces of the analytical interpretative work 
done by the translator. A given unit of the text, let us assume for the clar-
ity of the present argumentation – a word, is always a cluster of manifold 
meanings, both denotative and connotative. Each word is polysemic and 
ambiguous, radiates with meanings. The translator’s ideal is generally to 
retain as many meanings as possible, unless these constituent meanings of 
a given word or phrase are invalidated by the context. In the result, the tl 
equivalent of the sl word is often not a one-word equivalent but a sequence 
of words standing for the constituent parts of the complex definition of the 
original sl word. 

The translator, fearing the proverbial vacuum, often transforms the trans-
lated word into a dictionary entry, giving us not so much its translation as 
its possibly most complete dictionary definition. In the opening fragment of 
Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man we find a sentence: 
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His mother played on the piano the sailor’s hornpipe for him to 
dance.3 

Grywała mu na fortepianie skoczne żeglarskie melodie taneczne.4 

The English phrase “sailor’s hornpipe” is rendered into Polish as “skoczne 
żeglarskie melodie taneczne”, which literally means “sailor’s lively dance 
melodies”. The Polish translation thus gives an elaborate, descriptive three-
word definition of the English word that looks like a quotation from an 
entry in a dictionary: 

the sailor’s hornpipe – music for lively dance, usually by one person, 
associated with merry-making of sailors  

Stanisław Barańczak’s translation of Philip Larkin’s poem “Water” provides 
an interesting example of how the translator’s analytical interpretative work 
and his fear of leaving empty spaces lead to the expansion of the target 
text: 

And I should raise in the east
A glass of water
Where any-angled light 
Would congregate endlessly. 

[...] snop światła 
mógłby w swoich zmiennych załamaniach 
mrowić się bez końca jak tłum wiernych.5

[a beam of light would swarm without end like a crowd of 
 believers]

In the final line of this short poem one comes across an image of light which 
“would congregate endlessly”. In the Polish translation, these three English 
words have multiplied into seven:

Snop światła mógłby mrowić się bez końca jak tłum wiernych

which literally means: 
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a beam of light would swarm without end like a crowd of believers. 

What is interesting here is the rendering of one verb “congregate” into an 
elaborate phrase with a comparison: “[it would] swarm like a crowd of be-
lievers”. One verb, “congregate”, turns into a multi-verbal simile. Why? The 
verb “to congregate” means “to collect, gather, into a crowd of persons or 
mass of things”. It might seem then that any Polish equivalent of “collect”, 
“gather”, or any of its synonyms, could do the work of the English verb in the 
line discussed: “światło gromadzi się / skupia / zbiera”. And yet the whole 
poem, dealing with the way religion is constructed, makes explicit use of 
religious imagery, with such terms as: church, liturgy, devout. In the context 
of such images, the word “congregate” resonates with its specific, narrowed 
meaning: to gather in a church and to form a religious congregation. 

The Polish translator wanted to include this more specific, religious mean-
ing of the verb “congregate”. His decision is a decision of an interpreter, who 
noticed the religious lexicon in the poem, found it relevant in the context of 
the whole text, and then, as if authorized by this metaphorical interpretation, 
from the many meanings of the verb “congregate” selected and separated its 
specifically religious sense, which he communicated in the target text by the 
word “believers”. 

But this is by no means an innocent procedure. One has to pay for it. Or 
rather, it is the text that pays for it. The religious connotation does exist in 
the original verb, yet implicitly; in the Polish translation it becomes explicit, 
acquires extra importance by being singled out, and further foregrounded 
by its marked position at the end of the line. 

This is a justified decision, reinforcing the translator’s interpretation of the 
poem, but not the only possible one. One could imagine a different transla-
tor differently analysing the verb and finding the suffix “con-“ more relevant 
than the semantic connection with the people in the church: “con-” meaning 
“together” and “jointly”, as in “concentric”. And indeed, the concept of “com-
ing together” plays an important function in Larkin’s poem which speaks 
about “a many angled light that congregates”, building an image of the Many 
which is transcended and changed into the One. The shift from the Many to 
the One is a basic tenet of most religions, which leave the multiple phenom-
enal world in order to reach the absolute Oneness, sometimes called God. If 
the interpretation of the poem moves along these lines, the two words which 
Barańczak used, “swarm” and “crowd”, would not fit in the context as they 
focus on the plurality and multiplication. 

In short, the verb “congregate” has a variety of meanings, such as bringing 

jerzy jarniew
icz – H

orror vacui



176

together or going to a church with other believers. All these meanings ex-
ist potentially in the source text, but none of them is singled out; the Polish 
translator selected one, combined it with other liturgical words, his choice 
being the effect of his particular interpretation. By making the text more 
concrete, he also made it less ambiguous. The poem lost some of its poetic 
potential. 

Interpretative analysis, which is part of the act of translating, leads to the 
multiplication of meanings and is responsible for the development of single 
items from the  source text into elaborate, compound phrases in the target 
text. Translation is like splitting the atom and releasing its dormant energy, 
with all the profits and dangers involved. Problems arise as to which con-
stituent elements of the word’s meaning are relevant in the work translated. 
Decision in this matter are most often arbitrary. 

6. relevance 

It might seem that the more the translator wants to preserve of the origi-
nal multiplicity of meanings, the better for the translation. And yet, as I 
will demonstrate, the translator cannot and should not try to retain all the 
meanings of the source text by adding extra phrases. An interesting exam-
ple comes from the poem by Seamus Heaney “The Tollund Man”, also in 
Stanisław Barańczak’s Polish translation. In part three of the poem, the poet 
uses the word “tumbril”: 

Something of his sad freedom
As he rode the tumbril
Should come to me [...]

Coś ze smutnej wolności, jaką 
Czuł, wieziony dwukołowym wózkiem,
Niechby na mnie spłyneło [...]

[as he was driven in a two-wheeled cart]

This is another case of extension and surplus of meaning that occurs in ef-
fect of analytical, interpretative procedures applied during translation. The 
line becomes longer, the image more precise. The translator in fear of leaving 
empty spaces, of losing any particular aspect of the meaning of the word, 
adds the detail of the two wheels. Where does the two-wheeled cart from 
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the Polish translation come from? From a dictionary: it is a part of an entry 
on “tumbril”. Indeed, the tumbril or tumbrel is a “two wheeled covered cart 
for carrying tools, ammunition, or open cart used in French revolution to 
convey victims to the guillotine”. Of the many qualities of that special cart 
Barańczak chose one: its being two-wheeled. But is there any reason why this 
particular feature has been singled out, instead of the fact that the cart is for 
example covered, or that it was used to carry victims to the guillotine? Pos-
sibly this latter feature is even more important in a poem about the victims 
of ancient rituals. But the translator’s decision raises doubts not only about 
its arbitrariness. 

Let us consider the effect of this decision. The Polish reader who reads 
about the victim transported in a two-wheeled cart cannot but notice the 
epithet and in consequence may start wondering about the relevance of the 
detail of the two wheels in the metaphorical structure of the poem. What 
made the poet/translator mention this particular property of a cart called 
tumbril in the poem? Such a degree of specificity may be misleading; prop-
erties mentioned suggest that they are of greater relevance than other fea-
tures which are left unnamed. If one says “I see a cat with a ten-inch long 
tail” the sentence may be accurate, the tail may indeed be ten inches long, 
but by focusing the reader’s attention on the length we suggest that it is more 
important than, say, the greyness of the cat’s fur, the glossiness of its eyes, its 
broken leg and dirty paws. 

A series of interesting cases of translator’s horror vacui is provided in the 
Polish translation of Michael Ondaatje’s novel The English Patient. The novel 
is written in an elliptical style, sentences often fragmentary and incomplete, 
suggesting, on the one hand, the oral delivery of the narrative, and on the 
other, the essential incompleteness of the whole story, the inability of fully 
reconstructing the past – the true story remains always hidden, emerging 
only in fragments. Though the translator should keep the specific style of 
Ondaatje, it does not happen so for two reasons. 

Firstly, some of the elliptical sentences, such as absolute constructions, 
are impossible in Polish, and secondly, the author feels the need to explain 
the images and to make the enigmatic text more understandable, believing 
perhaps that a style which is too vague may be attributed to the translator’s 
deficiencies and not to the particularities of the author’s style. The first case 
is illustrated in the sentence: 

She walks over the paved stones, grass in the cracks. [32]6
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The verbless absolute construction, “grass in the cracks”, does not have its 
equivalent in Polish, unless one deliberately wants to foreignize the target 
text. The word for word translation would sound awkward, if not simply 
incorrect. The Polish translator interprets the fragment and completes the 
sentence by introducing the verb “plenic się” (“to grow”): 

Przechodzi po płytach chodnika, trawa pleni się w szczelinach. [35]7

[the grass spreads, grows] 

If this quotation shows the incongruity of the grammatical structures of the 
two languages, my next example of surplus translation reveals the transla-
tor’s uneasiness with the author’s style and his insistent use of the poetics of 
excess:

Above the shins the burns are worst. Beyond purple. Bone. [3]

Oparzeliny powyżej goleni wygladają najgorzej. Są czerwieńsze od 
purpury. Prześwieca przez nie kość. [9]

[The burns above the shins look worst. They are redder than purple. 
Bone transpires through them.]

The translator changes all these verbless clauses into complete sentences, 
providing extra information for the reader and interpreting them correctly, 
yet in the process losing the specific properties of the author’s style, although 
the more exact rendering would be possible in Polish: 

Oparzeliny. Czerwieńsze od purpury. Kość.

My next example from The English Patient shows the horror of a vacuum at 
its most. The Polish sentence with the translator’s interpolations, comple-
menting the text, is twice as long as the original:

In the hills north of Florence. Most of it torn by bombing. Unsafe. 
[28]

Mieści się na jednym ze wzgórz na północ od Florencji. Większą część 
tej budowli zniszczyły bombardowania. Nie jest tam bezpiecznie. [31]
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[It stands on one of the hills north of Florence. Most of the building 
was torn by bombing. It is not safe there.]

The resulting text reads very smoothly in Polish, it is certainly more user-
friendly than the original demanding style of Michael Ondaatje. This case 
of overtranslation that fills up Ingarden’s lacunae clearly departs from the 
author’s style, yet does not distort or impoverish the meaning of the source 
text. 

And yet there are cases in which the translator searching for the precision 
and concreteness of images, which would certify his understanding of the 
text, loses the metaphorical potential of the original, often resulting exactly 
from what Ingarden called indeterminateness, from the image opening itself 
to the multiplicity of readings. When we read in Ondaatje’s narration:

I fell burning into the desert. [5]

it is clear that Ondaatje creates a nearly surreal image on the borderline of 
dream and reality, linking the two perspectives: the objective perspective of 
the narrator, who is a pilot shot down in his aircraft over the desert, and the 
magical perspective of the Bedouins, for whom the event they witnessed 
belonged to the world of the supernatural: a strange, awesome creature, all 
in fire, fell from the skies. Wacław Sadkowski, afraid of a vacuum, overtrans-
lates the image, adds a technical detail and ends with another example of the 
poetics of excess: 

Spadłem w płonącym samolocie na pustynię. [10]

[I fell in a burning airplane into the desert.]

7. From metaphor to metonymy 

It is interesting to observe that the originally metaphorical image, “I fell burn-
ing”, has been transformed metonymically [“I fell in a burning airplane”]. 
The contained, the pilot, is replaced here by the container, the aircraft. The 
initial metaphor is based on similarity, or identity between the pilot and the 
craft. The metonymic reading in the target text is based on the contiguity of 
the two elements. 

Interestingly for our discussion, interpretative translation often moves in 
this way, from metaphor to metonymy, since the latter, as opposed to meta-
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phor, remains within one world and, being closer to realism, corresponds 
with the common knowledge of the world. 

In the same chapter of The English Patient one comes across a similar 
example of such a move from metaphor to metonymy. The source-text met-
aphor is a defamiliarizing image, which blends the two perspectives, the 
surreal and the real, the magic and the down-to-earth:

I was perhaps the first one to stand up alive out of a burning machine. 
A man whose head was on fire. [5]

The translator concretizes this metaphorical image by rendering the last 
sentence into Polish as: 

Żarzyła się na mnie pilotka [11]
[My flying cap was aglow]

As we can notice, this concretization of the image is also its demetaphoriza-
tion. The translator here does not extend the phrase by adding or complet-
ing the sl text. What happens is the metonymic shift from the contained to 
the container.

8. From part to the whole

These metonymic shifts that can be observed in many cases of the poetics 
of excess move usually from the part to the whole. An interesting example 
illustrating this process is provided by Stanisław Barańczak’s translations of 
Larkin’s poem “Toads Revisited”. 

No, give me my in-tray 
My loaf-haired secretary 
My shall-I-keep-the-call-in-Sir?

In Barańczak’s version we have: 

Nie, dajcie mi moje biuro, 
Sekretarkę z piętrową fryzurą, 
Terminarz i skrzek z intercomu.8 
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“Give me my office”, writes the Polish translator, replacing Larkin’s series of 
disconnected details: in-tray, secretary, shall-I-keep-the-call-in-Sir? Whereas 
Larkin’s source text is built of parts, the target text introduces the whole to 
which these parts belong: office, bureau. The translator, in his fear of empty 
spaces, provides the context within which the original images become more 
understandable.

9. From metaphors to similes

It is interesting that when facing hermetic images Polish translators often 
decide to render the author’s metaphor by a simile. Another fragment of The 
English Patient may serve as an example:

Hauling the gray sheet, a winding cloth, a net of fish. [62]

Zgarnęła szare płótno, włokąc je za sobą, jak skręconą szatę, jak sieć 
na ryby. [62] 

[She took the gray sheet, hauling it like a winding cloth, like a net of 
fish.] 

The shift from metaphor (“a winding cloth is a net of fish”) to simile (“a 
winding cloth like a net of fish”) that we can observe in the quotation above 
is always an interpretative act. Metaphor, often cryptic because of its dis-
location of the familiar world, creates new identities or questions our as-
sumptions about identities; it is often a subversive act. Simile, on the other 
hand, explains the enigmatic relationship, remains within the constraints of 
realism by putting things side by side rather than metamorphosing one into 
another. This may explain the translator’s preference for using similes rather 
than metaphors. The point is further illustrated in yet another example from 
Ondaatje’s novel:

He saw a man’s head on a table moving towards him. [9]

The sentence, evidently playing with the concept of defamiliarization, dis-
comfits the reader by adopting a different point of view, and by taking the 
image out of its context, which would make it realistic. The translator, how-
ever, analyses the image and offers his Polish readers a rational explanation 
of what really happened:
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Ujrzał mężczyznę zbliżającego się do niego ruchem tak posuwistym, 
jakby jego głowa przesuwała się po stole. [15]

[He saw a man approaching him in a sliding motion, as if his head 
was moving on a table]

This completed, overtranslated, and familiarized image can be accepted at 
once, it fits well in our everyday knowledge of the world and corresponds 
with the conventional way of describing it. The head cannot move on a table, 
but it can approach us as if it were moving on a table. Furthermore, this ex-
ample illustrates the tendency to replace parts with wholes, discussed above. 
Stanisław Barańczak replaced the in-tray with the office, Wacław Sadkowski 
replaces the man’s head with the man, both providing the absent context of 
what they consider enigmatic details. 

conclusion

In literary translation, surplus seems unavoidable, if one remembers that 
translation involves completion of the schematic work. The resulting horror 
vacui can take various forms. Translators may feel the need to complete 
the text and add extra information when they think some cultural allu-
sion proves unintelligible. The resulting surplus in the target text is then a 
kind of a gloss, footnote or annotation, as when the title of George Eliot’s 
novel Middlemarch expands to Miasteczko Middlemarch, i.e. “The Town of 
 Middlemarch”. 

Elsewhere, translators tend to add to the target text surplus elements in 
result of their analytical, interpretative work. We deal here with various 
shifts of meaning characteristic of this poetics of excess: from abstract to 
concrete, from metaphor to metonymy, and from metaphor to simile, as 
well as from part to whole. All of them have an explanatory, interpretative 
character and result from the analytical work of completing the schematic 
structure of the source text, revealing the translators’ attempts to elucidate 
while they translate.

Translators find themselves between the devil and the deep blue sea, 
 between the rock of overtranslation and the hard place of undertranslation. 
The paradox of their task is that in translation more may mean less. 
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För ungefär en månad sen höll jag föredrag på Nordiskt översättarmöte på 
Hässelby slott.1 Det gick ut på att översättaren är »en människa med dubbla 
horisonter«, och framhöll trygghet som en nödvändig dimension när ord-
vändningar och företeelser innanför den ena horisonten, källspråket, byts 
ut mot ordvändningar och företeelser innanför den andra horisonten, mål-
språket. Trygghet som yrkesideal. Eller snarare ängslighet som nånting att 
undvika och bekämpa – inom sig själv och i umgänget med institutioner och 
traditioner, till exempel förkroppsligade av en räddhågsen förlagsredaktör 
eller en felfinnande recensent.

Föredraget togs väl emot, och när det vankades lunch efteråt hamnade 
jag bredvid en norska som uttryckte sin uppskattning, men det var en ting 
hon slett ikke forsto, nämligen uttrycket »ur egen fatabur«. Vi runt bordet 
hjälptes åt att förklara vad en fatabur är för nånting. Ordet bur finns på 
norska i bemärkelsen »förrådskammare«, och i den står det olika fat, för-
varingskärl. »Skafferi« ungefär. Men »fata-« kan också ha med kläder att 
göra: isl. föt. Därmed var bildledet avklarat. Och sakledet var liksom givet 
i sammanhanget, så metaforen trillade ner för den vänliga norskan, om än 
i efterskott.

Jag hade helt enkelt hävdat, i ett resonemang som jag tänkte återkomma 
till även nu idag, att »en översättare […] måste lägga till grejer ur egen fatabur 
för att översättningen ska bli likvärdig med originalet«. Ut i skafferiet och 
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hämta lite närodlade godsaker och släng ner i grytan, kocken! Det räcker 
inte att bara följa receptet.

Sen när jag kom hem och kollade upp ordet fick jag en chock! Jag måste 
tvivla på mina egna råvaror. I den enda kokbok, jag menar ordbok, som 
jag litar på, Sten Malmströms, kan man utläsa att formuleringen är svagt 
nedsättande:

fatabur el fatbur (åld.) förrådskammare; ur egen f. (bildl.) som ngn 
har hittat på själv || -en; -ar.2

Det där stämde inte alls med min egen relation till det uttryck jag hade an-
vänt. »Som ngn har hittat på själv« – det är ju inget berömvärt, det är snarare 
på nivå med »gripet ur luften«.

Invention, där jag alltid läst in tradition. Ja mer än så. Hade hört källar-
dörrns gångjärn raspa, förnummit den mättade lukten av fukt och mat och 
mörker. Nu var det där ett intet. »Hitta på själv.« »Vid matlagning måste 
man lägga i råvaror man hittat på själv.« Nej.

Det hör till saken att ordet »horisont« i mitt Hässelbyföredrag – »översät-
taren är en människa med dubbla horisonter« – anknöt till filosofen Hans-
Georg Gadamer, som i Wahrheit und Methode använder horisontbegrep-
pet för att understryka tolkandets ofrånkomlighet. Horisonten beror av var 
man befinner sig. Och ens tolkning av världen och det som ingår i världen 
beror av ens erfarenhet. Erfahrung. Inte summan av allt man upplevt, Erleb
nisse. Utan det som blivit bärande och formativt, som strukturerar världen 
och världsuppfattningen.

Erfarenhet kan vara både språklig och ickespråklig, och vad jag tillhöll 
kollegorna var bland annat att lita på sin egen erfarenhet, både den språkliga 
och den ickespråkliga, för att ha en chans att göra översättningen lika rik 
och fräsch som originalet. Det var i den andan jag sagt »ur egen fatabur«. 
Så ingen kan beskylla mig för att ha uppmanat folk att börja hitta på när de 
översätter.

Men ordet måste räddas, eller reapproprieras som det heter nuförtiden. 
Liknelsen med fataburen är för bra för att räknas in bland speglosorna. Här 
inleddes alltså min andra fejd med Sten Malmström, den store och i förtid 
bortgångne nordistikprofessorn och akademiledamoten. Fejd nummer ett 
handlade om huruvida man vid studiet av poesi ska härleda versmönstret 
från de ingående ordens lexikaliska betoningar (det är Malmströms idé) 
eller om versmönstret har en självständig existens – utan att för den skull 
behöva skanderas.
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»Fatabur« finns ymnigt belagt redan i Fornsvenska legendariet och i 
 latinska brev från samma tid, början av trettonhundratalet: »totumque fis-
cum meum dictum fatabur«. Birgitta talar om »mins hiärta fatabwr«.

I saob urskiljs fem klasser av betydelser:

1. själva byggnaden eller rummet
2. benämning på Kungliga slottets tvättinrättning
3. rikets finanser
4. klädförråd, ägodelar, skatter
5. i bildlig användning

»Gudz Ord allene then Himmelske Fateburen, uthi hwilken wij skole sö-
kia och finna tröstelighe Remedier, hielp och Vndsätning.« (Ur en predikan 
1611). 1643 gav Stiernhielm ut ordboken Gambla Swe och GöthaMåles Fa
tebur. 1884 skriver Nordisk familjebok: »Den encyklopedistiska Talmud är 
en fatabur för […] religiös kasuistik.« Till slut skriver saob:

(fullt br.) i uttr. ur (l. av) egen fatabur, av egen uppfinning, av sig 
själv.

Som exempel ges en bit ur Hagbergs översättning av Shakespeares King Lear. 
Goneril skickar iväg en betjänt med ett brev till systern Regan:

Take you some company, and away to horse:
Inform her full of my particular fear;
And thereto add such reasons of your own
As may compact it more. Get you gone;
And hasten your return.

Tag med dig några och sätt af till häst;
Lägg ut min fruktan vidt och bredt för henne
Och tillägg skäl ur egen fatabur,
Som ge den större vigt. Gå nu din väg,
Var hemma snart igen.

Så »reasons of your own« blir »skäl ur egen fatabur«.
Visst uppmanas Oswald att vara svekfull och dribbla med sanningen om 

det behövs. Men jag tycker saob gör en övertolkning. Möjligen kan det vara 
så att formuleringen »av egen uppfinning« på den tiden hade en mer positiv 
klang. Östergren definierar i Nusvensk ordbok »ur egen fatabur« som »av sig 
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själv, utan ngns hjälp l. ibland tillskyndelse«. I så fall handlar »uppfinning« 
lika mycket om initiativ som om fabulerande, så att Malmströms »som ngn 
har hittat på själv« är en sentida övertolkning av saob.

Ur egen fatabur. Hagberg hade större frihet att stoppa in vad som helst för 
att bevara Shakespeares flöde av blankvers och bildspråk. Men vad händer 
om en översättare av idag stoppar in just det uttrycket, utan att det har nån 
explicit motsvarighet i grundtexten? Kanske det bara står »reasons of your 
own«?

Jag ser i det här hypotetiska fallet två hypotetiska fördelar, som kanske inte 
är så lätta att renodla och skilja från varann när det kommer till kritan.

– Tillägget ger ett energitillskott
– Tillägget vävs in i texten

Tillägget ger ett energitillskott:
Den minimala avvikelsen bär på känslor och stämningar som kompenserar 
andra grejer som försvunnit i överföringen.

I mitt eget arbete har jag undermedvetet ett slags emotionell balans-
räkning. Det uppstår ett underskott på känslor jämfört med urtexten, och 
därför måste jag stoppa in liknande känslor när tillfälle ges, för att inte min 
översättning ska få en lägre densitet och av den anledningen inte bli lika 
bra.

Ponera att man jobbar åt andra hållet, från svenska till ett annat språk, 
och så dyker uttrycket upp, »ur egen fatabur«, och kan bara återges med 
nånting mycket blekare och abstraktare, eftersom det uppstår kognitivt kaos 
ifall det plötsligt dyker upp ett helt skafferi helt oväntat. 

Men bantningen gör meningen sämre. Så instinktivt letar jag efter andra 
element som kanske kan byggas ut en smula istället. Jag säger »instinktivt«, 
därför att det handlar inte om en överlagd kalkyl, men om en estetisk otill-
fredsställelse som inte riktigt stillas förrän jag känner att källmeningen och 
målmeningen är känslomässigt ekvivalenta.

Det finns en skulptural aspekt på översättandet som är svår att sätta ord 
på.

Tillägget vävs in i texten:
Det kan ju faktiskt hända att skafferimetaforiken passar in i sammanhanget. 
Ett slags lyckad metaforisk ympning. Då gäller ungefär samma balansräk-
ning. Som kompensation för ett underskott i bildspråket lägger man till en 
besläktad tematik. Litegrann som man vid orkestrering ersätter ett utdött 
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instrument med ett modernt. Det svenska uttrycket »ur egen fatabur« skulle 
till exempel utan avstötningskomplikationer kunna transplanteras in i nån-
ting som skrivits av Sigmund Freud. Det hör ju också till saken att metaforik 
är självdoserande. Det tillagda metaforiska elementet kanske inte blommar 
ut helt och hållet med silltunnor och blodkorvar, utan bara finns som anty-
dan om ett rum med nånting i.

Så tilläggen kan tillföra emotionell energi och berika bildspråket. Men jag 
är den förste att förespråka moderation i det här macklandet. Det får inte 
uppstå några monster. Ankor med horn och snabel drar till sig uppmärk-
samheten så till den grad.

Ett exempel på nånting som gått lite för långt är den svenska översättningen 
av ett begreppspar hos psykoanalytikern Wilfred Bion. Bion använde en 
strängt formaliserad terminologi för att diskutera psykiska gränsfenomen. 
Central är åtskillnaden mellan container och contained – ett typfall av en dis-
tinktion gjord med grammatiska medel: avledningssufixet er motsvarande 
latinets presens particip ans och participformen ed motsvarande latinets 
atum, och nästintill omöjlig att återge på svenska. Jag behöver bara säga sig
nifiant och signifié för att få kalla kårar längs den professionella ryggraden.

Inte nog med att den gängse översättningen av container/contained be-
varar en grammatiskt åstadkommen distinktion som inte finns på svenska; 
den tillgriper en metaforik av helt annat slag än Bions kliniskt avskalade: 
härbärgerare/härbärgerad. Det finns naturligtvis en förklaring till det valet. 
Bion slog först igenom i terapeutiska kretsar, där hans resonemang kring 
det psykotiska inslaget i de mellanmänskliga relationerna satte namn på en 
yrkerserfarenhet. Att härbärgera är bland annat att stå pall och överleva ett 
bombardemang av negativa affekter och projektioner. En inte alls oäven lik-
nelse, av allt att döma. Problemet är bara att när uttrycket lånades in för 
att spela en central roll i Bions begreppsskrift blir det som att tapetsera en 
munkcell med mönstrad plysch. Det blir alldeles för mysigt, särskilt i sam-
band med diskussionen av relationer under de tidigaste spädbarnsåren.

Och begrepp befinner sig dessutom i ständig snöbollsrörelse. Vid ett 
 föredrag i samband med Freuds 150-årsjubileum undslapp sig den eminente 
analytikern Arne Jemstedt följande utvikning:

Vi har alla – i större eller mindre utsträckning – en benägenhet att 
upprätthålla slutna inre system, för att undvika den smärta som 
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 förändring innebär. Vi håller oss så att säga envist kvar på det hotell 
– eller härbärge – som vi en gång tagit in på.

Naturligtvis fungerar liknelsen i sitt sammanhang, en genomgång av teorin 
om tänkande och symboliseringsförmåga. Men den metaforiska snöbollen 
är omisskännligen i rullning och ingen kan förutsäga var den kommer att 
hamna. Kanske på ishotellet i Jukkasjärvi.

En gång har jag råkat ut för ett motargument som verkligen täppte till käften 
på mig. Det var på litt.vet. i Uppsala, ett seminarium om Karin Boye som 
snöade in på hur man ska lägga betoningarna vid uppläsning av »Sång till 
solen«. Två eller fyra taktslag per rad? Jag hävdade två, men fick mothugg av 
en äldre man med skägg. Till slut sa han, och det glömmer jag aldrig:

– Jag vet att det är så här, för det har Karin Boye själv sagt till mig!
Jag och Augustin Mannerheim blev förstås de bästa vänner efter det, och 

samarbetar fortfarande. Några år senare var det metrikkonferens i Uppsala, 
med Joseph Brodsky som hedersgäst. Efter det ordinarie programmet sam-
lade Augustin dem som ville lyssna i caféet i universitetets källarvåning för 
att läsa upp en nyskriven text om översättandets tre nivåer. Och när jag 
femton år senare blev medlem av redaktionsrådet för Översättarcentrums 
tidskrift Med andra ord kom jag på att den där märkliga texten fortfarande 
var opublicerad. Den står i nummer 48, september 2006 och har rubriken 
»Poesiöversättandets offerväsen«. Och det var den tredelningen jag pratade 
om när jag i Hässelby sa att översättaren måste tillföra ur egen fatabur.

Mannerheim skiljer mellan den autentiska nivån, ekvivalensnivån och 
kaosnivån. Det är en teoretisk åtskillnad tänkt att bistå översättaren under 
arbetets gång och förbereda de riktiga besluten: vad måste bevaras, vad kan 
ersättas med nånting motsvarande, och inte minst viktigt: vad kan tillföras 
utifrån målspråkets resurser. Här följer ett längre citat ur artikeln:

(1) Den autentiska nivån. Dit hör dels de i dikten fåtaliga utsagor 
och metaforer som under inga omständigheter får utbytas eller för-
fuskas, dels också den grundläggande rytmstrukturen […] och så-
dana avvikelser från mönstret som upplevs som den ifrågavarande 
diktens särdrag inom dess idiom och bör återkomma och införlivas 
med det nya idiomet.

(2) Den ekvivalenta nivån. Den framträder oftare i en dikt och 
till den hänför vi sådana ord och fraser som medger semantiska 
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 »ekvivalenser«, det vill säga andra, motsvarande uttryck som får 
samma funktion i dikten som originaluttrycken […].

(3) Kaosnivån, den nedersta nivån. Den omfattar resten av dikten. Där 
kan språkets speciella arsenal av ord med harmonierande sekundära 
betydelser och klanger ha tillåtits leda dikten på om- eller avvägar, 
men under sina egensinniga utvikningar och impulsiva infall har 
diktaren inte förlorat diktens mål eller idé ur sikte utan – där avslöjar 
sig mästaren – kunnat återföra dikten till huvudfåran. Det är de krea-
tiva möjligheternas nivå, myllan som tillför krydda och smak och 
kanske ett tillskott av näring och verklighetskänsla åt de båda högre 
nivåerna. […] Det är på kaosnivån som överföraren – en riktigare 
benämning av poesiöversättaren – har sin största frihet att göra offer 
och ersätta med sin egen uppfinning.

Idén att man måste bestämma sig för vad som absolut måste bevaras är tyd-
lig och användbar: ett rimschema (inklusive dess sammanbrott), en retorisk 
struktur, en skruvad avvikelse som spelar stor roll för helheten. Autenticitet 
blir en stor tankehjälp.

Men ekvivalensnivån och kaosnivån, hur relaterar de till slagordet »ur 
egen fatabur«? Till dels kanske det handlar om skillnaden mellan ett med-
vetet och ett undermedvetet förhållningsssätt: översättaren, jag menar över-
föraren, identifierar element i urtexten och ger sig själv i uppdrag att hitta 
motsvarigheter. Den kan då handla både om innehållsliga grejer – inklusive 
de så viktiga sekundärbetydelserna, konnotationerna – och formelement 
som grammatik och klanger. Men jag tror också att tredelningen handlar 
om översättandets tid, innebär en uppmaning att låta den översatta dikten 
stå öppen mot framtiden. På så vis är autenticitetsnivån ett preteritum, 
 ekvivalensnivån ett presens och kaosnivån ett futurum.

Jag tänker nu ägna den återstående tiden åt att undersöka hur principen 
»ur egen fatabur« realiseras på mer grundläggande nivåer än de retoriska 
och lexikaliska. Som övningsmaterial återanvänder jag ett handout från den 
föreläsning i Hässelby där fataburen plötsligt dök upp. Det bör framhållas att 
kaosnivån är verksam inte bara vid översättning utan i vanliga livet också; 
det gäller alltid att ta vara på de möjligheter som uppstår.

Ur egen fatabur. Hur ska man ta sig an en av världslitteraturens bästa 
dikter, Hölderlins »Hälfte des Lebens«? Klangligt och retoriskt överträffar 
den det mesta; dessutom är den en föregångare till den modernistiska teknik 
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som Kjell Espmark kallar »själen i bild« – yttre landskap som återger själs-
liga och existentiella tillstånd.

Hälfte des Lebens

Mit gelben Birnen hänget 
Und voll mit wilden Rosen 
Das Land in den See, 
Ihr holden Schwäne, 
Und trunken von Küssen 
Tunkt ihr das Haupt 
Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn 
Es Winter ist, die Blumen, und wo 
Den Sonnenschein, 
Und Schatten der Erde? 
Die Mauern stehn 
Sprachlos und kalt, im Winde
klirren die Fahnen.

Här följer så sju översättningar, flera av dem hämtade från Hölderlingymna-
siets hemsida, där det även finns exempel från flera språk.3 

Hälften av livet

Med gula päron hänger
och fullt av vilda rosor
landet i sjön,
ni ljuva svanar,
och druckna av kyssar,
ni sänker ert huvud
i heligt nyktert vatten.

Ve mig, var finner jag, då
det vinter är, blommorna,
var solens sken
och jordens skuggor?
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Murarna stå
ordlösa, kalla, i vinden
flöjlarna gnissla.
 (Erik Blomberg)

Halvdelen af livet 

Med gule pærer hænger 
Og fuldt af vilde roser 
Landet ned i søen, 
I hulde svaner, 
Og drukne af kys 
Dukker I hovedet 
I det helligtnøgterne vand. 
Ve mig, hvor tager jeg, når 
Det er vinter, blomsterne, og hvor 
Solskinnet, 
Og jordens skygge? 
Murene står 
Ordløse og kolde, i vinden 
Klirrer fanerne. 
 (Paardekooper och Herbert Zeichner) 

Puolet elämästä

Keltaisia päärynöita ja
täynnä villiruusuja 
maa riippu vettä kohti,
te ylväät joutsenet, 
ja suudelmista juopuneet 
painakaa päänne 
pyhänraikkaaseen veteen.

Voi minua, mistä saan, 
kun talvi tulee, kukat, ja mistä
auringonvalon, 
ja maan varjot? 
Muurit kohoavat 
sanattomina ja kylminä, tuulessa 
kallsevat viirit.
  (Lena Kiuru och Dorothee Grünzweig, Deutsche Schule Helsinki)
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Puoli elämä

Kelta, keltatertut
keltaterttuja notkuen
ruusut, villit ruusut
ja villiruusuja täynnä
rannat viettävät vesiin.
Linnut, te armaat joutsenet
ja suudelmista juopuneet,
pään kastatte pyhänviileään veteen.

Voi! Voi minua, mistä saan, kun talvi on,
kukat ja auringonvalon ja maan varjot?

Muurit kohoavat kielettöminä ja kylminä,
tuulessa vinkuvat viirit. 
  (Paavo Heininen)

Midtveis i livet

Med gule pærer henger
og fullt av villroser
mot sjøen et land.
De fagre svaner,
og drukne av kyss
dukker de hodet
i hellig-nøkternt vann.

Ve meg, hvor tar jeg, når
vinteren kommer, blomstene, og hvor
solens skinn
og skygger over jorden?
Murene står
stumme, kalde, værfløyer
klirrer i vind.
  (Peter R. Holm)
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Halvdelen av livet

Det heng med gule pærer
og fullt av ville roser
i sjøen eit land.
De reine svaner,
og drukne av kyssar
dukkar de hovuda ned
i heilag-nøkternt vatn.

Men eg, kvar finn eg, når
det vintrast, blomane, og kvar
er solskinet
og skuggen på jorda?
Murane står kalde
og utan språk; vimplar
klirrar i vinden.
  (Torgeir Skorgen)

Midtvegs i livet

Med gule pæror heng det
og fullt av ville rosor
i sjøen eit land.
De fagre svanor,
og drukne av kyssar
dukkar de hovud
i heilag-nøkternt vatn.

Ve meg, kvar skal eg, når
det vintrast, ta blomane, kvar
ta solskinet
og skugge på jordi?
Murane ris
ordlause, kalde, fløyar
riktar i vinden.
  (Olav H. Hauge)
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Á midri ævi

Med gulum perum slútir
og gnótt af villtum rósum
landið að vatninu,
thid yndislegu svanir,
og ölvaðir af kossum
dýfið thið höfði
í lygnu sem er helgihrein.

Æ ég, hvar finn ég mér, thegar
fallinn er á vetur, blómin, og hvar
sólskinið
og svala forsælu jarðar?
Múrveggir thruma
thöglir og kaldir, í gjósti
gnurra veðurhanar.
 (Hannes Pétursson)

De åtta versionerna ger en provkarta på olika förhållningssätt. De två finska 
översättningarna är såvitt jag kan bedöma ganska undermåliga, den första 
därför att det är ett amatörjobb, den andra därför att översättaren satt klang-
er och sångbarhet i främsta rummet. Den isländska är ett mästarprov av 
en av Nordens största nu levande poeter, Hannes Pétursson. Den danska, 
liksom Erik Blombergs version är ganska bleka. De kan stå som exempel 
på översättningar där översättaren inte går särskilt långt in i den egna fata-
buren, inte riktigt vågar sig ut i kaosnivån.

De tre norska dikterna rymmer en intressant utveckling, vars kulmen är 
den version Olav Hauge åstadkommit, denne tillbakadragne särling som 
måste ha känt igen sig djupt i Hölderlins öde. Jag har inte kollat upp saken, 
men känner på mig att Hauges version utgått från de två kollegornas arbete 
och fulländar det, kanske med ena ögat på Hölderlins original. Holms och 
Skorgens versioner är som förarbeten. 

Man kan även ägna sig en stund åt att avundas norrmännen som har lov 
att skriva på dialekt. Jag har själv som princip när det handlar om poeter 
med en tydlig personlig diktion att översätta inte till rikssvenska utan till 
Sundsvallsmål, vilket gör stor nytta även om det inte syns i tryck. Pasolini 
kan då bli typ:
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Unna lillflickan å få leka drottning
Å öppna å stänga fönsterna liksom rituellt.

Det ska förresten för säkerhets skull påpekas att det norska ordet »de« är lika 
med svenska »ni«.

Låt oss börja med titeln, eller rättare sagt med problemet hur originalets 
genitv ska återges. Det är ju en av mina käpphästar att svenskan har en illa 
fungerande genitiv. Det -s som hängs på ordet, eller rättare sagt på nomi-
nalfrasen, är dels väldigt klent rent fonetiskt sett, dels ganska luddigt rent 
innehållsligt: aldrig riktigt klart vilken relation som råder mellan de ord eller 
nominalfraser som kopplas ihop. Jag försöker därför aktivt undvika s-geni-
tiven – och det går ju inte alltid – på grund av att andra lösningar ger större 
precision.

Jag tänker då på sammansättningar eller konstruktioner som förtydligar 
relationen mellan de två leden. Att använda prepostionen »av« är däremot 
också ganska blekt och otydligt, ungefär på samma sätt som -s. Faktum är att 
jag i slutarbetet med varje översättning gör ett speciellt söksvep och granskar 
varje »av« för att se om det kan bytas ut mot nånting tydligare.

Den danska översättningen, en av norrmännen och Blomberg går den 
enkla vägen. »Hälften av livet.« Det är inte så stunsigt. Det blir mest ett 
måttsuttryck, vars måttsenheter inte känns helt tydliga. Problemet är att ge-
nitiven i originalet har mycket mera substans. »Hälfte des Lebens« är tydli-
gare, och ligger nära det stående uttrycket »Hälfte des Weges«, halvvägs. En 
möjlig översättning skulle kunna vara »Halvlivs«, om inte ordet »livs« vore 
upptaget av matvaruaffärer.

De övriga lösningarna är mer spännande. Holm och Hauge lägger till en 
måttsenhet som lyfter fram bakgrundsmetaforen »livet är som en vandring«. 
Ur egen fatabur kompletterar de så att dikttiteln matchar originalet. Isländ-
skan har inget problem eftersom ordet ævi specifikt betyder ’livslopp’ och 
inte liv i allmänhet, som heter líf. Och den ena finska dikten skapar ett full-
lödigt intryck genom att använda kasusformen elativ: sta betyder ’ut ur’ och 
används konventionellt i måttsuttryck.

Jag vill även säga nånting om den andra genitivkonstruktionen, »Schatten 
der Erde«. Här är Hölderlin ganska vag, på ett sätt som fungerar. Finnarna, 
Blomberg och danskarna översätter rakt av, även om singularformen på 
danska kommer en att tänka på en månförmörkelse. Norrmännen prövar 
däremot olika prepositionsuttryck – det hör ju till saken att norskan är det 
språk som gått längst i att avskaffa genitiven som grammatisk kategori. 
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 Skuggor över eller på jorden: det ger ett vackert, olycksbådande intryck. 
 Förmodligen bättre än den ordagranna varianten. Hannes från Island tar 
dock i lite väl mycket, han pratar om jordens svala forsæla – ett ord som 
betyder »skugga« men inrymmer roten sæla, lycka.

Till Hannes försvar ska genast sägas att han är den som verkligen går in 
för att bevara Hölderlins klangrikedom. Islänningarna har ju allitterationen 
om inte i dna-koden så helt visst i fataburen. Och allitterationen är ända in 
i våra dar nånting mycket mer än en utsmyckning: den strukturerar aktivt. 
Lyssna på en uppläsning så får ni en aning om hur det binder ihop och 
 driver framåt när ord regelmässigt börjar på samma konsonant.

Ett annat problem som måste lösas med fataburiska medel är åter-
givningen av geografin. Originalets symboliska, för att inte säga symbolis-
tiska landskap har en emblematisk omedelbarhet som liksom döljer att man 
inte får reda på särskilt mycket om hur detta märkliga hängande ser ut, ett 
informationsunderskott som är motiverat i början av dikten, ger ett slags 
 kamerainåkning.

Återigen ställer svensken, danskarna och en av norrmännen till det 
 genom att vara så ordagranna att landet blir hängande likt ett päron på en 
kvist. Även om Blomberg fortfarande använder sig av pluralformer blir den 
dominerande sammanställningen »päron hänger« vilket är ett villospår. 
Sammaledes för Holm och för Paardekooper & Zeichner. Finskan sätter 
verbet riippua så långt ner att det inte ställer till några besvär. Isländskan 
har kvar personböjning på verbet, och Hannes väljer dessutom ett verb som 
är mycket mer innehållsrikt än bara hengja: slúta betyder snarare »skjuta ut 
över«, och prepositionen að har ett slags lagom ofullbordathet över sig: »i 
riktning mot«.

Men det är Hauge som gör det stora trolleritrickset, en liten men av-
görande justering av Skorgens lösning. Genom att lägga till ett operson-
ligt »det« revolutionerar han hela perceptionen; det hela blir en upptäckt 
och inte bara en miljöskildring. Men att inleda med »Det« vore för starkt; 
däremot om det läggs sist i första raden får man en exakt återbildning av 
satsmelodin hos Hölderlin. Med presentationskonstruktionen följer också 
ett krav på att det som presenteras ska stå i obestämd form, eftersom det är 
nytt. Vilket i sin tur känns mera hölderlinskt än den bestämda formen hos 
Blomberg m.fl.

Man kan sitta i timmar med olika detaljer. Vilket adjektiv är det rätta 
till svanarna? Varför känns assonansen trunken–tunkt mycket verknings-
fullare än drukne–dukker? Vilket är bäst: att murarna reser sig, dånar (som 
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på isländska) eller bara helt enkelt står? Varför är det bara en översättning, 
en av de finska, som tar upp det helt centrala ordet »språklös«?

Men jag vill sluta med en riktig finess. En som verkligen pekar ut varåt jag 
vill med »ur egen fatabur« som översättningsprincip.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn 
es Winter ist, die Blumen, und wo 
den Sonnenschein 
und Schatten der Erde.

Rytmen och konsonantmusiken gör Hölderlins fras till ett utrop som 
skulle ha kunnat komma direkt ur Ben Websters sorglur. Översättarna lyckas 
halvbra, ja det är helt godkänt. Men Hauge bygger om hela meningen för att 
den ska funka. Det som inte når riktigt ända fram för de övriga är räckvid-
den för verbet nehmen. Av skäl jag inte riktigt förstår, det har både med de 
grammatiska villkoren för just det verbet att göra och med den tyska sats-
byggnaden, så når vare sig »finner« eller »tar« eller saadi (»får«) ända ner 
till »jordens skuggor«. Solskenet och skuggorna svävar litegrann som fria 
radikaler.

Då stoppar den rackarn in ett hjälpverb i första raden: skal. Och han för-
dubblar huvudverbet: ta – ta – en snygg synkop. Ingreppet skapar dessutom 
mycket större reda vad beträffar tempus. Vintern är inte nåt som inträffar 
då och så, utan det är den tid som ligger framför diktaren, hans framtid. Jag 
tycker också det är helt rimligt att ersätta Hölderlins enkla presensskapande 
ist med den vackra reflexivformen vintrast. »Kommer« funkar i alla händelser 
inte, eftersom det blir fel tidsperspektiv. Men det är framför allt hjälpverbet 
som gör susen och skapar det rätta snyftet. Tack för det, Olav Hauge!

noter
1 En version av föredraget återfinns i tidskriften Kritiker nr 10, 2008, med titeln 

»Trygghet och tidsbrist«.
2 Bonniers svenska ordbok av Sten Malmström, utg. av Iréne Györki och och 

Peter A. Sjögren, åttonde upplagan, andra tryckningen, Stockholm: Albert 
Bonniers förlag 2003, s. 146.

3 www.hoegy.de/hoegy/hoelderlin93/hoelderlin8.htm.
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Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

 
 Арсений Тарковский, «Переводчик»

Ack, ni orientaliska översättningar,
så mitt huvud värker av er.

 Arsenij Tarkovskij, »Översättaren«

En sen kväll år 1949 knackar det på dörren hemma hos poeten och över-
sättaren Arsenij Tarkovskij,1 far till filmregissören Andrej Tarkovskij. Han 
griper genast efter det redan färdigpackade knyte som många intellektuella 
hade till hands vid denna tid av nattliga arresteringar, men han förs inte 
till säkerhetspolisens högkvarter Lubjanka, utan till Centralkommitténs 
 byggnad. Där får han ett furstligt mottagande och man förklarar för honom 
att han, Tarkovskij, har blivit utsedd att översätta Stalins ungdomsdikter, 
som skall ges ut i praktutgåva till Ledarens stundande 70-årsdag, som en 
överraskning. Han blir förskräckt, men accepterar motvilligt (vad skulle 
han annars göra?). En enorm portfölj i krokodilskinn bärs fram och tillsam-
mans med den återbördas Tarkovskij till sin lägenhet. Portföljen visar sig 
innehålla: 1. Stalins dikter på georgiska, 2. samma dikter tryckta med ryska 
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portfölj med dubbla bottnar 
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bokstäver, 3. en transkription av varje ord och varje fras, 4. beskrivning av 
rytm och meter för varje dikt, 5. en skrupulöst noggrann råöversättning, s.k. 
podstrotjnik, med ett otal varianter och kommentarer, 6. en georgisk-rysk 
ordlista med omfattande förklaringar av nyanser, 7. en glänsande filologisk 
analys av alla dikterna, 8. en ingående litteraturhistorisk och geografisk 
kommentar. Allt på papper av högsta kvalitet i saffiansklädda pärmar.

Arsenij Tarkovskij fick under sin långa karriär översätta mycket kaukasisk 
och centralasiatisk poesi. Nu griper han sig verket an med fasa. Som tur är 
visar sig Stalins dikter vara ganska enkla och utan komplicerade metaforer, 
traditionella i ett slags pseudofolklig stil. Huvudsakligen om naturen, om 
bergen, fälten, månen, om viol och ros. När Tarkovskij redan översatt större 
delen av dikterna blir han plötsligt åter hämtad till Centralkommittén, till-
sammans med portföljen och det nästan färdiga arbetet. Där förklarar man 
för honom att kamrat Stalin fått reda på planerna och »med sin karaktäristis-
ka blygsamhet« ogillat projektet. Arbetet måste därför avbrytas. Tarkovskij 
drar en djup suck av lättnad, lämnar ifrån sig krokodilskinnsportföljen och 
bereder sig att gå. Då får han plötsligt tillbaka den, »som en ringa present« 
från uppdragsgivarna. Väl hemma igen öppnar han den välbekanta port-
följen. Den är nu fullstoppad med pengar.

Denna berättelse ger en inblick i den tematik som behandlas i mitt pågå-
ende forskningsprojekt »Totalitarism och översättning: kontroll och konflikt 
i sovjetiska översättningspraktiker«. Historien om hur Tarkovskij översatte 
Stalin – i sig ett historiskt faktum – har blivit del av vad man kunde kalla 
»intelligentsia-folklore« och förekommer i olika varianter. Den här bygger 
på översättaren och poeten Vladimir Levanskijs version, «nedtecknad efter 
Arsenij Aleksandrovitj Tarkovskijs ord« (Levanskij var elev till Tarkovskij). 
En stor del av det källmaterial som rör sovjetiska översättningspraktiker är 
just av det här slaget: man hittar det i memoarer, dagböcker, brev etc. 

Litterär översättning som kulturfenomen under Stalintiden och den 
 efterföljande sovjetperioden har studerats förvånansvärt lite. Förvånans-
värt eftersom översättningarnas mycket olika funktioner i den totalitära 
 kontexten gör dem extra intressanta. Översättning från olika språk skulle 
bidra till formandet av en global socialistisk-realistisk kanon, den var ett 
inslag i nationalitetspolitiken, i skapandet av de nationella litteraturerna i 
 sovjetisk tappning, och den kom också som vi vet att fungera som ett slags 
asyl för författare som tidvis av olika skäl inte kunde publicera sina egna 
verk: Boris Pasternak, Anna Achmatova, Nikolaj Zabolotskij. Och framför 
allt: den översatta texten utmanar genom själva sin ontologi den utbredda 
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synen på Stalintidens språkkultur som monolitisk och i huvudsak mono-
logisk. 

En översättning är alltid en »dubbel« text och därigenom ställer den 
en rad frågor på sin spets, inte minst vad gäller upphovsmannaskap och 
ansvar(ighet). Vems är egentligen ordet i en översättning? Den ryske kultur- 
och språkfilosofen Michail Bachtin ger i sitt arbete »Frågan om talgenrer« 
(1953/54) en analys av yttrandet som ett spel mellan »främmande« och »eget« 
som också kan användas när det gäller översättningar. Man kan, menar jag, 
se alla ord i en översättning som »främmande ord« i Bachtins mening, inne-
slutna i ett enda yttrande – översättarens. Bachtin skriver att det främmande 
talet i ett yttrande har en dubbel »expressivitet«: »sin egen, det vill säga den 
främmande, och expressiviteten hos det yttrande som rymmer detta tal.«2 
Översättaren – som i detta fall måste betraktas som upphovsman – kommer 
alltså i sitt yttrande, med sin expressivitet, med nödvändighet att i någon 
mån reaccentuera »det främmande talet«, d.v.s. originalet. Och eftersom 
gränsen mellan det främmande och det egna med Bachtins ord är »fullstän-
digt genomtränglig« kommer ansvaret för orden i det översatta yttrandet att 
vara i ständig rörelse. Allt detta blir givetvis än mer intrikat när det gäller 
den typ av översättning som jag inledde med att beskriva: översättning via 
råöversättning, s.k. podstrotjnik, en praktik som var mycket vanlig i Sovjetu-
nionen, särskilt när det gällde översättning från olika minoritetsspråk. Ordet 
podstrotjnik betyder »något som är under raden« och motsvarar alltså un-
gefär »interlineär« översättning. Den översatta textens normala »dubbelhet« 
blev här förstås ännu mer komplicerad, spelet mellan »det främmande« och 
»det egna« ännu mer intrikat och »ansvarsfördelningen« mellan upphovs-
männen – författare respektive översättare – ännu mer oklar.

Litterär översättning utgjorde i denna mening en gråzon i det totalitära 
kulturella rummet, ett »ingenmansland« som kunde utnyttjas av olika aktörer 
i olika syften. Jag har därför valt att komplettera det bachtinska perspektivet 
med ett operativt begrepp som på senare tid använts av översättningsteore-
tikern Gideon Toury, nämligen culture planning. Toury definierar det som: 
»any attempt made by an individual, or a small group, to incur changes in 
the cultural repertoir, and the ensuing behaviour, of a much larger group«, 
alltså ungefär: »ett försök av en individ eller en liten grupp att åstadkomma 
förändringar i den kulturella repertoaren och det påföljande beteendet hos 
en mycket större grupp«.3 Jag kommer i detta sammanhang att skilja mellan 
culture planning uppifrån (som en officiell uttalad eller outtalad strategi) 
resp. culture planning nerifrån (som en individuell strategi).

Översättningsverksamheten i Ryssland kan från allra första början faktiskt 
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till stor del tolkas i termer av just culture planning. Den har ofta varit in-
strumentell – ett viktigt verktyg såväl under kristnandet på 1000-talet, då 
en mängd religiös litteratur översattes från grekiska, som under Peter I:s 
västorientering under 1700-talets början med massöversättning av framför 
allt västerländsk facklitteratur. Detta faktum, menar översättningsforskaren 
Lauren Leighton, har påverkat den allmänna synen på översättning: »Trans-
lation was therefore granted official status and the high prestige of art«. Även 
om det oftare har varit fråga om projekt som initierats »uppifrån« finns 
åtskilliga exempel som kan definieras som culture planning »nedifrån«: ett 
av de tidigaste och tydligaste är 1700-talsförfattaren Vasilij Trediakovskijs 
översättning (1730) av den franske abboten Paul Tallemants allegoriska 
verk Voyage de l’isle d’amour som ett medvetet försök att reformera det ryska 
skriftspråket och på samma gång introducera en kulturform som inte fanns 
tidigare i Ryssland – den franska salongskulturen.

Efter bolsjevikernas maktövertagande 1917 var den officiella hållningen 
till översättningar först positiv – i överensstämmelse med tidens internatio-
nalistiska patos. Översättningar skulle ge massorna tillgång till alla nationers 
kulturarv och bidra till en känsla av samhörighet med arbetare och bönder i 
andra länder. Symptomatiskt är här det gigantiska projektet Världslitteratu-
ren (Vsemirnaja literatura), förknippat med utbildningsministern Anatolij 
Lunatjarskij och författaren Maksim Gorkij, som lanserades 1918 mitt under 
pågående inbördeskrig och som under en treårsperiod avsåg att publicera 
800 volymer och 2000 broschyrer med översättningar av västeuropeiska och 
amerikanska författare, en ambition som året efter utökades med nästan det 
dubbla antalet enskilda böcker och även kom att innefatta orientalisk litte-
ratur. Projektet/förlaget Världslitteraturen är intressant för min studie som 
en potentiell arena för konflikt mellan culture planning uppifrån respektive 
nerifrån: projektet som sådant var ett klart exempel på det förra, men det 
engagerade många ur den gamla intelligentsian, redan före revolutionen 
verksamma litteratörer, som kunde tänkas ha starka individuella agendor: 
poeterna Aleksandr Blok, Nikolaj Gumiljov och den sedermera emigrerade 
Georgij Ivanov, för att nämna bara några. Inom detta projekt organiserades 
för övrigt också ett slags översättarseminarium med föreläsningar i littera-
tur- och översättningsteori. Den kände författaren och översättaren Kornej 
Tjukovskij var en av centralgestalterna här och det var för förlagets behov 
han skrev en första version av det som senare kom att bli en klassiker inom 
översättningsteorin, Översättningens konst (1930), eller som den hette i po-
pulärutgåvan 1964, Den höga konsten.
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Förlagsprojektet Världslitteraturen upphörde i mitten av 20-talet och en 
omsvängning i synen på översättningar kan märkas gradvis från Stalins över-
tagande av makten i slutet av 20-talet. De isolationistiska tendenserna under 
slagordet »socialism i ett land« yttrade sig bl.a. i en kraftig nedgång i anta-
let översättningar, särskilt av poesi. Översättningarna fick nu istället ökad 
 betydelse som inslag i nationalitetspolitiken: de sågs som ett verktyg för att 
hålla samman de många republikerna och nationaliteterna i unionen och 
som ett medel för kommunikation mellan de olika kulturerna, en inställning 
som varit officiell ståndpunkt ända till Sovjetunionens sönderfall. Över-
sättarens roll som propagandist har ofta framhållits i sovjetiska översätt-
ningsstudier. Men detta var förstås ingen neutral förbrödringsverksamhet, 
utan en process som kan analyseras i termer av makt och underkastelse. Det 
är t.ex. intressant att notera att samtidigt som den officiella sovjetiska över-
sättningsdoktrinen från 30-talets slut generellt förkastade »bokstavstrogna« 
översättningar, bukvalizm, och förordade volnyj perevod, »fri översättning«, 
så gällde detta endast vid översättning till ryska; vid översättning från ryska 
till olika minoritetsspråk kom »bokstavstroheten« däremot att uppmuntras.

Under mitten av 1930-talet fick översättningar från minoritetsspråk, fram-
för allt vissa turkspråk och kaukasiska språk, en alldeles särskild funktion: 
de användes för att introducera en ny genre i det ryska litterära systemet: 
porträtt av Stalin i en panegyrisk, »hymnologisk« tappning. Poem om Stalin 
hade inte förekommit alls före den 17:e partikongressen 1934 och under 
Första författarkongressen samma år hade den alltid rättrogne författaren 
Aleksandr Fadejev deklarerat att de sovjetiska prosaförfattarna ännu inte 
nått tillräcklig mognad och skicklighet för att ta sig an en så viktig sak som 
skildringen av Stalin i litteraturen. Men nu började det publiceras verk efter 
verk i pressen av »folkpoeter« från Centralasien och Kaukasus som lovpri-
sade Stalin. Det ryska ordförrådet berikades med två främmande ord: det 
turkiska akyn och det kaukasiska asjug, som bägge betecknade folksångare, 
bard. De mest berömda av dem var 85-årige asjugen Sulejman Stalskij från 
Dagestan, som fick stor uppmärksamhet på författarkongressen, och 90-åri-
ge akynen Dzjambul Dzjabaev från Kazachstan, oftast kallad bara Dzjambul 
(Stalinpristagare 1941, mottagare av Leninorden, Röda fanans arbetsorden 
etc., etc.). 

Behovet av röster – och just folkliga röster – från nationella minoriteter 
i periferin ska förmodligen ses mot bakgrund av den betoning av Sovjet-
staten som »hela folkets demokrati«, som också kom att genomsyra den nya 
 konstitutionen 1936. I den nya ideologiska linjen hade »folklighet« (narod
nost) blivit ett slagord att ta hänsyn till för alla kulturutövare. Men vågen 
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av orientalisk Stalinpanegyrik kan också ses som ett inslag i vad kultur-
sociologen Jeffrey Brooks har kallat »the moral economy of the gift« – ett 
underliggande scenario i Stalintidens offentliga kultur som gick ut på att 
 undersåtarna ständigt skulle uttrycka sin tacksamhet för allt det goda som 
Staten och Ledaren försedde dem med. Den orientaliska panegyriken kan 
alltså ses som ett »tack till kamrat Stalin« från de »befriade« folken och ett 
»bevis« på hur nationaliteterna kunnat blomma upp under sovjetmakten.

En del av denna offentliga berättelse var också att undersåtarna aldrig till-
räckligt kunde kompensera Ledaren för hans gränslösa generositet. Det var 
förmodligen därför som Stalin på sin 70-årsdag – som var höjdpunkten i det 
långa scenariot – skulle få sina egna dikter i present, översatta av Tarkovskij. 
Den ende som var fullt värdig att åstadkomma en gåva till Ledaren var 
 Ledaren själv.

Ett intressant exempel på översättning som inslag i »gåvoekonomin« hittar 
man för övrigt hos Boris Pasternak, vars sätt att utnyttja översättningens 
gråzon har en särskild plats i mitt projekt. I december 1935 känner han sig 
 tvungen att skriva ett tackbrev till Stalin. Tidigare samma höst hade han 
agerat för att hjälpa sin diktarkollega Anna Achmatova, vars son och man 
oväntat hade arresterats. Pasternak hade skrivit ett brev adresserat direkt till 
Stalin med en bön om att de skulle friges – med hänvisning till Achmatovas 
stora betydelse för den ryska kulturen. Redan påföljande dag kom nyheten 
att bägge två hade släppts. När Pasternak nu i ett mycket märkligt brev tackar 
för denna »blixtsnabba frigivning« skickar han med en gåva, men inte nå-
gon av sina egna dikter, utan sin nyutkomna översättningsvolym, Georgiska 
 lyriker (Gruzinskie liriki). Istället för den egna poetiska lovprisning av leda-
ren som nu förväntades av honom uppifrån skickar han sina översättningar 
av Stalinoden av de georgiska poeterna Iasjvili och Mitsisjvili. Här kan man 
tala om översättning som ett slags pseudohandling.

Men tillbaka till den kazachiske akynen Dzjambul. Det som gör den orien-
taliska folkliga panegyriken speciell – och som skiljer den från översättnings-
verksamhet betraktad som culture planning uppifrån under tidigare epoker 
– är att det till stor del tycks röra sig om översättningar från obskyra – fiktiva 
eller manipulerade – original. Det var ju fråga om ideologiskt renläriga verk 
som stämde illa med upphovsmännens ofta illitterata bakgrund. Detta blev 
med tiden en relativt allmän, men tyst, kunskap i intelligentsiakretsar och 
förfarandet har till och med givit upphov till en term: »dzjambulisering«. 
Jag citerar översättningsforskaren Jevgenij Vitkovskij: »Dzjambuliseringen 
varade ett halvt sekel och upphörde först under perestrojkan. Varenda en av 
Nordkaukasus litteraturer dzjambuliserades«.
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Själve Dzjambul, eller Zjambyl som han heter i Kazachstan, var givetvis 
inte fiktiv som person. Han var en framstående representant för den rika 
muntliga sångtraditionen i sitt hemland; av de fyra huvudtraditionerna före-
trädde han den i Semiretje, Sjuflodsområdet, i sydöstra Kazachstan, där han 
också var född 1846. Han hade gått i lära hos den berömde akynen Sujunbai 
och vunnit mästerskap på traditionellt sätt genom att delta i sångardueller, 
s.k. ajtys, där han framförde sina verk till domra-ackompanjemang. Men 
han var analfabet (enligt vissa uppgifter kunde han ingen ryska) och ingen 
har någonsin sett något original till hans Stalinoden, till hans hyllning till 
konstitutionen, »Lyckans lag« (tryckt i Pravda 5/12 1938), eller till hans två 
lovprisningar av Jezjov, nkvd-chef under terrorns kulmen 1936–38: »Folk-
kommissarie Jezjov«, (Pravda 3/12 1937) och »Sång om kämpen Jezjov« 
Ogonjok, nr 34, 10 dec. 1937, s. 2), komponerat till säkerhetspolisens 20-
årsjubileum, eller något av de andra på aktuella teman. Det var alltså inte 
bara Stalin som hyllades i dessa dikter: andra typiska föremål var Lenin, 
Vorosjilov, Kirov, Kalinin och Kaganovitj. Här är några exempel. 1938 fick 
Dzjambul motta Leninorden vid en ceremoni i Kreml. I tidningen Pravda 
(3/12 1938) trycktes hans dikt »Jag sjunger en sång i det strålande Kreml«, 
som börjar så här (ordförklaring: en tulpar är en mytisk bevingad häst):

Som en broder mötte jag dig igen
min käre Kalinin som älskas av folket!
Kaganovitj skickade mig en tulpar,
på tulparen galopperade Dzjambul till Moskva
och sjöng en sång i det strålande Kreml.
Må denna sång flyga ut över världen,
jag mottar mitt soliga fosterlands gåva,
jag trycker Leninorden mot mitt bröst,
en helig gåva från mitt käraste land.
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Sedan specificeras vad denna »sång« handlar om:

Om Stalins ord, som ej sjunker i havet,
om Stalins soliga visa lag,
där bakom varje bokstav ligger
drömmar och hopp hos all världens folk,
där bakom varje bokstav reser sig
vårt odödliga stora sovjetiska folk.

Det intressanta här är själva bildspråket: det är lite märkligt att en analfabet 
skulle skapa metaforer baserade på just bokstäver. Den Kaganovitj som i 
dikten skickar den bevingade hästen, tulpar (d.v.s. ett flygplan), var trans-
portminister och ansvarig för byggandet av den berömda tunnelbanan i 
Moskva, som Dzjambul enligt en rapport i Pravda passade på att bese under 
sitt besök. Även Kaganovitj hedrades med en dikt:

Ты, Каганович, метро создал,
Подвиги ты вдохновлял,
Перным лопату ты в руки взял,
Недра земли ты первый копал,
Первый давал сигнал.

Du, Kaganovitj, har skapat metron,
till stordåden inspirerade du!
Du var den förste som tog spaden i hand,
jordens inre var du den förste att gräva upp
den förste som gav signal.

Det fanns för övrigt en »negativ« typ av dikter också, som t.ex. »Krossa 
dem«, skriven med anledning av rättegången mot Bucharin, Rykov och 
 Trotskij 1938.

I det officiella rättesnöret Korta litteraturencyklopedin (Kratkaja litera
turnaja entsiklopedija) från 1964 får Dzjambul två och en halv spalt, lika 
mycket som Gavrila Derzjavin, Rysslands störste poet före Pusjkin. I den 
i stort panegyriska presentationen, där man i slutet noterar att D. »går sin 
egen väg till den socialistiska realismen«, medger man att det bland akynens 
verk även finns sådana där han under inlytande av personkulten »överdrivet 
hyllade Stalin«. 
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Men vilka röster var det då man hörde i dessa verk? De oftast förekom-
mande översättarnamnen är: P. Kuznetsov, K. Altajskij, M. Tarlovskij. 

Pavel Kuznetsov var journalist på Kazachstans Pravda, och den som enligt 
uppgift »upptäckte« Dzjambul, som han sedermera skrev flera böcker om. 
Han hade för övrigt redan 1934 »upptäckt« en annan kazachisk folkpoet, 
akynen Maimbet, vars patriotiska oden i Kuznetsovs översättning trycktes 
med stor framgång i pressen. Ett lokalt förlag gav t.o.m. ut en översättnings-
volym, »Akynen Maimbets dikter«. Allt gick bra tills Kuznetsov en dag kall-
lades upp till partiets centralkommitté, där man meddelade att man beslutat 
tilldela Maimbet en orden och därför behövde få hans adress- och person-
uppgifter (man hade nämligen inte hittat honom i Författarförbundets re-
gister). Kuznetsov blev något förlägen och svarade att den nomadiserande 
akynen bara brukade komma in till staden när det var marknad, men att han 
skulle göra efterforskningar. Problemet var förstås att Maimbet inte existe-
rade. Men Kuznetsov fann på råd. Nästa dag steg han in till partichefen och 
meddelade att akynen Maimbet tyvärr hade vandrat över gränsen till Kina 
med en hel grupp släktingar. Och hur hade han, Kuznetsov, kunnat brista så 
i sin vaksamhet! 

Den andre av de nämnda översättarna, Konstantin Altajskij, var en mindre 
känd poet, vars efternamn är avlett av bergskedjan i östra Kazachstan (en 
pseudonym, hans egentliga namn var Koroljov). Den tredje, Mark Tarlovskij, 
är den för mig mest intressante. Han var en respekterad rysk poet och över-
sättare som var verksam i en miljö av central betydelse för mitt projekt, 
 nämligen avdelningen för sovjetfolkens litteratur vid Statliga litteratur-
förlaget, som hade inrättats år 1933. 

År 1940 fick Mark Tarlovskij en artikel publicerad i den nystartade tidskrif-
ten Folkens vänskap (Druzjba narodov). Den handlade just om översättning 
via råöversättning, podstrotjnik, och hade titeln »Den litterära översättning-
en och dess portfölj«. Här konstaterar Tarlovskij att sådan »intuitiv« över-
sättning, där översättaren inte kan originalets språk, är ett faktum vare sig 
man vill det eller ej. Det är visserligen inte det mest önskvärda, men när det 
nu ännu p.g.a. bristande språkkunskaper är ett nödvändigt ont är det vik-
tigaste en seriös inställning till arbetsformen. Han kritiserar den »extrema 
förenklingen« av begreppet som lett till att det enda översättaren ibland har 
att utgå från är ett grovt återgivande av originalets innehåll: »Den eleganta 
fjärilen har genom en omvänd metamorfos förvandlats till en motbjudande 
larv«. Tarlovskij specifiserar ett knippe hjälpmedel som kan höja kvaliteten 
på »intuitiv översättning«, kallade en »översättningsportfölj« som i ideal-
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fallet borde åtfölja alla översättningsuppdrag. Den består bl.a. av följande: 
1. en beskrivning av källspråket (»en språkmanual«): alfabete, morfologi, 
för dikter versifikation etc., 2. ordböcker i vardera riktningen, 3. originalet 
+ en transkription med betoning utsatt, markering av rim, strofindelning, 
alliterationer etc., 4. karaktäristik av författaren och verket, 5. två råöversätt-
ningar: en så exakt som möjligt, men kanske inte helt begriplig, den andra 
fullt begriplig, men kanske inte så exakt, m.m., 6. kommentarer till realia och 
fraseologi, ordlekar, namn. Denna virtuella portfölj är som synes mycket lik 
den krokodilskinnsportfölj med de exemplariska råöversättningarna av Sta-
lins dikter som Arsenij Tarkovskij bar hem tio år senare. Tidskriften Folkens 
vänskap hade uppenbarligen vissa mycket uppmärksamma läsare.

Som avslutning vill jag komplettera fallet Dzjambul som exempel på 
 culture planning uppifrån med ett fall av culture planning nerifrån, där 
det däremot är fullkomligt klart vilka röster som är inblandade, nämligen 
 William Shakespeares och Boris Pasternaks.

Pasternak, som ju kom att bli en av de verkligt stora ryska översättarna, 
hade i början av år 1939 fått en beställning från regissören Meyerhold på en 
översättning av Hamlet, som Meyerhold planerade att sätta upp i Leningrad 
efter att hans egen teater i Moskva hade stängts. Pasternak satte genast igång 
med arbetet och fortsatte även efter att Meyerhold hade arresterats i juni 
(han sköts i februari 1940). Översättningen antogs sedan istället för upp-
sättning av Konstnärliga teatern i Moskva och publicerades i sin ursprungs-
version i tidskriften Det unga gardet nr 5–6 1940; en bokversion som kom 
1941 innehåller de omarbetningar som Pasternak blev tvungen att göra bl.a. 
efter kommentarer och förslag från teatern. Men att Pasternak själv föredrog 
ursprungsversionen vet man av ett skisserat förord till bokutgåvan där han 
hänvisar läsare med »smak och förståelse, som förmår skilja sanning från 
sken« till tidskriften.

I förordet till tidskriftsversionen deklarerar Pasternak sina översättnings-
principer: sin förkärlek för »fria« i motsats till »bokstavstrogna« översätt-
ningar. Som jag nämnde hade detta också blivit officiell doktrin vid denna 
tid: den socialistiska realismens dogmer fördömde »elitistisk« bokstavs-
trohet när det gällde översättningar och såg den som en manifestation 
av »litterär formalism«, och senare till och med som »kosmopolitism«, 
 slagord som användes mot judiska översättare under Stalins antisemitiska 
 utrensningar i början av 50-talet. Förutom den gamla vanliga xenofobin 
kan ett skäl för denna officiella hållning ha varit att »fri« översättning rätt-
färdigade och underlättade censur och »förbättringar« av originaltexterna. 
 Förgripliga avsnitt kunde helt enkelt utelämnas med motiveringen att de var 
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 irrelevanta. Så Pasternaks uttalade förkärlek för fria översättningar kan å ena 
sidan faktiskt ses som en anpassning till den rådande ideologin, men å andra 
 sidan erbjöd den honom också just det utrymme han behövde för sin egen 
 omaccentuering av originalet. För en omaccentuering är just vad det är fråga 
om, har jag kunnat konstatera i en studie. 

I Pasternaks översättning finns en specifik semantisk »avböjning«: i 
avsnitt där originalet använder ord och bildspråk från det juridiska fältet 
 (vilket ju Shakespeare ofta gör) konkretiserar och »uppdaterar« Pasternak 
uttrycken genom att välja ord som refererar till en med översättningen 
samtida förundersökningspraxis, rättsdramaturgi (skådeprocesserna), och 
 ominösa samtida genrer som offentliga fördömanden. (För övrigt översätter 
han ofta stilistiskt neutrala resonemang om etik och moral med hjälp av 
juridisk terminologi). Effekten blir bl.a. en subtil men tydlig aktualisering 
av förbindelserna mellan förhållandena i det »ruttna« Danmark och det 
 Sovjetunionen som översättaren verkade i. 

Att detta inte var någon isolerad episod i Pasternaks översättningspraktik 
visar hans översättning av Goethes Faust tretton år senare. Mot slutet av 
sorgespelets del II talar Goethes Baucis om byggandet av en kanal och 
om de människooffer som arbetet krävt. Genom en »omaccentuering« av 
 originalet ifrågasätter Pasternak det berättigade i sådana offer och lyckas 
 sedan inkodera själva namnet på arkitekten bakom de famösa kanalbyggnads-
projekten i sin egen samtid:

Menschenopfer mußten bluten,
Nachts erscholl des Jammers Qual;
Meerab flossen Feuergluten,
Morgens war es ein Kanal.
Gottlos ist er, ihn gelüstet
Unsre Hütte, unser Hain;
Wie er Sich als Nachbar brüstet, 
Soll man untertänig sein.
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Britt G. Hallqvists övers.:

Mänskor offrades, om natten 
stönade de högt i kval
Eld flöt ut i havets vatten,
och så uppstod en kanal.
Ogudaktig är den mannen,
Han begär vårt hus, vår lund.
För den anspråksfulle grannen 
skall man krusa varje stund. 

Pasternaks övers.:

Человеческие жертвы
Окупает ли канал?
Он безбожник, инженер твой,
И какую силу взял!
Стали нужны до зарезу
Дом ему и наша высь.
Он без сердца, из железа,
Скажет – и хоть в гроб ложись.

Tjelovetjeskie zjertvy
Okupaet li kanal?
On bezbozjnik, inzjener tvoj,
I kakuju silu vzjal!
Stali nuzjny do zarezu,
Dom emu i nasja vys,
On bez serdtsa, iz zjeleza,
Skazjet – i chot v grob lozjis.
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Svensk övers. av Pasternaks ryska version:

Kan mänskooffren
Kompenseras av en kanal?
Han är gudlös, ingenjörn din,
och vilken kraft han har fått!
Han har absolut behov av
vårt hus och vår höjd,
han är utan hjärta, utav järn,
ett ord från honom – och du får gå i graven.

Pasternaks översättningsmetod bör ses mot bakgrund av en viss sovjetisk 
praxis. Stalin hade redan »inkoderat« sig själv i det verkliga projektet med 
Vitahavs-Östersjökanalen som byggdes 1931–32 med lägerfångar som 
 arbetskraft och under oerhörda offer: fram till 1961 bar kanalen officiellt 
hans namn (»Belomorsko-baltijskij kanal imeni Stalina«). Men Pasternaks 
omaccentuering går längre än till den anagrammatiska leken med »Stali 
nuzjny«. Orden »han är utan hjärta, av järn« (»Он без сердца, из железа«) 
saknar helt motsvarighet hos Goethe. Men attributet »av järn« är ekviva-
lent med Stalin i betydelsen »av stål«. Denna association utnyttjades flitigt i 
den politiska retoriken och även i litteraturen. På ett egendomligt vis skriver 
Pasternaks översättning på detta sätt in sig i en tradition av verk på temat 
 »Ledaren och hans projekt« (representerad av Dzjambul och andra), samti-
digt som han negerar den. 

Som avslutning på denna presentation av frågeställningarna och aktörerna 
i projektet »Totalitarism och översättning« vill jag citera Arsenij Tarkovskij 
igen, ur en annan strof i samma dikt, »Översättaren«:

Для чего же я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Varför har jag sålt mina
bästa år till förmån för främmande ord?
Ack, ni orientaliska översättningar,
så mitt huvud värker av er.
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teXten Har puBLicerats i en version med FuLLständiga LitteraturHänvis
ningar under ruBriKen »taLa tvÅstämmigt: totaLitarism ocH 
översättning« i ingunn Lunde & susanna Witt (red.), terminal ØSt: 
totalitære og poSttotalitære diSkurSer, Bergen: spartacus 2008, s. 215–233.

noter
1 Tarkovskij översatte centralasiatisk (turkmensk, karakalpakisk), kaukasisk 

(dagestansk, azerbajdzjansk, armenisk, georgisk) och arabisk men också 
polsk poesi (Mickiewicz).

2 »Frågan om talgenrer«, övers. Helena Bodin, Genreteori, red. Eva Hættner 
Aurelius & Thomas Götselius, Lund: Studentlitteratur 1997, s. 233.

3 Gideon Toury, »Enhancing Cultural Changes by Means of Fictious Trans-
lations«, i: Translation and Cultural Change: Studies in History, Norms 
and ImageProduction, ed. Eva Hung, Amsterdam/Philadelphia: John 
 Benjamins 2005, s 3–17.
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M A d E L E i n E  G u S tA F S S o n

Hantverkets detaljer

Någon gång i månaden brukar jag delta i en liten diskussionsgrupp på 
 Goetheinstitutet. Fem till tio personer, översättare från tyska, någon tysk-
talande medarbetare från institutet, en hylla med uppslagsböcker, Google i 
datorn och en lista, olika för varje gång, med svårigheter som någon av de 
närvarande har hakat upp sig på i sitt pågående arbete.

Vi har diskuterat Buddenbrooks och Meijers, Jörg Friedrichs Branden och 
mycket mer. 

Men aldrig, eller då bara vid sidan av, själva böckerna. Knappast heller 
sådant som tonfall och rytm, där var och en får lyssna sig fram på egen hand. 
Det handlar om annat: att identifiera ett dolt citat, hitta en anspelning, asso-
ciera fram den rätta innebörden av ett ordstäv eller nysta upp en snårig me-
ning. Konkreta detaljer: hur såg en lantlig källare ut där och där, då och då, 
vad innehöll en nödfallsväska under bombningarna på fyrtiotalet, när blev 
en viss schlagertext populär och vilka slanguttryck användes vid den tid när 
bokens handling utspelas? Diskussionerna blir vidlyftiga och livliga. De mest 
oväntade kunskaper kommer till användning. Allting ligger i detaljerna, de 
språkliga. Det är där som utmaningen, nöjet, och svårigheterna finns.

Jag ska ta upp några. Och eftersom det, som sagt, hela tiden handlar om 
konkreta detaljer ska jag hämta exemplen från min senast publicerade över-
sättning, Kiosk av Hans Magnus Enzensberger, som är den författare jag har 
översatt mest.
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Författaren behöver väl knappast någon längre presentation. Enzensberger 
var en förgrundsfigur inom sextio- och sjuttiotalets vänsterrörelse i Tyskland 
och är fortfarande lika verksam som skribent och debattör, dramatiker, lyri-
ker och essäist. Hans senaste bok är ett slags högst egensinnig »roman« om 
en likaså mycket egensinnig preussisk adelsfamilj, familjen Hammerstein, 
vars medlemmar på olika och ofta motstridiga sätt var djupt involverade 
i det tyska 1900-talets historia. Men hans debutbok var (liksom Kiosk) en 
diktsamling, för mer än ett halvsekel sedan: verteidigung der wölfe 1957.

En stor del av vad Enzensberger har skrivit finns på svenska. Själv har jag 
förutom diverse artiklar översatt verseposet Titanics undergång 1984, essä-
samlingarna Ack, Europa 1988, Till det normalas försvar 1992 och Inbördes 
krig 1993, samt nu senast Kiosk och andra dikter 1995–2003 som kom på 
Norstedts år 2005.

Den långa titeln kommer sig av att jag ursprungligen hade tänkt översätta 
enbart Kiosk, som var hans återkomst till lyriken efter många år.  Men snabb 
som författaren är hann han ge ut ytterligare två diktsamlingar innan jag var 
klar med översättningen av den första. Det förde i alla fall det goda med sig 
att jag kunde göra ett urval ur de båda senare och undvika de dikter som 
verkade svårast att tolka. I Kiosk har jag med samtliga, även där de egent-
ligen kändes omöjliga, och det är ju svårigheterna jag vill tala om här.

Det är inte riktigt samma svårigheter som vid översättning av Enzensbergers 
prosa. Visst, han skriver ofta långa, högt strukturerade meningar, som 
måste brytas ner i sina enskildheter och ofta stuvas om, emellanåt »kortas« 
som leden i en ekvation innan de kan byggas upp igen på svenska. Men 
 aldrig blir de så halsbrytande långa som exempelvis i följande dikt, där den 
 sammanbitet obönhörliga syntaxen också får en beskrivande funktion och 
alltså måste bibehållas:
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En iakttagelse vid utbyte av tjänstemannaeliter 

Detta skrapande ljud
dag och natt, ett krafsande 
av tår, fingrar, klor – 
det kommer från alla dem som 
klöser och klättrar och kravlar
och håller andan och vill
upp, högre

och högre, fulla av rädsla
att det sandiga krönet
ska ge vika under naglarna
så de rutschar neråt igen, dit
där de kom ifrån, och det  
allt längre, ju mer
de grips av panik och, redan
innan den sköra kanten

smulas och bryts, börjar
trampa omkring på allt
som de anar finns inunder dem,
allt längre, mer ohejdbart

neråt   

Samtidigt finns där en livfullhet som måste bibehållas, ett muntert retsamt 
tonfall som aldrig blir hånfullt men emellanåt kan sakta in, som i återhållen 
vrede eller outtalad medkänsla. Då gäller det för översättaren att inte förtyd-
liga eller tolka, utan att uppfatta bildernas dolda laddning och om möjligt 
förmedla den utan att förklara.

I alla sina dikter – och även i sin prosa – har Enzensberger hållit sig till 
 debutsamlingens uppmaning: »var vaksam, sjung inte«. Fakta, inga stora 
ord. »Läs inga oden, min son, läs tidtabellerna / de är noggrannare.« (Det 
var inte för intet som hans första tidskrift hette Kursbuch – tidtabell!) Men 
just för att alla sammanfattande stora ord lyser med sin frånvaro – f.ö. en 
lyrisk kvalitet, jämför den danske kritikern Paul La Cours ord: »Poesin skyr 
det poetiska. Den låter sig inte frestas!« – blir detta, att försöka återge det 
nästan outtalade känsloinnehållet i vissa dikter, desto viktigare.
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Vissa grundupplevelser återkommer. Enzensberger är född 1929, han 
fyllde alltså sexton år 1945 och hade redan länge försökt skolka från Hitler-
jugend när han till sist ändå drogs in i krigets sista uppbåd av barnsoldater; 
han behövde både snabbhet, list och, som han själv har sagt, stöd från en 
förnuftig familj för att överleva det kaotiska krigsslutet. Avskyn mot kriget, 
mot all destruktiv »hänförelse« är genomgående i allt han skriver, men vad 
som i prosan är diskussion, plädering, resonemang är i dikterna konkret, 
närmast fysiskt, som i

Barnsoldater

Så mögelgrönt det kliade
det träaktiga uniformstyget
mot bara skinnet.
Ännu inte sjutton,
med hänförelsen för döden 
metalliskt lysande
ur sina blå ögon.
En Werwolf, hängd
den varma maj 45
på ett torg i Franken.

Ett mönster för alla nutida
som aldrig har hört talas om
hans sort.
Andra löften,
andra lögner och himlar,
annan färg på paltorna
men samma lukt av olja,
bomullskrut och skräck, 
samma iver att göra slut 
på andra och sig själv.

En klangbotten av personlig erfarenhet finns också i långdikten om kul-
sprutans uppfinnare, »Till minne av Sir Hiram Maxim (1840–1916)« – ett 
lyriskt-ironiskt porträtt av en »framstegsman« likt dem Enzensberger skrev 
i samlingen Mausoleum 1975 (till svenska 1977 av Richard Matz). Men skol-
pojkens dödsångest nämns inte; vad som frammanas – och efterhärmas! 
– är de skärpta syn- och hörselintrycken i ett måttlöst förstorat ögonblick:
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På vägen till skolan, i diket,
attackplanets tjut, sedan
små dammoln till vänster, framför, till höger,
ljudlöst, och först därefter
hackandet från kulsprutan.
Beundran hade sina gränser.

Det ser så enkelt ut – ska se enkelt ut – och kan vara så svårt att återge, dessa 
knappt mer än antydda tonfall av ironi, av vemod, vrede eller distans, som 
aldrig betonas, kanske bara döljer sig i någon avslutande rad som plötsligt 
får hela dikten att tippa över från munter dur- till eftertänksam mollton. Ett 
efterhandsperspektiv på nuet (»Aldrig mer / blir det så torrt och lugnt som 
nu«, som det står i Titanics undergång), eller en förundrad blick på män-
niskorna som rör sig på gatan »som i den djupaste fred«. Någon enstaka 
gång, om melankolin hotar att ta överhanden, får dikten bunden form och 
förvandlas till en sonett. De dikterna var svårast att översätta – jag återkom-
mer till det.

För allt detta handlar fortfarande mer om dikterna än om själva översätt-
ningen. Språkligheten!

Syntaxen till exempel. Jag har redan citerat dikten om de stackars hetsade 
karriärmänniskorna som består av en enda lång mening, ett enda andetag. 
Att den blir så svår att hålla ihop på svenska beror naturligtvis på att vårt 
språk inte är strukturerat på samma sätt, inte lika hierarkiskt uppbyggt – 
vi kan knappast längre använda ord som »därtill«, »därav« och liknande i 
 lediga sammanhang, utan nöjer oss med att lägga till bisats efter bisats utan 
att markera om de är över- eller underordnade, inskjutna, parentetiska eller 
sammanfattande. Men om en dikt nu leker just med meningsbyggnaden 
på ett särskilt sätt? Jag kan ge ett annat (och mindre ironiskt) exempel, ur 
 Titanics undergång, också en enda lång mening, där den sega uthålligheten 
är själva poängen:

Uppskovet

Vid vulkanen Helgafells berömda utbrott, som sändes
direkt från Heimaey av ett dussin
hostande TV-team, såg jag i svavelregnet
en äldre man i hängslen som med en axelryckning
och utan att närmare bekymra sig om stormvind, hetta,
kameramän, aska, åskådare (bland dem jag själv
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på mattan vid min blåaktiga bildskärm)
gick fram mot lavan med en trädgårdsslang,
smal men fullt synlig, tills äntligen soldater, grannar,
skolbarn, till och med brandmän med vattenslangar,
fler och fler slangar mot den heta,
ohejdbart framvällande lavan åstadkom
en mur av stelnad lava, våt och kall,
som tornade sig högre och högre, låt vara
askgrå och inte för evigt, men för tillfället
tillräcklig för att uppskjuta Västerlandets undergång, så att
dessa människor, ifall de inte är döda,
ännu idag kan vakna på morgonen i sina små
färgglada trähus på Heimaey, en ö helt nära Island,
och på eftermiddagen obeaktade av kameror vattna sin sallad,
sin lavagödda jättesallad, i trädgården – 
bara tills vidare, förstås, men utan panik.

Sen har vi då vokabulären, detta som utomstående ofta tycks tro är den verk-
liga svårigheten, men som oftast bara är ett nöje. Fast visst kan den ställa till 
med problem. Det är inte bara så att Enzensberger har ett rikt och varie-
rat ordförråd. Han älskar glosor, samlar på dem, ju mindre vanliga, desto 
bättre. Och för översättaren gäller det då att avgöra om poängen i just denna 
dikt är den tekniska och vetenskapliga exaktheten i terminologin, i vilket 
fall hon kan tvingas ut på långa och irrande forskningsfärder på Google 
och i bibliotek, och sitta timvis i rådfrågande telefonsamtal med allsköns 
experter. Heter det lipotropinsyntes? signalbrus? gelbgjutare? rekylladdare? 
snittmängd? fixstjärnor? Vad är Heimlichmanövern för något, och vad är 
skillnaden mellan slapp förlamning och spänningsförlamning, mellan gratia 
elevans och gratia sanans? Hör bara hur det kan låta, i en dikt som heter just 
»Taxonomi«:

– Gräs, sa den andre,
vad för slags gräs?
Menar du den lena ängskavlen
eller menar du timotej? Jaså,
du kan inte skilja mellan starr
och väldoftande vårbrodd,
mellan kruståtel och darrgräs?
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Gå och se efter!
Betrakta den glesväxande marhalmen
och missa inte mannagräset –
där står det, i sumpmarken
med sina små violetta blommor!
Kom sen tillbaks, kära vän,
och tala!

Jag vet ingen som med en sådan förtjusning drar in yttervärlden i sin poesi 
som Enzensberger – yttervärlden inom alla tänkbara olika områden, medi-
cin, astronomi, botanik, geografi eller konsthistoria. Allmänbildad blir man. 
Fackuttryck får man lära sig. Men sen finns det ju dikter där ordmåleriet i sig 
är det väsentliga, som i »Audiosignal den 15 maj 1912«, en dikt som enbart 
består av (ord för) ljud: 

läspar sluddrar grumsar hyschar
lismar flöjtar viskar mumlar
tisslar tasslar kuttrar flåsar

lallar lipar babblar grymtar
svamlar brummar gnölar snörvlar
kacklar bräker skränar skrålar

ringer piper visslar gnisslar
knastrar klirrar skrapar fräser
ylar viner klapprar knarrar

bullrar brakar slamrar brölar
dunkar rungar mullrar dånar
bubblar kluckar gurglar skvalpar

stammar kvider stånkar vrålar 
gnäller klagar flämtar stönar
snyftar skriker gnäller rosslar

brusar brusar brusar brusar

Och eftersom vi diskuterar själva svårigheterna här – det mest besvärliga var 
kanske inte att hitta de svenska orden, det var bara roligt. Fast på tyska är 
de substantiv! Lispeln, nuscheln, schwafeln, munkeln… Bättre förstås – men 
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inte kunde jag skriva läspande, sluddrande, kutter och flås, snyftningar och 
dån när själva skeendet i dikten bestod av detta stigande och småningom 
bortdöende brus av tvåstaviga ord?

Ett annat problem med just denna dikt, värre, fast det syns ju inte om man 
inte ser det, är själva titeln. Titanic – för fast dikten ingår i Kiosk måste den 
ju syfta på Titanics undergång – gick under redan den 15 april. Det är alltså 
inte det vi hör, i realtid s.a.s. Är ljuden då, precis som radiosignaler sägs vara 
det, på väg ut i tomma rymden, allt längre och längre bort? Vem hör dem 
och var? Vi? 

   Fast visst, om författaren roar sig med att ställa gåtor till läsaren, så inte 
tänker jag peka ut eller besvara dem. Ett misstag tror jag inte på. Avsikten 
måste vara att vi ska tänka efter. Det är annat med somliga anspelningar ur 
exempelvis den tyska litteraturen; jag ska ta upp några sådana. 

Fotnoterna alltså. Hur mycket ska man förklara, när författaren själv inte har 
gjort det – och i en bok som Kiosk, som inte bara vimlar av vetenskapliga 
termer (dem har jag bemödat mig om att översätta korrekt, men utan att 
förklara dem), utan också är ett minfält av anspelningar, dubbla betydelser, 
vitsar och öppna eller dolda citat? Ska jag sätta små skyltar vid ekon från 
Goethe och Hölderlin – eller nöja mig, som jag har gjort, med att använda 
samma fras (ofta bara ett par ord) som i den vanliga svenska översättningen 
av Faust eller »Hälfte des Lebens«? 

Allt detta kan diskuteras, men själv har jag tänkt som författaren: den som 
vill veta kan slå upp, den som känner igen blir glad. Däremot har jag kom-
menterat några dikter där jag känt att läsaren annars inte skulle ha en chans 
att förstå; jag ska ge ett par exempel.

Det första är ett slags tillfällighetsdikt, en födelsedagshyllning, elegant och 
komplicerad som den allra sirligast flätade blomsterkrans, Lyckönskningar 
till en dam vid namn Elisabeth:

Till födelsedagen än en gång
det där stycket i a-moll
»som varje nybörjare känner till« –
nej tack –,
ännu en doktorsavhandling
om den elisabethanska litteraturens
receptionshistoria –
helst inte!
Reminiscenser à la Romy Schneider –
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sockervadd från 1800-talet –,
ett ljus för lantgrevinnan av Thüringen –
men av rosor blir man inte mätt –,                              
eller hur vore det med en flygbiljett
till Lubumbashi (Zaïre),
omdöpt för längesen, mördande hetta
och nedbrända villor:
överhuvud taget, helst inga festskrifter mer,
man stannar hemma, där man
kanske fortfarande behövs.

Här kunde jag inte låta bli. Jag hade väl inte varit tvungen att upplysa om att 
»det där stycket i a-moll« var Beethovens »Für Elise«, men vem skulle min-
nas idag att Romy Schneider på 1950-talet spelade i en rad kostymfilmer 
(Sissi 1, 2 och 3) om kejsarinnan Elisabeth av Österrike, drottning av Ungern 
(1837–98)? Eller att den heliga Elisabeth, lantgrevinna av Thüringen (1207-
31), brukade avbildas bärande en korg med rosor, därför att legenden berät-
tar att brödet i hennes korg förvandlades till rosor när hon försökte dölja det 
för sin man, som motarbetade hennes välgörenhet? Och »hur vore det med 
en flygbiljett till Lubumbashi«? Fram till 1966 hette staden Elisabethville, 
lika bra att tala om på en gång, nu när det går så lätt att googla fram.

Den andra dikten jag ska ta upp ställer ännu svårare problem; den heter 
»Gammalt medium«:

Vad ni har inför ögonen,
mina damer och herrar,
detta som myllrar,
är bokstäver.
Ursäkta.
Ursäkta.
Svårt att dechiffrera,
jag vet, jag vet.
Mycket begärt.
Ni ville förstås hellre ha det audiovisuellt,
digitalt och i färg.

Men den som verkligen
tar virtual reality på allvar,
säg, Fält och dungar fylles åter,  
eller Aldrig så ensam

m
adeleine g

ustafsson – H
antverkets detaljer



226

som i augusti, eller
Natten svingar ut sin fana,
han reder sig med lite.

Tjugosex av dessa
svartvita dansare,
helt utan grafisk display
och CD-rom,
till hårdvara en blyertsstump –
det är allt.

Ursäkta.
Ursäkta.
Jag hoppas jag inte har sårat någon.
Men ni vet hur det är: somliga 
lär sig aldrig glömma.

Det svåraste med den här dikten är inte ordet verlernen i sista raden, det kan 
inte hjälpas att motsvarande verb inte finns på svenska, fast omskrivningen 
»att lära sig glömma« är klumpigare. Inte heller tyckte jag det var något 
problem att det står »tjugosex«, fast svenskan till skillnad från tyskan 
har tjugonio bokstäver i sitt alfabet (och numera, med w, trettio!) – den 
 anmärkningen sparade jag till fotnoten. Men citaten! Naturligtvis måste jag 
påpeka att »Füllest wieder Busch und Tal« är första raden i Johann Wolfgang 
Goethes »An den Mond«, att dikten »Einsamer nie als im August« är av 
Gottfried Benn och att det tredje citatet är ur Andreas Gryphius »Abend« 
(»Der schnelle Tag ist hin / die Nacht schwingt ihre Fahn«), och jag hade 
gärna citerat dem mer utförligt. Kanske skulle jag t.o.m. ha översatt dem – i 
kommentaren? Nej, det hade fört för långt… I stället skrev jag en fotnot 
med en »översatt« variant, där jag som ett tankeexperiment ersatte de 
 tyska dikterna med lika välkända av Kellgren, Ekelöf och Stagnelius, för att 
 åtminstone ge en antydan om vad citaten stod för, stämningsmässigt:

Men den som verkligen
tar virtual reality på allvar,
säg, Du som av skönhet och behagen,
eller Ensam i natten
trivs jag bäst, eller
Vän, i förödelsens stund,
han reder sig med lite.

Tjugonio av dessa … o.s.v.

m
adeleine g

ustafsson – H
antverkets detaljer



227

En sista svårighet ska jag ta upp, som kan vara underhållande 
att lösa men också ställa till med problem, det är det fåtal dik-
ter som har bunden form och rim.

Också här är det oftast bara roligt, synnerhet när dikten redan i originalet 
har ett drag av pastisch eller parodi, lätt att härma och anknyta till. Skilling-
tryck, till exempel: 

Hör vad som hänt på det villande hav:
den åttonde maj gick Titanic i kvav.
Shine hette eldaren ombord,
för svarta pannan var han gjord.
 
(O.s.v., ur Titanics undergång)

eller psalm:

I svårmod har jag sjunkit ned
så djupt att all min fröjd försvinner.
Av syndens flod har jag ryckts med
och själen inget fäste finner.

(Likså ur Titanics undergång, och uppblandad med schlagertongångar).

I Kiosk är dikterna i bunden form ett fåtal, och formen mer klassisk, antingen 
terziner, som i »Allehanda förtretligheter«:

Bara ett steg, så lösgör sig lavinen.

Den som är mätt minns inte hungerkvalen.
Från radarns skärm  försvinner flygmaskinen.
Den hemlöse ger inget för socialen.

och så vidare, eller sonetter, som i dikten om hästkastanjen:
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Aesculus hippocastanum

Så liten du är, så barnslig, och så olik
hennes majestät, för hon är rik.
Miljoner vita hättor strör hon ut,
diskret småprickiga i rött och gult.

Sedan, mot hösten, vaknar du och hör
en mjuk dov duns på gatan utanför
av gröna morgonstjärnor. Ur fodral
av lenaste vit päls rullar den mot dig, sval

och rund, i skäckig, ådrad glans,
med navel i en silvergrå nyans,

och du får buga dig till jorden för att nå
detta som ingen köper, men envar kan få,

den blanka gåvan, liten, felfri, ung.
Bara du själv är gammal nu och tung.

Det är märkligt: redan den lättaste anstrykning av ironi gör strax rimman-
det lättare, också för översättaren. Jag har funderat över om det är något 
med den moderna svenskan – en dragning mot allt större ledighet och tal-
språklighet – som gör att rimmad lyrik så lätt får en klang av 1890-tal, gör 
den högtidlig, märgfullt pompös eller rent parodisk, ja, att rimmet rentav 
kan få den allvarligaste dikt att låta som ett Lundaspex? Å andra sidan, kan-
ske är det just denna distanserande effekt som författaren har eftersträvat? 
För långt att utreda här. Jag vill i stället diskutera ett exempel, ett sista. Det är 
en sonett, och jag kan inte säga att jag är nöjd med hur jag slutligen översatte 
den. Så här låter den på tyska:

Russischer Abschied

Man setzt sich hin. Man schweigt.
Es scheppert in den Röhren laut
die Heizung. Dunkelheit. Man schaut
auf deine leere Hand. Es zeigt
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sich, dass die dumme Seele streikt,
sobald ein Ende sich zusammenbraut.
Der kalte Kitzel streift die Haut.
Es dröhnt im Ohr. Der Blutdruck steigt.

Man wartet, wartet. Auch gut, sagt
der stumme Koffer. Keine Angst,
dass die Minute wiederkehrt.

Steh auf, bevor es drauβen tagt,
und tu, was du von dir verlangst,
bevor der Raum sich leert.

Det rör sig alltså om ett avsked, eller snarare om stunden av väntan på ett 
avsked, möjligen på en flygplats. Som vanligt inga känslouttryck, men här är 
det just deras frånvaro som ger dikten dess stämning av ohjälplig stumhet 
och behärskad sorg, av tapperhet med en liten antydan till otålighet. Mycket 
riktigt är dikten den första i en avdelning som heter »Blandade känslor«. 
Men hur återge allt detta?

Början är lätt. Man slår sig ner. Man tiger. Det knäpper – eller rasslar, 
 eller skrapar – i värmeledningen. Öst, tänker jag, och visst, det heter ju ryskt 
avsked. Stroferna travar på. Troget översatt:

Man slår sig ner. Man tiger.
Det knäpper högt i värmelednings-
rören. Mörker. Man sneglar på
din tomma hand. Det visar

sig att den dumma själen strejkar
så snart det drar ihop sig till ett slut.
Den kalla kåren stryker över huden.
Det dånar i ens öra. Blodtrycket stiger.

Det rimmar knappast, men rimmen får vänta. Orimmat kan det fortsätta 
så här: 
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Man väntar, väntar. Lika gott, säger                                   
den stumma resväskan. Frukta inte att minuten återvänder.
Stig upp, innan det dagas utanför,
och gör vad du kräver av dig själv,
innan rummet blir tomt.

Inte bra, rent rytmiskt. Sen ska det rimma också, och varje nytt rim drar iväg 
med dikten åt nya håll, med nya svårigheter. »Strejkar« kan kanske ersättas 
med »slår bakut«, men har inte »kisar« en olämpligt munter klang? »Låt 
vara« i stället för »lika gott«? Rimmar på »ingen fara«. Ingen fara att vadå? 
Nej, nej.  

Slutprodukten blev ändå rimmad, en version med många kompromisser 
som jag fortfarande inte är särskilt nöjd med. Kanske borde jag ha koncentre-
rat mig på rytmen och gjort en enkel men i möjligaste mån exakt, orimmad 
version. Kanske vaknar jag en morgon med den ideala lösningen i huvudet? 
Eller kanske finns den inte. Vem som vill får gärna fundera vidare.

Så här blev det i alla fall:

Ryskt avsked

Man slår sig ner. Man tiger.
Det knäpper i ett värmeledningsrör.
Än är det mörkt. Man kisar 
på din tomma hand. Det visar

sig att den dumma själen slår bakut
så snart det drar ihop sig till ett slut.
En rysning drar över ens hud. Man hör 
hur blodet dunkar. Trycket stiger.

Man väntar, väntar. Bäst som sker,
säger den stumma väskan. Tiden ger
inte tillbaks vad den har fått.

Det ljusnar redan utanför. Så res dig, dags
att göra vad du kräver av dig själv, för strax
har alla gått.
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som fokuserar på tre kvinnoöden – Ulrike Meinhof, Lou Andreas Salomé 
och Milena Jesenská (Theres, 1996; Allt förgängligt är bara en bild, 1999; 
 Ravensbrück 2003).
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– Till Margaretha Holmqvist

än en gång för peter Handke 

Jag vill visa på ett uppslag i en bok jag läste en gång och som då gjorde stort 
intryck på mig. Så här ser den ut. Boken är av den österrikiske författaren 
Peter Handke och heter Långsam hemkomst. På svenska kom den 1981 i 
Margaretha Holmqvists översättning. Som ni ser är boken full av under-
strykningar och kommentarer, läst inifrån och ut med varje mening vägd, 
mätt och skiktad på allt vad innebörd heter – tolkad alltså; men inte bara i 
den meningen att den är uttydd, förklarad och förstådd, utan också försedd 
med otaliga referenser. Ut från denna bok löper massvis med andra böcker 
som jag läst i ljuset av just denna. 

Så här lyder en av de många understrukna och kommenterade passa-
gerna:

Under dagen genom sitt arbete i regel ett med sig och med landskapet 
[…] förnam Sorger, sovande på en hög järnsäng, nattetid alltjämt av-
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ståndet från Europa och »förfäderna«: inte bara som den ofattbara 
vägsträckan mellan honom och en annan punkt, utan också sig själv 
som avlägsen (varvid endast avståndets faktum bar skulden). 

steve sem
-sandberg – språkbilder

Så här skriver ingen svensk författare.
Ändå, skulle jag vilja våga påstå, var det ingen annan litterär text på 

svenska som gjorde större intryck på den författargeneration som höll på 
att formera sig i början på 1980-talet. Jag minns ett seminarium i Sigtuna 
i början på 1980-talet där jag deltog och flera andra yngre författare – Lars 
Andersson, Ulf Eriksson, Ola Larsmo, den alldeles nyss romandebutera-
de Stig Larsson, och allihop pratade vi om denna bok. För vissa, som till 
 exempel för Ulf Eriksson, tror jag den skulle komma att bli avgörande för 
den riktning hans poesi och prosa tog.

För dem som till äventyrs inte vet vad boken handlar om följer här ett 
kort sammandrag: 

Romanen följer i spåren av en viss Sorger, en medelålders man av central-
europeisk härkomst som det påstås på baksidan. När boken öppnar befinner 
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han sig med en forskningsexpedition i de arktiska delarna av Nordamerika. 
Han är vad som med en av bokens många nybildningar kallas »jordfors-
kare«. Vad han söker är inte bara den punkt där det geografiska landskapet 
sammanfaller med det mänskliga rummet; utan också den punkt där utom-
historiska förlopp som årstider och klimatskiften sammanfaller med hans 
eget drömda, hemliga liv. Detta gränssnitt mellan natur och människa är 
mycket vackert skildrat i boken. 

Men viktigare ändå är själva meningsuppbyggnaden; dessa långa »lasso-
kast« till meningar som Handke använder och som slungas ut liksom över 
ingenting och sen dras tillbaks mot läsaren fulla av innebörd. 

Referenserna är ju uppenbara för den som vill ta sig några skikt under 
ytan på denna roman – framför allt till filosofen Martin Heidegger vars 
begreppsapparat Handke i den här boken delvis övertar. Men också i den 
centraleuropeiska litteraturen finns förebilder. Framför allt den österrikiske 
1800-talsförfattaren Adalbert Stifter och schweizaren Gottfried Keller har 
varit viktiga för Handke. Jag har på känn att Handke förhåller sig till Stifter 
litet grand som våra egna stora 1900-talsförfattare som Göran Tunström el-
ler Lars Andersson förhåller sig till Selma Lagerlöf. För det mesta är de och 
rotar i Lagerlöfs mylla, men de kan också, ibland nästan oförskräckt, ses 
imitera hennes stil. – Det gör Handke med Stifters också. 

Men framför allt är det Heidegger. Handkes förhållande till Heidegger är 
mycket komplicerat och jag ska inte gå in på det här, annat än att nämna att 
namnet på huvudpersonen – Sorger – bara det är en avledning av ett begrepp 
hos Heidegger. Det viktiga var att vi alla själva kunde sitta och följa referen-
serna med kulspetsförstärkta utropstecken i marginalen till Handkes bok. 
Det ledde oss också till att börja läsa Heidegger, vars storverk Varat och tiden 
som av en händelse just utkommit i Richard Matz svenska översättning.  

Med en liten äventyrlig formulering skulle man kanske kunna säga att 
Peter Handkes Långsam hemkomst för ett kort tag faktiskt förändrade den 
svenska prosans förlopp och riktning.

Men varför? kan man då fråga sig. Det finns ju egentligen ingenting i det 
sätt som Peter Handke skriver på som är naturligt på svenska. Vad var det då 
i texten som gjorde ett sådant intryck? 

Hemma och borta i språket

Jag har funderat mycket på senare tid var jag hör hemma i språket, eller 
om det över huvud taget är meningsfullt att tala om hemma och borta i 
språk. Jag är ju svensk författare. Men jag har aldrig riktigt känt mig hemma 
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i den uttryckstradition som är den svenska litteraturens huvudström – en 
 tradition som inkluderar Selma Lagerlöf, men exkluderar Peter Handke för 
att uttrycka det litet slarvigt.

Det har naturligtvis att göra med vad för slags böcker man skriver. Min 
prosa har ibland betecknats som ett slags hybridprosa, en typ av text som 
lägger sig mellan olika genrer och former. Man har använt uttryck som 
dokumentärprosa, ett uttryck jag personligen ogillar. För mig är litterär do-
kumentarism en metod: en uppsättning litterära grepp bland många andra i 
den litterära verktygslådan som en författare kan tillgripa för skapa en viss 
effekt hos läsaren. 

Men detta att bestämma genre, att sätta rubrik och etikett på texten, är 
tydligen viktigt också för romanläsare. Jag ska ge er ett exempel som visar på 
hur absurt det kan vara:

På hösten 1988 fick jag möjligheten att tillbringa ett halvår som utländsk 
stipendiat på det prestigetyngda programmet för kreativt skrivande vid uni-
versitetet i Iowa (Iowa City), International Writing Program. Programmet 
är upplagt så att varje utländsk författare (det rör sig om sammanlagt ett 
30-tal) får sig tilldelad sin amerikanske kursdeltagare; och så utbyter man, 
översätter och läser texter med varandra. En bra idé – i alla fall i teorin. Det 
visade sig dock att den amerikanske kollega som jag fått mig tilldelad hade 
påtagliga svårigheter att få ihop vad det var för slags texter jag skrev. Själva 
texterna förstod han nog, vad som stod på själva pappret, men inte vad det 
var för sort. Han tillbringade långa dagar på biblioteket och läste och läste för 
att till slut komma till ett av våra möten och triumferande utbrista:

Now I know what you are –
You are something in between James Salter and Marguerite Duras.

James Salter och Marguerite Duras är författare jag läser och tycker mycket 
om, men jag skriver inte som någon av dem och därför i konsekvensens 
namn heller inte som något mitt emellan dem. 

Men det var inte det som var det viktiga; det var att han inte kunde läsa 
mig förrän han hade en etikett att sätta på mig. 

Min unge amerikanske adept gick också omkring och pratade vitt och 
brett om något han kallade för European literature – som om det bland de 
trettiotal vitt skilda europeiska författare som befann sig på seminariet i 
Iowa City hade gått att urskilja något gemensamt. På ena sidan av korridoren 
bodde den då fortfarande »jugoslaviska« författarinnan Slavenka Drakulic 
och på den andre den finske prosaisten och dramatikern Esa Sariola. Vad 
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de båda har gemensamt utöver att de skriver böcker med omslag och hårda 
ryggar har jag väldigt svårt för att förstå.

 
stil och genre 

Nu finns det ju, invänder somliga bland er, naturligtvis tydliga skillnader 
mellan litteratur från olika kontinenter. Alla som sysslat med engelskspråkig, 
särskilt amerikansk litteratur vet hur starkt tyngdpunkten ligger på hand-
lingens primat, to show and not tell, att visa inte berätta, med den konsekvens 
att också medelmåttiga engelska romaner frustar av ett slags handlingsvan-
vett. Allt av betydelse i boken inträffar med en gång och i direkt anföring; 
dramatiska händelser skall alltid föregripas, så att varje bok, inte sällan varje 
kapitel, inledas i ett slags in medias res:

 – Ut med dig! Jag vill inte se dig mer! 
 skrek jag, vände på klacken och gick.
  Utanför grydde ännu en molnfri dag. 
  (etc.)

Hur annorlunda är då inte den franska prosan – resonerande, verserad, 
 nyanserad; men också ibland pratig, diskursiv intill det outhärdligas gräns. 

En bekant till mig som är poet men också översättare gjorde en gång en 
distinktion som jag inte vet om den stämmer men som kanske kan fungera 
i ett sådant här sammanhang. Han skilde mellan den litteratur som i första 
hand är beredd att läsas och förstås (översättas) visuellt - ungefär som man 
ser en film på bio eller tv – och den litteratur som bara kan förstås som »ett 
medvetandes röst«. Alltså en litteratur som låter som om man vore inuti 
 huvudet på berättaren eller berättarens ställföreträdande. Han exemplifierade 
med spanskspråkig, framför allt latinamerikansk prosa; jag tänker ibland på 
den utmärkte portugisiske författaren António Lobo Antunes vars samtliga 
romaner består av sådana överklivningar eller korskopplingar mellan olika 
personers medvetandeskikt. 

Men också mycket tyskspråkig prosa har denna »inre« karaktär. Oavbrutet 
medan man läser tyska författare tycks det mig som om de resonerade med sig 
själva samtidigt som de talar till läsaren. Det är därför om man lägger romaner 
av Bodo Kirchoff, Botho Strauss, Peter Handke intill varandra kommer de 
att låta ganska lika. Tonfallet, diktionen, är i alla fall densamma.
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egenart eller egensinne? 

Delvis har det här med språkets egen muskulatur att göra. Precis som med 
människokroppen går det bara att böja ett språks leder åt ett visst håll. 

Men allt är inte bara grammatik. Den litterära traditionen har nog större 
makt över varje författares konkreta beslut än han eller hon är beredd att 
tro. En god författare kan välja att närma sig, låta sig uppslukas av eller även 
inta ett distanserat, torrt, om uttrycket tillåts »akademiskt« förhållande till 
den litterära kontext han verkar i. 

Med tiden har jag dock mer och mer kommit att tro att det utöver detta – 
historia och grammatik – finns något eget, något oöversättbart språkaktigt 
som jag inte riktigt kommer åt att definiera men som alla genuina författare 
har i större eller mindre utsträckning. – En ton, en särskild kvalitet; ett slags 
oöversättbart det. – Det är just detta lilla det alla översättare kämpar med 
när de översätter en roman av en författare från ett annat språkområde och 
som de känner att de inte kommer åt, detta trots att de menar sig behärska 
allt – inte bara det språk författaren utttrycker sig på utan också hans kul-
turkrets, tradition, förebilder, valfrändskaper… 

Vad är då detta lilla det? 
Jag tror att den frågan är lättast att besvara om man ser på den så att säga 

från andra hållet – genom att titta på några författare som i ett vist skede av 
livet bytte eller berövades sitt språk, och sen se vilka strategier de använde 
sig av för att skaffa sig ett annat språk att skriva på. 

Hur gjorde de? Gick de över huvud taget i land med det? – Och om inte: 
vilka kvaliteteter i deras författarskap gick i så fall förlorade med det språk 
de slutades skriva på?

tre författare i exil

Jag tänkte mycket kort tala litet om tre författare, som har det gemensamt 
att de vid olika tillfällen tvingades i landsflykt. De är

Peter Weiss
Vladimir Nakobov
Milan Kundera
 

Peter Weiss kom hit till Sverige som landsflyktig undan kriget i Europa 1938 
redan och efter att ha inlett en karriär som bildkonstnär debuterar han som 
författare tio år senare – på svenska – med boken Från ö till ö 1947. Ett år 
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 senare återkommer han med De besegrade, en reseskildring från ett Tyskland 
i ruiner som litet kan påminna om Stig Dagermans reportagebok Tysk höst 
som kom ungefär samtidigt.

Men där Dagermans reportage är närgånget och detaljerat är Weiss bok-
stavligen ett »fallskärmshopp« från hög höjd; och distansen till det hemland 
han besöker och beskriver är påfallande stor. 

… Hängande under min vita vinge glider jag ned mot stenvärlden. 
Jag sjunker genom mörka moln och ösande regn, som ett ådernät 
glittrar under mig en nattlig bangårds vittförgrenade spår …

Det låter mindre som om någon beskriver ett krigshärjat land, mer som om 
någon i text försökt beskriva en målning av Max Ernst. 

Vad som följer i Weiss författarskap kan närmast karaktäriseras som en 
lång rad modernistiska prosaförsök, romaner som prövar olika avantgardis-
tiska former och uttryckssätt. Först när Peter Weiss, efter ett tidigt försök 
med Skuggan av kuskens kropp, fattar beslutet att återvända till sitt tyska 
språk med de båda självbiografiska texterna Diagnos och Brännpunkt i 
 början på 1960-talet, får man känslan av att författarskapet når något slags 
bottenkänning. 

Men den tyska som Peter Weiss nu och hädanefter skriver på är och för-
blir den utvandrades, den främlinggjordes tyska. Man skulle med en kanske 
drastisk formulering kunna säga att han behärskar språket – men koden, den 
djupare liggande mening som kommer av språket som ett uttryck för levt liv, 
den når han inte. 

 Denna upplevelse som Weiss har av att språket och formen står som 
en vägg mellan författaren och det han vill uttrycka delas inte av Vladimir 
 Nabokov (1899–1977). Också han går ju tidigt i exil, lämnar Ryssland med 
sin familj och bosätter sig först femton år i Berlin, far sedan via Paris vidare 
till Amerika. Efter att ha skrivit ett drygt halvdussin romaner på ryska över-
går han att skriva på engelska (som han lärde sig tidigt, enligt egen uppgift 
innan han ens kunde ryska) och anses i dag för att vara en av engelskans 
yppersta språkkonstnärer någonsin.

Där Weiss livet ut kämpar med att genombryta muren mellan språk och 
liv, slår sig Nabokov lugnt ned på hitsidan av alla murar. Åtminstone jag har 
hela tiden känslan när jag läser Nabokov att jag läser en pastisch på något. 
Mitt intryck är att han skulle ha kunnat skriva precis lika lysande på vilket 
språk som helst. 

Denna känsla av att språket aldrig kan nå in i eller ens fram till det skriver 
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är ju också tematiserad i flera av Nabokovs romaner, till exempel i Gåvan 
(1937–38), den sista han skrev på ryska. I denna bok finns inte bara hans 
egen livsberättelse som debuterande författare inskriven; boken är också 
utformad som ett slags kompendium i rysk litteraturhistoria med ett kapitel 
skrivet i Pusjkins stil, ett annat i Gogols anda, med en fiktiv biografi över 
den ryske 1800-talsfilosofen Tjernysjevskij i mitten. Och vad är väl Lolita, 
den bok som över en natt gjorde Nabokov världsberömd, om inte en enda 
lång oförvägen diskurs över den amerikanska kulten av ungdom, skönhet 
och yta (i form av nymfetter, motorvägar och motell i den ordningen); en 
värld där all existens bara har ett flyktigt sken och den enda självbekräftelse 
som finns är sexualitetens.

Milan Kundera gick ju i exil betydligt senare. Efter det att den så kallade 
»normaliseringen« inletts i Tjeckoslovakien efter Warszawapaktens inva-
sion av landet 1968 flyttade han i början på 70-talet till Frankrike, och från 
och med romanen Odödligheten (1991) skriver han nu sina romaner och 
essäer på franska. 

Men det intressanta med Kundera i detta sammanhang är att han då 
 Oödligheten utkom också gjorde en översyn av samtliga romaner av honom 
som hittills utkommit på franska och inte bara ändrade vissa formuleringar 
och översättningsfel utan också avlägsnade alla diaktriska tecken. Syftet var 
att av alla sina litterära texter skapa ett slags ur- eller grundtext som låter 
sig översättas till alla språk, en litterär text som är språkneutral på samma 
sätt som vi i dag använder beteckningen »könsneutral« – allt i den går alltså 
omedelbart att förstå oavsett vilken kulturell kontext den är översatt till.

Om vi nu skall tänja min liknelse med den mur som alltid löper mellan 
författare och verk, och om Peter Weiss livet ut stångar sig blodig mot denna 
mur, Vladimir Nabokov lojt lutar sig mot hitsidan av den, kan man säga att 
Milan Kundera helt enkelt försöker plocka isär den, bit för bit, genom att 
samtidigt avlägsna allt det som ger ett språk särart och uttryck. Kan man då 
med Milan Kundera tala om ett universalspråk – ett slags Baedekerprosa 
eller eurolingo som fungerar lika bra på alla sammanhang?

Jag tror tyvärr inte det. 

»den som talar alla språk - blir han förstådd av alla?«

Jag skulle vilja göra en reflektion som säkert är självklar i mångas ögon. 
– Det är ju så att vi numera får allt fler författare som har sin hemhörighet i 
ett språk men skriver på ett annat. 

I Sverige söker förlagen med ljus och lykta efter vad de kallar »invandrar-
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författare«. Är de lättare att översätta än andra svenska författare? Var i 
den »invandrade« svenska prosan finns det här »det:et« som jag i det här 
 föredraget försökt komma åt på negativ väg, och hur skiljer sig »det:et« hos 
en invandrarförfattare från »det:et« hos t.ex. Selma Lagerlöf eller Göran 
Tunström?

Jag skulle vilja ta ett tyskt exempel. 
Terézia Mora heter en tysk författare född i Ungern, i Sopron, 1971. Sedan 

början av 90-talet bor hon i Berlin, där hon bland annat är verksam som 
översättare. Hennes första roman heter Alle Tage (2004). Det som är intres-
sant med den är dess huvudperson, och det sätt på vilket denna huvudperson 
gestalt tas: 

I boken heter han Abel Nema. Abel Nema sägs betyda »tyst andning« på 
ett språk; på flera slaviska språk jag känner till betyder nema »har inte«, eller 
»finns inte«. Hans härkomst är dock ytterst oviss. Av vissa tecken att döma 
kommer han från något av länderna i det som en gång var Jugoslavien. Däri-
från reser han till en större europeisk stad vars namn börjar på B. och som 
företer många yttre likheter med Berlin. 

Tiden är 90-tal. Det är i högsta grad en roman som utspelar sig »efter 
Muren«, i det tillstånd man med en eufemism skulle kunna kalla den nya 
paneuropeiska rörligheten. 

Med Nema är det så att han bokstavligen har förlorat allt. Hans far överger 
tidigt familjen. När han i puberteten väcks till insikten att han är homosexuell 
ger sig den man han älskar av ut i kriget. När han efteråt hamnar i en lägenhet 
som påstås ha tillhört en av faderns älskarinnor inträffar en gasolycka som 
gör att han nästan dör. När han vaknar upp ur medvetslösheten talar han tio 
språk flytande. Men det är en talang som är och förblir lika gåtfull och un-
danglidande som Nema själv. I inget av språken han talar går det att urskilja 
en accent eller något som kan tyda på en härstamning. Hans geni är kliniskt 
perfekt men undanglidande. Och på samma sätt är det med hans dragnings-
kraft på andra. Han blir mer ett slags projektion för andras förväntningar 
och på så sätt också en tragisk katalysator för deras egna livstragedier.

Abel Nema är till för alla, men tillhör ingen. Det finns en märklig och 
minnesvärd scen i boken när Abel Nema kommer hem för att undervisa sin 
adoptivson i ryska och ler och är alldeles svart i munnen. Svärtan är kolfärg 
som han tvingats ta i munnen för att man på språklaboratoriet ska kunna 
se hur han de facto gör för att tala tio språk felfritt och utan accent. – Men 
leendet, det där personliga som alla har och som är unikt, är alldeles svart. 

Människor utan hem kan inte upplåta rum åt andra. Människor som inte 
vet vilket uttryck som är deras eget blir som masker eller dockor. Det tragiska 
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i detta är ju att Abel Nema, vår tids man utan egenskaper, ett krigsoffer och 
en migrant, är en människa som verkligen älskar, eller åtminstone vill älska. 
Det finns bara ingen sort som passar hans tunga.  

 
text eller tilltro  

Jag skulle här och nu försiktigtvis våga en tes: att det här »det:et« jag är ute 
efter i första hand är en fråga om tilltro till det språk man valt eller utvalts 
att skriva på. Ett slags oreflekterat bruk av ett språk som bara kommer om 
man känner sig riktigt hemma i det.

Det hörs självklart när man talar om det – det här med språk och tillit; 
men det är inte fullt så självklart om man ser litet närmare på problemet.

Det är sant att det inte går att skriva om man inte tror att språket bär; man 
måste kunna lita på ett språk för att kunna använda det. – Men det finns 
flera exempel på författare som skrivit i en minst sagt vacklande tro på sitt 
eget språks uttrycksförmåga. Jag tror t.ex. att Heinrich Böll inte alltid var 
övertygad om att den tyska han skrev på var fri från kontamination. Günter 
Grass var det definitivt inte – läs Hundår får ni se.

Sedan är ett språks autenticitet i sig heller inget man kan ta för givet. Det 
finns ett slags slentrianföreställning om att man kommer hem bara man 
 börjar skriva på sitt eget språk; det brukar ju heta hur viktigt det är att »var 
och en kan uttrycka sig på sitt eget språk«. – Men vilket språk då? Och 
vad är det man menar med autenticitet? – En lingvist påpekade för mig en 
gång att nästan nittio procent av den talade engelskan består av olika typer 
av idiomatiska fraser och uttryck. Var finns autenticiteten i ett språk som 
nästan uteslutande består av idiomatik? 

Det gäller naturligtvis inte bara engelska.
Nej, den tilltro jag är ute efter är av ett annat slag. – Den uppstår vid 

läsakten, och läsaren är i högsta grad delaktig i den. Det är ett slags 
 kommunikativ kod. Det är därför, tror jag, som den är så svår att översätta. 
Hur översätter man vad som i grund och botten är en överenskommelse? 

En finsk författarkollega till mig gjorde en gång ett slags grafisk uppställ-
ning med olika nivåer för att beskriva den nödvändiga identifikationen 
 mellan författare och läsaren.

 Schemat kan kanske ytligt beskrivas så här

 Nivå 1: Form, genre 
 Nivå 2: Handling
 Nivå 3: Personer, aktörer
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 Nivå 4: Språk
 Nivå 5: Nödvändighet

Om man börjar ovanifrån inser man lätt att ingen läsaridentifikation kan 
uppstå om inte läsaren först vet vad det är för slags bok han håller i handen, 
om det är en roman och i så fall: vad slags roman det är. I nästa steg måste 
läsaren tydligt relatera till handlingen: en kriminalroman blir till exempel 
 meningslös om man inte är förtrogen med deckargenrens intrigstruktur och 
rekvisita. Sedan följer i tur och ordning identifikationen med karaktärerna 
– det måste verka trovärdigt vad människorna i boken gör – och språket. Det 
sista är mycket viktigt. Det viktiga är här inte bara vad författaren säger, utan 
sättet han säger det på. 

Här under finns ytterligare en, en sista grundläggande nivå av identifika-
tion: 

Som läsare måste man i varje rad vara fullt och fast övertygad om att det 
finns en drivande nödvändighet bakom varje ord författaren skriver. Man 
måste kunna lita på den utsaga om världen som romanen ifråga är.

Det är här tilliten kommer in i bilden.
Det finns en viss typ av litteratur där identifikation förekommer på alla 

ovanstående nivåer utom denna sista och mest grundläggande. Som läsare 
reagerar vi på sådana romaner som att de låter falskt. Det finns ett missljud 
någonstans, en känsla av banalitet eller förenkling, som skorrar i våra öron. 

Ett annat, mera metaforiskt sätt att uttrycka den kvalitet jag är ute efter på 
är att det är lätt att ljuga i tal och i handling, men nästan omöjligt att ljuga i 
skrift. Ljuger du i skrift måste du få allt att gå ihop om en och samma lögn. 
Har du en roman på 400 sidor märks det till slut om minsta skarv eller skärv 
står eller sticker ut, eller om du lött ihop en passus med formuleringar som 
bara är inlånade klichéer. 

 
urtidsformerna 

Jag skulle till slut bara helt kort vilja återknyta till Peter Handke och hans 
roman. Det är ju en författare många på senare år funnit problematisk. Inte 
minst hans anspråk på ett slags orakelroll som författare och den tillhörig-
hetsideologi som under krigen i Jugoslavien fick honom att göra knäfall för 
en krigsförbrytare som Slobodan Milosevic. Men i Handkes förhållande till 
språket finns inte något som klingar falskt. Politiskt må han vara problema-
tisk – men för åtminstone mig som läsare sker identifikationen med hans 
texter på alla fem nivåerna här ovan.
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Att hans roman Långsam hemkomst var viktig för mig i ett formativt 
skede av mitt författarskap har jag redan sagt. Handkes bok lärde mig något 
inte bara om skrivandets praktik – dess hantverk, hur det är att skriva – utan 
också om dess premisser. Vad är det för slags överenskommelse den litterära 
texten egentligen vilar på?

Jordforskaren Sorger befinner sig ju på främmande mark. Han hör inte 
naturligt hemma på den plats han befinner sig. Men han tecknar och avbil-
dar troget de landskapsformer han ser, och söker i den avbildningen inte 
bara spåren eller avtrycken av den tänkta urbefolkning som en gång vistats 
här utan också det sammanfall i landskapet av geografi och historia som 
kan säga honom något om sig själv. Om och om igen, med bild och notater, 
skriver Sorger fram sig själv till världen igen. Denna bit av den arktiska 
tundran blir en del av hans eget medvetande. Han drömmer till och med 
om det på nätterna.

Kanske kan tillhörigheten till det litterära språket beskrivas på samma 
sätt. Som tillhörighet och en tilltro till former som inte är skapade av oss 
men ändå är våra egna. Och att det när det gäller att skriva litterära texter 
inte handlar så förskräckligt mycket om att skapa eller upptäcka former som 
att skriva fram dem så att de blir synliga på nytt. 

Jag ska läsa slutorden i boken för er, och jag ber er i samband med det 
notera två saker:

För det första att Sorger nu apostroferas – han har gått från att vara det 
abstrakta »han« han beskrivs som i början av boken till att bli du. En instans 
inne i själva texten har sett honom. 

För det andra: den miljö i vilken Sorgers hemkomst beskrivs kan inte 
tänkas mera avkönad, hermetisk och abstrakt – en flygplanskabin mitt ute 
över ingenstans. Men det är först här och nu som Sorger känner att han på 
allvar är på väg att hitta hem: 

I det nattliga flygplanet till Europa var det som om du, min käre 
 Sorger, vore på den »första verkliga resa«, där man, så sades det, 
 lärde sig »vad den verkliga stilen är«. Bakom och framför skrek 
spädbarnen jämmerligt och stirrade sedan, då de äntligen hade lug-
nat sig, med mörka ögon som profeter. Du visste inte längre vem du 
var. Var fanns din dröm om storheten? Du var Ingen. I den första 
gryningen såg du den kolsvärtade vingen. Era omorgnade ansikten 
var som kletade med marmelad. Flygvärdinnorna tog redan på sig 
stadsskorna. Den tomma filmduken, nyss ännu skimrande av sol-
uppgången, förmörkades. Dånande flög flygplanet genom molnen.
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