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Författarna

Förord
elisabeth bladh & christina kullberg

I

J. M. Coetzees Diary of a Bad Year (2007) följer läsaren en författare
som på ålderns höst är i färd med att skriva en bok på sitt modersmål
engelska som direkt ska översättas till tyska och publiceras i Tyskland.
För att underlätta arbetet tar han hjälp av en vacker filippinsk maskinskriverska som inte drar sig för att kritisera hans text, inte minst språkligt.
Utöver arbetet med boken får läsaren följa filippinskans utbyten med sin
svartsjuke man. Boken innehåller tre berättelser – boken som den fiktive
författaren skriver vilken består av en sorts aforismer, skrivandeprocessen
och interaktionen med Anya, filippinskan, och slutligen parets dialog –
som förtäljs simultant då de typografiskt ligger jämsides med varandra
och korsbefruktar varandra utan att någonsin blandas ihop. Det romanen
handlar om speglar dessutom den märkliga distributionen av den bok vi
håller i handen: Diary of a Bad Year översattes och kom först ut på nederländska 2007 innan den blev publicerad i Coetzees nuvarande hemland
Australien, och året efter bland annat i England, Kanada, USA, Spanien,
Tyskland, Japan, Frankrike och Sverige. Coetzees roman tar textens cirkulation på ett världsomspännande litterärt fält till en metapoetisk nivå.
Därigenom belyser den något vi borde ta för självklart: en bok står alltid
i förhållande till flera platser, språk och traditioner. Vad vore Strindbergs
Röda rummet utan Balzacs Le Père Goriot? Ett lands litteratur är ingenting
utan det stoff man hämtat utifrån, utan översättningar.
På sätt och vis existerar all litteratur i gränszonen. När en text lämnat
sin författare och tagit plats på det litterära fältet börjar den färdas från
läsare till läsare, från den ena kontexten till den andra och i vissa fall från
ett språk till ett annat. Det är genom att resa som texten egentligen kan ta
form, dess lager av betydelser blottläggas. Under resan får litteraturen sin
mening och funktion. Rörelsen mellan ögon, platser och sammanhang,
mellan olika gränser, ger litteraturen en enastående kraft: den förändras
och förblir ändå densamma, och hur mycket man än försöker styra över
litteraturen genom att genrebestämma, förpassa den till en viss tradition,
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till ett visst språk och en viss nation eller ett visst författarskap, så vet vi
egentligen aldrig var den hamnar, hur den uppfattas och vilken effekt den
har. Jacques Rancière (1998) kallar litteraturens inneboende gränsöverskridande för ordets stumma demokrati. Vem som helst kan ta en text
och göra vad som helst med den. Om frågan om vad litteratur är präglat
1900-talets debatt sedan Jean-Paul Sartres Qu’est-ce que la littérature? från
1948, tycks nu frågan om var litteraturen är mer väsentlig. Litteraturen
har en geografi och därmed också gränser.
Att uppmärksamma litteraturens geografiska dimension är också att
synliggöra det faktum att vissa författare rör sig mer obehindrat än andra,
att den litterära världskartan består av territorium. Coetzee, Nobelpristagaren, skriver för och i världen så som anstår en kosmopolit i globaliseringens tidsålder. Långt ifrån alla författare skriver utifrån Coetzees
privilegierade situation. Sedan de forna kolonierna med Salman Rushdies
ord började ”skriva tillbaka” har vi fått lyssna på berättelser där mötet
med texter och översättning innebär förtryck och uteslutning. Assia Djebar berättar till exempel i L’Amour, la fantasia (1985) om hur den första
text som skickades från fransmännen till algerierna under erövringen av
Algeriet under första hälften av 1800-talet resulterade i att budbäraren
dödades. Ord som passerar gränsen är suspekta liksom översättaren, denna
människa av flera världar. Men Djebars berättelse slutar inte där. Hundra
år senare är det genom att bemästra den forne kolonisatörens språk som
författarinnan själv skriver till sig rätten att kommunicera med världen.
Djebars alter ego har en svårare ingång till mångspråkigheten och existensen på det världslitterära fältet än Coetzees fiktive författare. Hon måste
betala ett pris för att få tillgång till det litterära landskap som länge har
formats av Europa och USA. Ju mer hennes och andra litterära röster i
marginalen börjar höras desto mer kan den litterära kartan ritas om och
i skenet av den processen har allt fler forskare börjat synliggöra översättningens avgörande roll i litteraturreceptionen, undersöka hur litteratur
sprids och hur dessa villkor påverkar mottagande och läsning.
2006 ordnade Cecilia Alvstad, Mikela Lundahl och Tetz Rooke
med stöd från Vetenskapsrådet en workshop i Göteborg under namnet
Fjärranfiktioner för att tillsammans med andra forskare ställa frågan om
hur utomeuropeisk litteratur översätts och tas emot i Norden. Vad händer
med texter från andra delar av världen när de hamnar här? Hur kommer
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de hit? Vilken form får de? Hur påverkar de den nordiska litterära geografin? Två år senare träffades gruppen igen för att fördjupa diskussionen
i Stockholm i Nobelmuseets regi och med medel från Riksbankens Jubileumsfond. Vid den tredje sammankomsten, som hölls 2009 i Falun och
med stöd av Högskolan Dalarna, breddades tematiken och kom även att
innefatta transnationella litteraturer. Den här antologin består av forskningsrapporter som stammar ur dessa workshopar och det nätverk som
fötts genom våra träffar. Totalt deltar tio forskare från olika ämnen (arabiska, engelska, franska, ryska, spanska, genusvetenskap, översättning och
litteraturvetenskap) med bidrag. Titeln ”Litteratur i gränszonen” syftar
på studier av verk tillkomna i områden där flera kulturer och/eller språk
samsas med varandra mer eller mindre frivilligt. Uppsatserna reflekterar och problematiserar ämnen som återkommer i dagens debatter kring
mångkulturalitet då de undersöker hur litteratur från fjärran översätts,
tas emot och inverkar på det egna, och analyserar detta i skenet av den
aktuella internationella forskningen kring transnationalitet.
I kölvattnet av postkoloniala studier och genusteori har tanken på att
utgå från nation och kanon för att beskriva ett lands litteratur allt mer
börjat ifrågasättas (Butler & Chakravorty Spivak 2007, Brooker och Andrew 2005, Lindberg-Wada 2006, Pettersson 2006). Den konstruerande
aspekten av litteratur lyfts fram och texter har studerats som produkter
på en världsomspännande marknad (Casanova 1999, Heilbron 1999,
Brouillette 2007, Huggan 2001). Författarskap som tidigare analyserats
ur en nationell synvinkel omvärderas som delaktiga i kosmopolitiska
och globala strömningar (Walkowitz 2006, Stenport-Westerståhl 2010).
Mycket litteratur skrivs på ett annat språk än författarens eget och skapas
av författare i exil. Internationellt tenderar forskare alltså att tala om
världslitteratur, inte enligt Goethes definition utan de framhäver litteraturens världsomspännande cirkulation och dess relationer inte bara till
sociohistoriska aspekter som marknad, globalisering och politik, utan
även till andra platser, språk och traditioner (Damrosch 2003, Le Bris &
Rouaud 2007, Moretti 2000, 2007, Prendergast 2004, Rosendahl Thomsen 2008). I detta perspektiv har också översättning och reception börjat
spela en allt viktigare roll i litteraturforskning (Apter 2006, Bassnett &
Harish 1998). Översättaren synliggörs ur en kreativ och estetisk synvinkel
samtidigt som man undersöker vad som översätts, vem som översätter

e l i s a b e t h b l a d h & christina kullberg

9

och var, och hur det marknadsförs i mottagarlandet. Sättet på vilket vi
tar emot texter från fjärran länder säger mycket om hur vi förhåller oss
till det främmande. I Sverige vittnar Lars Klebergs (2009) arbete med
Svenskt översättarlexikon, en databas över översättningar och översättare
i Sverige, om en ökad medvetenhet om denna problematik. Postkoloniala frågeställningar syns nu allt oftare i forskning liksom i undervisning
(Helgesson 2008, Jonsson 2005, Petersson 2008). Antologin ”Litteratur
i gränszonen” förhåller sig till denna tendens och bidrar med att kombinera översättningsstudier, receptionsteori och världslitterära studier ur ett
nordiskt perspektiv. Syftet är att lyfta fram Norden som världslitterärt fält
och analysera transnationella rörelser från våra ögon.
Volymen inleds med Annika Olssons teoretiska reflektion kring nationens implicita inflytande på human- och samhällsvetenskaperna. Uppsatsen ”Fångad av orden och nationen” diskuterar Judith Butlers och Gayatri
Chakravorty Spivaks tankar kring metodologisk nationalism och pekar
på hur vissa faktorer som nation förbises och fungerar som a priori i det
västerländska tänkandet medan andra, som kropp, känslor och position
ignoreras. Vetenskaperna förblir blinda inför de gränser inom vilka de
verkar vilket hindrar oss från att problematisera dessa gränser och tänka
det nya, menar Olsson. Följande uppsats studerar hur gränser både blir
synliggjorda och överskrids i seminarierummet. Mats Tegmark analyserar
i ”Literary Studies in the Border Zone: International Students Studying
American Fiction in Dalarna” hur studenter genom läsning och diskussion av litteratur utvecklar självkännedom och nya subjektiviteter. Den
internationella kontexten spelar här en avgörande roll menar Tegmark.
Med hjälp av Foucaults begrepp parrhesia visar han att studenter som
befinner sig i en gränszon, både vad det gäller den text de behandlar och
den geografiska plats de befinner sig på, får lättare att se sanning som
en konstruktion som uppstår i relationen mellan subjekt och objekt.
”Translatio imperii. Aspekter på nationalitetsöversättning under Stalintiden” av Susanna Witt behandlar översättningens avgörande betydelse
för konstruktionen av Sovjetunionen som en enad stat. Studien, som är
en del i Witts pågående forskningsprojekt Totalitarism och översättning,
utgår från observationen att översättning ofta fungerar som en ”kanal för
kolonisation” och visar vilka former den tog sig i 1930-talets sovjetiska
offentlighet. Med stöd i arkiv- och pressmaterial analyseras bl.a. den ut-
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bredda användningen av pseudoöversättningar från centralasiatiska och
kaukasiska språk. I ”Textens fönster mot världen: Om översättning och
fotnoter hos Maryse Condé och Patrick Chamoiseau” studerar Christina
Kullberg hur fotnoter används både i de franska originalen och i de svenska
översättningarna. Fotnoter, menar Kullberg, är en sorts textens gränszon
där förhållandet till referenten och till den implicite läsaren förhandlas.
De kan alltså användas som ett medel för att förenkla förståelsen av en
text och översätta främmande element. I det här fallet speglar de publikens
och marknadens förväntningar på verket. Men författaren kan också ta
över fotnoten och vända på just dessa förväntningar.
Den resterande delen av antologin är fokuserad på översättning och
översättningsteori. Avdelningen inleds med Anna Gunders ”Japanskt på
svenska ur Nobelprisperspektiv. Om Nobelpriset i litteratur och utgivningen av japansk skönlitteratur i svensk översättning 1950–2009”, som
behandlar den så kallade Nobeleffekten, det vill säga Nobelprisets betydelse för enskilda författarskap och för den litterära kulturen. Hon koncentrerar sig här på att undersöka huruvida de två japanska Nobelprisen
till Kawabata och Oe har påverkat översättningen och utgivningen av
japansk skönlitteratur i Sverige. Yvonne Lindqvist redogör i ”Ett globalt
perspektiv på nutida svensk översättningskultur. System- och fältteori i
praktiken” för de hierarkiska relationerna i översättningsvärldssystemet
och applicerar sedan tankegångarna på utgivningen av Maryse Condés
romaner i Sverige. Hon visar hur en författare från ett för oss perifert
område behöver konsekreras av flera dominerande centra på det globala
översättningsfältet för att kunna nå fram till en svensk publik i översättning. Tetz Rookes bidrag ”Berättelser från vår Gata och Mahfouz i Sverige” handlar om den egyptiske Nobelpristagaren Naguib Mahfouz och
dennes väg till den svenske läsaren. Studien innehåller bl a en närläsning
av en av de tidiga översättningarna till svenska där Rooke diskuterar det
problematiska med att översätta en författare som rör sig i gränszonen
mellan skriftens standardarabiska och gatans talade onormerade dialekt.
Gunvor Mejdell fogar med ”Arabisk litteratur oversatt til norsk – fakta
og refleksjoner over hvem, hva og hvorfor”, som dessutom kompletteras
med en bibliografi, ytterligare en pusselbit till den arabiska litteraturens
ännu oskrivna översättningshistoria i Norden. Studien kartlägger bland
annat förläggarnas roll i introduktionen av en främmande litteratur. Yt-
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terligare en bibliografisk studie bidrar Elisabeth Bladh med i ”Skönlitteratur från det fransktalande Karibien i översättning. En undersökning
av utgivningen i Norden under perioden 1945–2009”, som även den är
försedd med en bibliografi. Med utgångspunkt i Pascale Casanovas tes
att perifera litteraturer måste konsekreras av ett kulturellt centrum för
att spridas till andra platser, undersöker Bladh vad som har fungerat som
nålsöga för den karibiska litteraturens spridning i Norden.
Antologin avslutas med Cecilia Alvstads ”Är det bara vita, heterosexuella män som skriver skönlitteratur i Latinamerika? Om att undersöka
skandinaviska konstruktioner av en fjärran kontinents litteratur”. Uppsatsen kan ses som ett försök att fånga hur bilden av en främmande litteratur
skapas genom att fokusera på introduktörernas roll. Alvstad väljer att
koncentrera sig på Artur Lundkvist, men gör även utblickar mot nutida introduktörer, och visar att det snarare är introduktörerna och deras
sammanhang än den latinamerikanska situationen som är avgörande för
den nordiska bilden av Latinamerikansk litteratur. Med stöd från Theo
Hermans konstaterar Alvstad att ”översättningar säger minst lika mycket
om de som översätter som de säger om de som blir översatta.”
Översättning går som en röd tråd genom antologin. Poeten och filosofen Édouard Glissant skriver att när man översätter ”är det inte bara
avståndet som skiljer ett språk från ett annat som vi överbrygger och
förhandlar med, utan vi går in i något mystiskt, en multirelation där alla
språk i världen, verkliga och hemliga, tillsammans väver stigar av ekon.
Ekon av multipliciteter” (2005:143). Översättning är enligt Glissant inte
en lineär rörelse från en punkt till en annan, från ett enskilt språk till ett
annat enskilt språk, utan fungerar som ett nätverk där flera kopplingar
till olika språk och platser aktiveras simultant. Översättning, menar Glissant, är en kreativ process som bidrar till språkliga uppfinningar som vi
inte ens kan föreställa oss; översättning kreoliserar språk. Det kan liknas
vid en plats där berikande kontakter sker; det är ett sätt att tänka om och
med världen. Därmed uppstår en intressant framtida potential i tanken
om gränszonen som litteraturens ekosystem: översättningar må tendera
att åldras fortare än originaltexten, men om översättning som Glissant
föreslår är lika kreativt som själva det litterära skrivandet då är det just
översättningen som öppnar upp verket som en oändlig skaparprocess.
Därigenom kommer översättningen fortsätta att öppna för oförutsägbara
transnationella kontakter i litteraturens gränszon.
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Fångad av orden och nationen

Metodologisk nationalism och
förmågan att tänka frånvarande ting
annika olsson

”Why are we bringing together comparative literature and global states? What
are literary scholars doing with global states? We are, of course, caught by the
words. What state are we in that we ask these questions about global states?
And which states do we mean?”
butler 2007:1

F

ångade av orden, det är vi. Även om det inte råder vetenskaplig
konsensus kring på vilket sätt vi är fångade och vad det innebär
finns sedan den språkliga vändningen en enighet om språks grundläggande och genomgående betydelse, både på ett individuellt
och strukturellt plan. Det finns en medvetenhet kring språk som präglar
de samhällsvetenskapliga och humanistiska vetenskaperna och som är
synliggjord i både vetenskaplig produktion och den undervisning som
bedrivs vid olika lärosäten. Att reflektera kring språk på ett övergripande
plan samt kring terminologi och begrepp är centrala delar av dessa fälts
vardagliga praktik.
För forskare med fokus på litteratur och översättning, som denna antologi samlar, är språk betydelsefullt på flera vis och inte minst i relation
till geografiska platser: regioner, nationer, kontinenter. Språk är ett av de
grundläggande analysverktygen men också ett prioriterat forskningsobjekt. Genom den postkoloniala teorins framväxt har också den vetenskapliga diskussionen kring språk och plats utvecklats och blivit än mer central.
Här vill jag dock resonera kring ett problem direkt kopplat till språk
och plats som jag menar inte är lika framträdande i den vetenskapliga
diskursen om litteratur trots influenser av postkoloniala studier, framför allt inte i den svenska humanistiska där jag som litteraturvetare och
lektor i genusvetenskap har min hemvist. Det handlar om metodologisk
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nationalism; ett osynliggörande av nationens betydelse i den vetenskapliga praktiken som har långtgående negativa implikationer. Syftet med
artikeln är både att synliggöra ett viktigt vetenskapligt problem och ge
förslag på hur vi kan arbeta för att motverka dess negativa effekter.
Vad är metodologisk nationalism?

Men vad är då metodologisk nationalism? Det är ett begrepp med rötter
inom sociologin som tar fasta på att nationalstaten uppfattas som den naturliga sociala och politiska enheten i den moderna världen, och att detta
påverkar (samhälls)vetenskapen på olika vis. I artikeln “Methodological
nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social
sciences” resonerar författarna Andreas Wimmer och Nina Glick Schiller
kring begreppets historia, redogör för dess betydelse och implikationer
för samhällsvetenskapen och migrationsforskningen. De härleder tre olika
modus av metodologisk nationalism.
För det första det faktum att det nationella eller nationens betydelse
ignoreras eller förbises i vetenskapliga studier. Wimmer och Glick Schiller
konstaterar att nationen framstod som en naturlig enhet för den framväxande samhällsvetenskapen, vilket bidrog till att den också osynliggjordes:
”The social sciences were captured by the apparent naturalness and givenness of a world divided into societies along the lines of nation-states
(…)”. Detta innebar också att nationen negligeras i många urtexter och att
förbiseendet reproduceras vidare via de Stora Berättelserna (grand theory)
(Wimmer & Glick Schiller 2002:303–304).
För det andra har det nationella ofta naturaliserats inom vetenskapen.
Det är ett icke-problem, något som tas för givet trots att nationalstaten
och det nationella både har och har haft en avgörande roll i och för de
moderna disciplinerna och vars framväxt också är tätt sammanflätad med
nationalstatens. Nationen har betydelse i stort och smått: för val av vetenskapliga frågor, för de metoder och teorier som används samt de problem/
människor/länder som undersöks och de forskare som studerar problemen. En effekt av detta är exempelvis att begrepp som demokrati och
nationalism separeras från varandra vilket gör att det nationella osynliggörs i västerlandets historia (Wimmer & Glick Schiller 2002:304–306).
För det tredje har samhällsvetenskapliga problem ofta tagit sin utgångspunkt i nationella gränser och beskrivits som antingen innanför
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eller utanför dessa; de har territorialiserats. Allt utanför gränserna har
skurits av som irrelevant, vilket också inneburit att samhället beskrivits
som en ”container”, en metafor myntad av sociologen Anthony Giddens.1
Och det har heller inte, enligt Wimmer och Glick Schiller, förts någon
ordentlig diskussion kring detta faktum och dess effekter, inte ens inom
den forskning som fokuserar framväxten av nationalstaten.
Dessa tre former av metodologisk nationalism existerar inte i skilda
rum, även om de enligt Wimmer och Glick Schiller är mer eller mindre
dominerande på olika platser: ignoransen inom ”grand theory”, naturalisering inom ”vanliga” empiriska studier och territorialisering inom forskning med fokus på framväxten av nationalstaten. Tillsammans interagerar
de och förstärker varandra, formar en sammanhängande epistemisk struktur (Wimmer & Glick Schiller 2002:308).
Effekten av denna epistemiska struktur blir tydlig i Wimmer och Glick
Schillers fallstudie, exemplet migrationsstudier, som också synliggör hur
tätt sammanflätade vetenskapliga och politiska diskurser är. Migrationsstudiernas objekt, migranten som fenomen, skapades ju genom nationalstaten, där migranten blev en anomali och därmed också ett politiskt och
vetenskapligt problem. Detta genom att förstöra isomorfismen mellan
relationer som antogs utgöra grunderna för nationalstaten: 1) folk, självständighet och medborgarskap, 2) folk och nation, 3) folk och välfärdstaten. Dessutom är det just nationalstaten som avgränsar vilka individer
som räknas som migranter genom definitioner som tagit fasta på att det
handlar om rörelser mellan nationalstater i bestämda mönster, inte inom
olika länder etc. (Wimmer & Glick Schiller 2002:308–310).
Nationella och disciplinära gränser

Den metodologiska nationalismen och dess effekter står också i fokus i
Judith Butlers och Gayatri Chakravorty Spivaks Who sings the nation-state?
(2007), även om inte begreppet i sig används. Boken inleds av Butler
genom att hon ställer ett antal grundläggande och högst väsentliga frågor,
de jag citerat ovan: Varför ska litteraturvetare syssla med frågor som berör
1 ”The container society encompasses a culture, a polity, an economy and a bounded
social group (…) (Wimmer & Glick Schiller 2002:307).
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nationer i ett globalt perspektiv? Vad har komparativ litteraturvetenskap
med globala stater att göra? Och vilken betydelse har staten för de frågor
vi ställer? Vilken stat befinner vi oss i? Vilket tillstånd? Vilken position?
Butler för som alltid ett elegant resonemang där hon nyttjar det engelska ordet states olikartade innebörder. De frågor hon ställer påvisar flera
viktiga problem kretsande kring gränser där nationalstaten har en central
roll, även om Butler också inkluderar vetenskapliga begränsningar kopplade till akademin som berör både infrastruktur och kultur samt explicit
lyfter fram forskaren, forskningens agent.2
Hennes inledande frågor belyser vilken betydelse disciplinära gränser
har för den kunskap som produceras. Exempelvis uppfattas nationalstaten
som ett ämne för statsvetare och sociologier medan litteraturvetare oftast
inte studerar eller diskuterar denna explicit. Detta får som effekt att kunskap om nationalstaten blir begränsad genom avsaknad av perspektiv och
vetande. Inte minst skulle det kritiska tänkandet kring och ifrågasättandet
av det för discipliner självklara öka (det kan vara metoder, teorier och begrepp) om forskare oftare överskred de disciplinära gränserna. Ytterligare
en följd är att discipliner och enskilda forskare går miste om kunskap,
både genom att inte undersöka fenomen, problem och objekt som inte ses
som eller räknas som tillhörande ämnet och genom att inte söka kunskap
utanför den egna disciplinen. Sammantaget bidrar det till en sammanlagd
kunskapsbrist som påverkar alla individer och även samhällen i stort, inte
enbart forskarsamfundet.
Butler lyfter också vilken betydelse nationella gränser har för vetenskap
och kunskap. Här handlar det både om den funktion nationalstaten har
rent materiellt för forskare och forskning och om den funktion nationalstaten har i forskning. Nationella gränser och medborgarskap påverkar enskilda forskares möjligheter och forskningens potential exempelvis genom
att resurser är olika fördelade mellan nationer och genom att nationell
tillhörighet påverkar var du kan studera, forska, få forskningsfinansiering
etc. Nationalstaten är också en faktor i själva forskningen. Litteraturvetare
2 Who sings the nation-state? är en kompakt bok som ställer många fler frågor än vad
den ger svar, och de fyra problem jag fokuserar här i denna artikel är inte de enda som
lyfts av Butler och Spivak.
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studerar ju exempelvis oftast en nationalstats litteratur, eller gör möjligtvis
komparativa studier mellan olika länders litteraturer. Dessutom har forskning i sig en viktig roll i nationellt identitetsskapande.
För det tredje synliggör Butlers frågor den egna positionens roll och
funktion i det arbete jag utför som forskare och relaterar här detta till
den nationella tillhörigheten. Åter handlar det om så basala frågor som
vilka möjligheter individer har beroende på var de råkar vara födda och
uppvuxna, och hur detta sedan är kopplat till den forskning som bedrivs
och den kunskap som produceras.3
Avslutningsvis tar också Butler upp vilken roll känslor och mentala
tillstånd har i olika kunskapsproducerande processer. Känslor har på
grund av den förhärskande dichotomiska uppdelningen mellan tanke
och känsla länge betraktats som en icke-fråga inom och för akademien.
Det är dock ett fält som under de senare åren vuxit, och som tydligt visat
att åtskillnaden mellan tanke och känslor är ett modernt projekt som det
är hög tid att göra upp med. Det är betydelsefullt att undersöka vilken
roll känslor har i klassrum och forskargrupper men också för forskarfrågor
och forskningsobjekt, metod och teori, analys och slutsatser.4
Det akademiskt främmande och akademiskt grundläggande

Butlers formulering global states synliggör den motsägelse som är den
vetenskapliga praktikens paradoxala fundament: att vara världsomspännande, nationellt gränsöverskrivande och nationellt avgränsad på en och
samma gång. Plats och position är både högst relevant och irrelevant
samtidigt. Forskningsfronten sägs vara internationell och oberoende av
nationell tillhörighet, samtidigt som forskarna, universiteten, forskningsresultaten har tydliga nationella tillhörigheter och inte minst en avgörande
betydelse för nationer, i skapandet av nationer och nationella identiteter.
Detta framkommer inte minst i de senaste svenska forskningspolitiska
diskussionerna och propositionerna och lyfts också fram som avgörande
i övergripande strategiska EU-dokument som Lissabonstrategin.
3 Detta är ju ett tema som är en viktig del av den postkoloniala forskningen och som
bl.a. Spivak behandlat ingående i tidigare verk. Se exempelvis Spivak (1993, 1999).
4 Se exempelvis Ahmed (2004), Kingston & Ferry (2008) och Samier & Schmidt
(2009).
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Ett flertal metodologiska problem relaterade till positionens och platsens betydelse har studerats och utforskats i olika perspektiv inom bl.a.
feministisk, postkolonial, queer, crip teori och forskning. Forskare inom
fälten har exempelvis utvecklat diskussionen kring situerad kunskap, belyst olika normers och kroppars betydelse för kunskap, problematiserat
historieskrivning, diskuterat kolonialismens betydelse för dagens globaliserade samhälle, samt inte minst anlagt betydelsefulla meta- och vetenskapskritiska perspektiv utifrån problematiseringar av position och plats.
Jag skulle vilja hävda att ett kritiskt perspektiv på och undersökande av
metodologisk nationalism och dess effekter, så som de beskrivs av Wimmer och Glick Schiller, kan relateras till denna forskning. Gemensamt är
att de problematiserar plats och position även om det sker på olika sätt
och med olika perspektiv, med olika fokus och olika räckvidd expanderande från individ till disciplin, från disciplin till nation, från nation till
kontinent. Det är forskning som tar fasta på att det är betydelsefullt att
veta hur världen är indelad samt vem som har makten, både vad gäller
vetenskap och politik. Dessa både materiella och immateriella faktorer
påverkar vad som räknas som kunskap och vad vi studerar, hur vi forskar,
vem som forskar, vad som används som kunskap.
Problem relaterade till plats och position är också centrala i Raewyn
Connells Southern Theory (2007), där Connell systematiskt granskar samhällsvetenskapens geografiska ursprung och dess betydelse. Som titeln
anger vill hon inte bara diskutera det faktum att forskare från den norra
hemisfären (Europa och USA) dominerar den samhällsvetenskapliga kanon, utan också synliggöra en del av den kunskap och forskning som
producerats av forskare i den södra hemisfären: från Australien, Afrika,
Latinamerika och sydvästra Asien. Plats, gräns, position är centrala i Connells genomgång och kan handla om allt från världsdel till disciplin och
kropp.
De slutsatser Connell drar är besläktade med Wimmer och Glick
Schillers, med den stora skillnaden att Connell också explicit synliggör
ett postkolonialt perspektiv och anlägger ett intersektionellt perspektiv
genom att lyfta fram faktorer som kön/genus, sexualitet, ras/etnicitet,
klass. Här ligger Connell närmare Butler och Spivak. Hon konstaterar
att sociologin som disciplin och forskningsgren ignorerar det nationella/
nationens betydelse, men också kolonialismen; att sociologin naturali-
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serar och universaliserar utifrån en förträngd position som handlar om
det territoriella men också om kön/genus, sexualitet, ras/etnicitet, klass.
Dessa förträngningar och exkluderingar av platser, människor, historiska skeenden och andra faktorer leder också till en avsaknad av det som
inom akademien uppfattas som akademiskt främmande: kropp, position,
retorik, performativitet. Det innebär exempelvis att kroppen i sig gjorts
irrelevant inom akademien. Det i sin tur har haft som effekt att det är
problematiskt att diskutera frågor som har med jämställdhet och jämlikhet att göra: vilka kroppar som dominerar akademien som arbetsplats
och vilken betydelse kroppen har på arbetsplatsen och för forskningen.5
Men ett kanske än mer förvånande konstaterande är det faktum att uteslutandet också leder till en avsaknad av det som framställs och framhålls
som akademiskt grundläggande: systematik, kritik, reflektion. Genom att
inte återkommande granska och diskutera sina egna utgångspunkter, den
egna praktiken, frångår vetenskapen sin egen grund.
Att utmana gränser och tänka det frånvarande

Även om Wimmer och Glick Schillers artikel är kritisk och genom sitt
exempel migrationsforskning synliggör problem relaterade till metodologisk nationalism betonar de också att migrationsforskningen under
senare år börjat brottas med en del av problematiken och producerat ny
väsentlig kunskap. Man har kommit att problematisera förgivettaganden
relaterade till metodologisk nationalism, bland annat genom att fokusera
det transnationella och det kosmopolitiska. Deras egen artikel är också
ett bidrag i denna utveckling.6
5 Som elitstudien Maktens kön (Göransson 2006) tydligt visar uppfattas faktorer som
kön och social bakgrund som irrelevanta av den akademiska eliten, som enligt sin egen
självbild är baserat på och verkar enligt ett meritokratiskt system, samtidigt som kön
och social bakgrund är högst relevanta faktorer i akademien. ”Ojämlika möjligheter på grund av olika sociala bakgrunder är inte legitimt, och det skulle kunna bidra
till att man inte lyfter fram det som en faktor” konstaterar Anita Göransson i kapitlet ”Maktens självbild: karriär och barriärer” (Göransson 2007: 516).
6 Wimmer och Glick Schiller efterlyser i sin artikel analytiska verktyg och begrepp som
kan hjälpa oss att tänka utanför det nationella. De menar att det inte är tillräckligt
att betrakta världen med den ”kosmopolitiska blick” Ulrich Beck talar om. Se Wimmer & Glick Schiller 2002:325, samt Beck (2005 [2004]).
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För att återknyta till citatet från Butler i inledningen av min artikel,
det Wimmer och Glick Schiller gör är att visa vilken betydelse nationen
som idé och realitet har för vetenskap och kunskap, och hur vetenskap och
politik är interrelaterade både tids- och rumsmässigt. De diskuterar dock
inte forskarens position explicit, och inte heller känslornas betydelse. För
att tala med Connell berör de inte närmare det som räknas som akademiskt främmande utan fokuserar det som är akademiskt grundläggande.
Jag skulle vilja påstå att Butler, Wimmer och Glick Schiller och Connell
praktiserar det som Spivak beskriver som förmågan att tänka frånvarande
ting (”think absent things”) – vilket kan härledas till att de arbetar enligt
akademiens grundläggande principer.7 De är systematiska, kritiska och
reflexivt tänkande och arbetande forskare. Connell och Butler däremot
tar ett steg till. De fokuserar både det främmande och det grundläggande
i samma akademiska rum, ger det samma status, vilket också leder till nya
frågor och andra svar. Deras sätt att arbeta som forskare kan tolkas som en
effekt av att de aktivt praktiserar ett avlärande av det akademiskt passande.
Detta kan kopplas till Spivaks resonemang kring avlärande (”unlearn”)
som en metod att få syn på den egna privilegierade positionen och öva
upp förmågan att tänka frånvarande ting.8
Jag vill alltså hävda att ett viktigt sätt att skapa nya verktyg och begrepp, att tänka det frånvarande, som kan ge ny kunskap är att ständigt
försöka vara tvär och överskridande i sin egen verksamhet. Både genom
att utmana disciplinära, ämnesrelaterade gränser och de akademiska, vetenskapliga. Genom att inte helt anpassa sig efter det som förväntas av en
litteraturvetare, en sociolog, en genusforskare utan också söka kunskap
och samverkansprojekt utanför det egna bekvämlighetsrummet skapas
möjligheter till möten som kan ge ny kunskap. Genom att öppna dörren för det akademiskt främmande praktiserar jag också det akademiskt
grundläggande.
Både i det de skriver och i sin praktik är Butler, Connell och Spivak
exempel på forskare som överskrider gränser och som visar vilken bety7 Se Spivak 2008, s. 4.
8 Se Spivak (1990:9). Se även Spivaks resonemang i kapitlet ”Righting wrongs”
(2008:14-57) där hon diskuterar betydelsen av avlärande, att praktisera sin förmåga
att tänka frånvarande ting och att lära av den subalterne.
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delse det gränsöverskridande har för möjligheten att få fram ny kunskap.
Butlers resonemang kring det engelska ordet states olikartade innebörder
är i sig ett viktigt svar på frågan kring varför litteraturvetare ska diskutera
frågor som har med nationer att göra. Därför att litteraturvetares kompetens och forskningstradition skiljer sig från de som vanligtvis studerar
nationer: samhällsvetare av olika slag. Det medför att de perspektiv som
anläggs och de kontexter som frågorna placeras inom är andra, vilket i sin
tur kan leda till andra frågor och även till annan kunskap.
Men det har också med kunskap som berör nationalstatens förhållande
till litteraturen att göra. Vilken funktion fyller den i litteraturhistoria och
litteraturvetenskap? Varför är det ”naturligt” att nyttja nationella gränser
som utgångspunkter i komparativa studier? Som filologen Victor Klemperer skriver i sitt efterord till LTI: Tredje rikets språk (2006): ”Tidigare
hade kanske också jag alltför ofta tänkt på Tysken och Fransmannen i
stället för att uppmärksamma mångfalden bland tyskar och fransmän?”
(Klemperer 2006:343). För att använda Butler och Spivaks ord: vem
sjunger nationalstaten? För att svara på den frågan krävs både en mer
medveten relation till nationalstatens betydelse i vår forskning och ökad
kunskap om vilken roll den har. Då har vi också ha möjlighet att ställa
andra frågor och utmana den metodologiska nationalism som dominerar
även inom det litteraturvetenskapliga fältet.
”The state we are in when we ask this question may or may not have to do
with the state we are in.”
butler 2007, s. 2
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Literary Studies in the Border Zone
International Students Studying
American Fiction in Dalarna
mats tegmark

T

his paper aims to show how advanced literary studies in an
international context can help students develop not only their
critical reading skills, but also their self-knowledge and capacity
for self-expression as truth-telling speaking subjects in a Foucauldian sense. For six years I have taught a graduate course at Dalarna
University called “Contemporary American Fiction: Constructions of
Subjectivity in the 1990s,” consisting of five novels and one collection
of short stories which have all won critical acclaim by the literary establishment in the US during the last decade of the twentieth century. The
majority of the literary works have also won one of the most prestigious
literary awards in North America: the Pulitzer Prize, the National Book
Award, the PEN/Faulkner Award, and the National Book Critics Circle
Award. The focus of the course, as well as in my own research, is to investigate what type of subjects or subjectivities that are constructed in
these highly acclaimed fictional representations of American culture and
society. Together with an increasingly international group of students I
have studied what possibilities the characters in these narratives have to
construct their own identity among the more or less limited and limiting
subject positions offered by the American society represented in these
texts. As I will show, this search for a subject has resulted not only in a
deeper knowledge about contemporary American fiction and its constructions of subjectivity,1 but also in a better knowledge of how students
can search for and develop their own subjectivity and critical agency by
reflecting on these issues in an open international setting.
1 This is the subject of a forthcoming book dealing with 31 award-winning works of fiction from the 1990s.
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Therefore, this paper focuses more on the study of literature in a border
zone than on the actual border-zone literature itself.2 By this I mean that
also the students are situated in a kind of border zone in-between languages and cultures. The student responses that I have analyzed are all written
by students with a native language other than both English and Swedish,
and a clear majority of them have grown up in a cultural environment
which cannot be described as western. Typically the international students come from East and Southern Europe and Asia, particularly from
countries such as Poland, Turkey, Iran, Pakistan, Bangladesh and China.
Apart from some of the European students, most are in Sweden for a whole
academic year to complete a one-year master degree in English. After their
one-year stay in Sweden the students tend to either return to their home
country or to continue west for further studies. Thus their study period in
Sweden functions as a literal border zone in which students can develop
a new understanding of their own subjectivity.
As a theoretical point of departure for my meta-analyses of the student
responses I have used some of Michel Foucault’s later writings from the
1980s, such as “The Hermeneutic of the Subject” and his concepts of the
“culture of the self ” and “reading and writing the self.” What I believe I
can see in the written and spoken responses of my students is what Foucault witnessed in the theoretical formulations and practices that were
important in classical and late antiquity: “Through all the culture of antiquity it is easy to find evidence of the importance given to ‘concern with
oneself ’ and its connection with the theme of self-knowledge” (Foucault
1994b:93). My application of Foucault’s ideas on subjectivity and truth
to pedagogy has also been greatly inspired by Tina Besley’s and Michael
A. Peters’s Subjectivity and Truth: Foucault, Education, and the Culture of
Self, and I share their joint intention “to use Foucault’s insights on subjectivity and truth as a basis for the investigation of contemporary forms
of truth-telling in the constitution of the educational subject” (Besley
& Peters 2007:5). When the students learn to see how a “culture of the
self ” is construed as a universal essence (exemplified in the literary works
studied), they also learn to see “the arbitrariness of institutions and …
2 The six works of fiction studied in the course all deal with characters moving across
various borders (e.g. social, cultural, sexual, national) in order to redefine their subjectivity.
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which space of freedom we still can enjoy and how changes can still be
made” (Foucault 1988:11).
In particular, I am indebted to Besley and Peters for turning my attention to a series of six lectures that Foucault gave at the University of
California, Berkeley, in the fall of 1983 entitled “Discourse and Truth:
The Problematization of Parrhesia”.3 In these lectures Foucault discusses
the practice of parrhesia, meaning “free speech”, in classical Greek culture.
According to Foucault, the philosophical goal of parrhesia was “not to
deal with the problem of truth, but with the problem of truth-teller or
truth-telling as an activity” (Foucault 1983:lect 6). As Besley and Peters
point out, Foucault thus “aligns himself with [the] ‘critical’ philosophical tradition that is concerned ‘with the importance of telling the truth,
knowing who is able to tell the truth, and knowing why we should tell
the truth’ rather than the analytical tradition,” which is concerned with
“ensuring that the process of reasoning is correct in determining whether
a statement is true” (Besley & Peters 2007:88).
This philosophical objective of parrhesia, I would argue, is reflected in
the practice of my students who in their critical responses show no new
truths, but clearly develop new relations to truth. As Foucault himself
puts it in an interview: “What is philosophy after all? If not a means of
reflecting not so much on what is true or false but on our relation to truth?
How, given that relation to truth, should we act?” (Foucault 1994c:321).
This philosophical and moral aim may seem obvious in a liberal Swedish
university setting, but my experience is that still today students—Swedish
as well as international—are very much brought up in an analytical and
essentialist tradition where the goal of education is to hide oneself in order
to demonstrate that one has internalized an already existing objective
truth. What is interesting with the old Greek practice of parrhesia is that
it so clearly challenges today’s academic conventions of hiding the “I”, or
the speaking subject, in academic writing.4
3 These lectures were later edited by Joseph Pearson and published as Fearless Speech in
2001. Semiotext(e) (Foreign Agents) (February 19, 2001). All references in this article are to the online text available at: http://foucault.info/documents/parrhesia/
4 A good example of this convention of hiding the “I” can be seen in guides of academic writing in literary studies, e.g. Kelley Griffith’s Writing Essays about Literature
(2005:263).
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This is how Foucault summarizes the practice of parrhesia as it developed in Greek and Roman culture:
Parrhesia is a verbal activity in which a speaker expresses his personal relationship
to truth, and risks his life because he recognizes truth-telling as a duty to improve
or help other people (as well as himself ). In parrhesia, the speaker uses his freedom
and chooses frankness instead of persuasion, truth instead of falsehood or silence,
the risk of death instead of life and security, criticism instead of flattery, and moral
duty instead of self-interest and moral apathy. (Foucault 1983:lect 2)

Following Besley and Peters one can discern five “major characteristics”
in Foucault’s discussion of parrhesia: frankness, truth, moral courage,
criticism, and duty. Below I will show how I have identified these characteristics in the verbal responses of international students studying constructions of subjectivity in contemporary American fiction in a Swedish
“border zone.”
Foucault begins his lectures by explaining that the word parrhesia etymologically means “to say everything”: “The one who uses parrhesia, the
parrhesiastes, is someone who says everything he has in mind: he does not
hide anything, but opens his heart and mind completely to other people
through his discourse” (Foucault 1983:lect 1). Unlike a speaker using
classical rhetoric, “the parrhesiastes uses the most direct words and forms
of expression he can find,” without trying to hide the “subject behind the
opinions to which he refers” (ibid.). Foucault also emphasizes that “the
commitment involved in parrhesia is linked to a certain situation, to a
difference of status between the speaker and his audience, to the fact that
the parrhesiastes says something which is dangerous to himself and thus
involves a risk” (ibid.).
To achieve this frankness in an educational setting is not an easy task,
especially when the students come from a cultural background where
speaking frankly from your own opinion not only goes against the goal
of education, but is also illegal, thus literally involving a risk, and sometimes even death. Consequently, most students, especially those from
the Middle East and South and East Asia, typically will begin the course
by hiding their subjective opinion, providing responses to the literature
and answers to the seminar questions which are taken almost verbatim
from other sources. It is not uncommon that foreign students are accused
of plagiarism when they are quoting what they believe to be authorities
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“speaking the truth”. To develop a subjective frankness is thus a laborious
process for many of the students, who simply want to give the “correct”
answer. Many of the students are shocked to learn that they have to
rewrite assignments and journals because of a lack of independence from
other sources. Many are simply not used to expressing their own opinion,
especially not to an authority like a university teacher.
However, the students are greatly helped by existing in an international
setting, I would argue. First of all they discover that the other students in
the class tend to have very different responses to the fictional works and
theories studied. This plurality of ideas tends to encourage students to
express their own subjective opinions even though they might go against
that of the majority of the class. Secondly, the experience of living in a
foreign country, a border zone, can in itself help students to be freer in
expressing their previously hidden subjective opinions. As Foucault himself explains in an interview, “we very often have the experience of much
more freedom in foreign countries than in our own. As foreigners we can
ignore all those implicit obligations which are not in the law but in the
general way of behaving. Secondly, merely changing your obligations is
felt or experienced as a kind of freedom” (Foucault 1994a:123). Thus
I would argue that the international students exist in a kind of double
border zone, or a kind of liminal space in which they have left their native,
often highly regulated, culture and its conventions, but still have not yet
internalized the unwritten rules and regulations of how to behave in a
Swedish university setting.
Evidence of the students’ growing frankness can be seen in the webbased forum on which they post their initial responses to the literature
studied. At the beginning of the term the responses tend to be brief and
closely tied to the texts studied. Very seldom do the students make references to their own lives and situations, seeking instead controlled answers
trying to use the “correct” terminology. As the term progresses, however,
and as the students dare to comment on each other’s responses, they start
to be more and more frank, gradually developing a more subjective and
“truth-telling” voice.5
5 Since I have not been able to obtain permission from the students (most of whom have
now graduated) to publish examples of their writing I have refrained from giving direct quotations from the students’ written responses to the texts studied.
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The second characteristic of parrhesia according to Foucault is that
“there is always an exact coincidence between belief and truth” (Foucault
1983:lect 1). But unlike the objective Cartesian truth, the truth of the
parrhesiastes is true because he sincerely “knows that it is true” (ibid.).
Whereas Cartesian truth always needs a coincidence between belief and
truth in the form of some external evidential mental experience, “for the
Greeks, however, the coincidence between belief and truth does not take
place in a (mental) experience, but in a verbal activity, namely, parrhesia”
(ibid.). In other words, the truth of the parrhesiastes is subjective, but
at the same time, it is more than just opinions, which is what Foucault
calls the “pejorative sense of the word”. This pejorative type of parrhesia,
he says, is “not very far from ‘chattering’ and … consists in saying any or
everything one has in mind without qualification” (ibid.).
Here it is interesting to note that when the students come to realize that
what is valued in the course is subjective frankness rather than learning the
objective truth of the authorities they sometimes initially tend to overdo
it, falling into a kind of “pejorative parrhesia”. Many of the students also
come into contact with postmodern and poststructuralist literary theory
for the first time during their studies in Sweden, which can add to this fallacious belief that “anything goes”.6 As the term progresses, however, and
the students have to qualify their increasingly subjective responses, they
become more and more confident in themselves and their own beliefs,
until they finally “know that it is true”.
Thus the only “proof ” of the parrhesiastes’ sincerity as a truth-teller is
his or her moral courage, to dare to put him- or herself in danger by telling the truth, which also is the third defining characteristic of parrhesia.
Foucault gives a number of examples of how a speaker may put him- or
herself in danger by telling what he or she believes to be the truth: “Parrhesia, then is linked to courage in the face of danger... And in its extreme
form, telling the truth takes place in the ‘game’ of life or death” (ibid.).
Even though an international university student in Sweden does not risk
death by speaking the truth against the authorities (the teacher or exami6 This is a common misunderstanding of contemporary literary studies among Swedish students as well, that it is all about opinions and that you cannot fail as long as
you give voice to an opinion, however far-fetched it may be.
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ner), the analogy is not too far-fetched. The students are dependent on
the teacher’s final assessment; a failing grade for a foreign student could
result in difficulties for the student to prolong or renew his or her visa.7
Thus a student may feel a certain “risk or danger for him or her in telling
the truth” to an authority, since that authority may actually “exile him,”
to use Foucault’s words (ibid.). But there are also other ways for a student
to put him- or herself at danger and thus fulfill this third criterion for
becoming a parrhesiastes. “If, in a political debate,” Foucault says, “an
orator risks losing his popularity because his opinions are contrary to the
majority’s opinion, … he uses parrhesia” (ibid.). This moral courage to
speak one’s subjective truth even though it may jeopardize one’s social
position in the community of students is something which takes more
time for students to develop. In the beginning they are quite concerned
about receiving approval, not only from the teacher, but also from the
other students. Toward the end of the course, however, students dare to
disagree more and more, to actually stand up for their beliefs, and to speak
what they believe to be true even though it goes against the opinions of
the others. By doing this, I would argue, they prove their moral courage
as parrhesiastes.
Related to moral courage is the fourth characteristic of parrhesia according to Foucault, that of criticism: “The function of parrhesia,” he says,
“is not to demonstrate the truth to someone else, but has the function of
criticism: criticism of the interlocutor or of the speaker himself ” (ibid.).
Even though students are encouraged to take a critical stance toward what
they are reading and hearing—both the fiction itself and the literary criticism and theory as well as the responses of the other students—it does
take time for them to develop this critical attitude, especially if the student
is alone in his or her critique of an authority. But also here they tend to
encourage each other. When they see or hear another student challenging a
critical or theoretical authority, or some aspect of the fictional work under
discussion, or maybe some aspect of US society or culture as represented
in the fictional text under discussion, they tend to catch on, emboldened
7 Over a one-year period foreign students need to pass 50% of their courses in order to
renew their visa. Swedish students need to achieve the same goal, but they only risk
losing their student allowance and loan.
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by one another. What is interesting to witness in the parrhestiastic development of the international students is how they are able to transfer their
growing critical skills, from being applied to seemingly harmless literary
texts, to critical and theoretical texts, and then on to larger political and
ideological “discourses” in the Foucauldian sense. For example, they tend
to draw more and more parallels between the sociopolitical situation in
the United States represented in the fictional texts studied and that of
their home countries. Eventually, this critical stance will be turned against
themselves when they start to realize that they too are part of the social
and cultural conventions they are criticizing. As Foucault says, “Parrhesia
is a form of criticism, either towards another or towards oneself ” (ibid.),
which leads the parrhesiastes to correct his or her interlocutor, or him- or
herself, saying: “This is the way you behave, but that is the way you ought
to behave. …This is what I have done, and was wrong in so doing” (ibid.).
This critical stance toward oneself and one’s own culturally constructed
subjectivity, I would argue, is something that is greatly enhanced by the
international context of the seminars, in other words, by the fact that
they are situated in a literal and literary border zone. With a safe distance
to one’s own cultural background as well as to that of the literary works
studied, it is much easier to voice one’s criticism, and to realize how one
has been wrong in accepting certain truths as ontologically, rather than
epistemologically, given.
“The last characteristic of parrhesia,” according to Foucault “is this: in
parrhesia, telling the truth is regarded as a duty” (ibid.). By duty Foucault
means that the speaker chooses to speak the truth even though he or she
does not have to. The duty to do so is toward oneself rather than toward
an authority. In a traditional educational setting the student would have
to provide the correct answer, or “objective truth,” in order to receive a
passing grade; that is, the duty to speak the “truth” is toward the teacher
or examiner. But what I argue here, and try to encourage in my course, is
that we as educators must create an environment in which students feel
free to say what they honestly and frankly believe to be the truth, even if it
goes against what they have been brought up to believe, or if it challenges
public opinion. A truly democratic educational setting is one in which
the voices of the minority are allowed to be heard, and where it is felt to
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be a duty to speak one’s own truth rather than that which is felt to be the
truth of the teacher or the academy.
As I hope has been made clear from the discussion above, Foucault’s
concept of parrhesia, or truth-speaking, can be very helpful to highlight
and explain what I see as the great advantages of studying literature in an
international context, or border zone. The study of literature always involves a certain engagement with the other as well as with one self. But here
I have argued that literary studies in an international border zone greatly
enhances the student’s achievements in terms of personal development as
truth-speakers and in the form of critical self-awareness.
The concern with the self which this kind of literary study involves
is clearly something new to the international students who come from a
non-western, non-Christian, cultural background, which has emphasized
communal identity and social belonging over individual subjectivity. But
at the same time it might even be easier for these students to practice this
kind of Greek parrhesia described above since they are relatively unfamiliar with the Christian tradition of self-renunciation. Swedish students are
sometimes afraid of disclosing what they see as the truth about oneself.
Therefore, I also agree with Besley and Peters’s conclusions about how
Foucault “links this parrhesiastical form of education to democracy” (Besley & Peters 2007:101). They argue that education today has “deviated
from our historical models and begun to shed the concern for truth and
truth-telling in favour of entrepreneurship” (ibid.). They provide examples of parrhesia in action in different educational contexts, such as the
radical response to the 2003 war against Iraq, during which many were
using the Internet “not only to find information about the war, but also
to communicate with each other” (Besley & Peters 2007:105). Therefore,
they argue, “teachers now need to pay attention to the ways that youth
construct themselves in a globalized postmodern world in relation to the
Other, and in response to threats to the security of their world—threats
that currently include terrorism and war” (Besley & Peters:106). Thus I
wound also argue that international literary studies in a border zone like
Sweden is another way for students to construct, or rather reconstruct,
themselves in relation to each other, and in response to the literary fiction
and theory studied.
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That the primary goal of higher education is to prepare students for
effective and democratic action is something that Besley and Peters share
with educational theorists John Bowden and Ference Marton. In their The
University of Learning they argue that the purpose of learning
is to enable students to engage in effective action in relation to purposes and criteria which they have accepted as their own. This action takes place in various
situations, and each situation can be viewed in different ways. We act and react
to a situation as we see it and the way we see it decides how we act…. We can
prepare our students for effective action by enabling them to see certain situations
in certain ways. By developing their seeing, by developing the eyes through which
they see things… new ways of seeing might occasionally replace old ways of seeing.
Once we have seen a pattern in an ambiguous picture it may be difficult to ‘unsee’
it. (Bowden & Marton 1998:7)

As I have argued above, one of the most effective ways to develop and
widen students’ “ways of seeing” is through literary studies in an international context with a focus on questions of subjectivity. Only through
this type of engagement with self and other—involving frankness, moral
truth, danger, criticism and duty—can one achieve what Foucault in
another context calls the “ethics of transformation.” Thus, to be true to
ourselves, we need to constantly question what we and others see as our
true identity: “…the relationships we have to have with ourselves are
not ones of identity, rather, they must be relationships of differentiation,
of creation, of innovation. To be the same is really boring” (Foucault
1994d:166).
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Translatio imperii
Aspekter på nationalitetsöversättning
under Stalintiden
susanna witt

Ö

versättningsverksamheten inom det mångspråkiga område
som under närmare 75 år var Sovjetunionen utgjorde förmodligen världens hittills största på olika sätt sammanhängande översättningsprogram – störst med avseende på geografisk utsträckning, antalet inblandade språk och verk samt tidsspann;
sammanhängande med avseende på ideologiska ramar och centraliserade
planeringsansatser.1 Det var unikt också därför att det var dubbelriktat:
förutom översättning från språk utanför unionen omfattade det översättning från ryska till de olika nationella språken och från de nationella
språken till ryska och dessutom också översättning mellan de olika nationella språken som en mer sekundär, men ideologiskt viktig del.2 Detta var
visserligen en på många sätt asymmetrisk process, men dubbelriktningen
bidrog till den stora volym det var fråga om – år 1953 var nära hälften av
alla böcker som utgavs i Sovjetunionen litterära översättningar (Leighton
1991:17). I imperier har det alltid översatts från kolonisatörernas språk
till de koloniserades – en ”kanal för kolonisation” (Robinson 1997:6) –
men inte på detta programmatiska sätt i motsatt riktning. Det sovjetiska
”översättningsprogrammet” aktualiserar en mängd problem med relevans
för olika discipliner. Exempelvis kan de specifikt sovjetiska formerna för
– och förståelsen av – översättning ge nya perspektiv på centrala frågeställ1 Det officiella antalet språk i den sista sovjetiska folkräkningen 1989 uppgick till 150;
det faktiska antalet språk som talades i unionen var förmodligen närmare 200 (Grenoble 2003:2).
2 Beteckningen ”nationellt språk” för de språk som talades inom Sovjetunionen förutom ryska har givetvis sina rötter i en samtida kolonial kontext i vilken ryskan som dominerande språk var ”omarkerad”; jag använder det (och analoga beteckningar som ”nationell kultur”, ”nationell litteratur”) här och i det följande av praktiska skäl, som en term
hämtad ur mitt material.
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ningar inom Translation Studies, samtidigt som begrepp och metoder från
detta fält förmodligen har mycket att tillföra det som brukar benämnas
Soviet Studies.
Jag kommer här att presentera material ur ett pågående forskningsprojekt, Totalitarism och översättning: kontroll och konflikt i sovjetiska översättningspraktiker 1932–1953, som syftar till att etablera skönlitterär översättning som forskningsobjekt inom det expanderande fältet ”Stalintidens
kultur”.3 Det tar sin utgångspunkt i två förhållanden: översättningarnas
polyfunktionalitet i den sovjetiska kontexten och deras ambivalenta status
som text. Översättningarna hade förutom sin konstnärliga betydelse en
rad andra funktioner som samspelade på olika sätt: att skapa en global
socialistisk-realistisk kanon av valda delar av världslitteraturen, att skapa
en sovjetisk kanon av ”representativa” uttryck för nationella minoritets
kulturer och att i praktiken tjäna som asyl för en stor grupp författare
med publiceringsförbud. Samtidigt utgör en översättning, som är en text
med fler än en upphovsman, alltid ett ambivalent fenomen. Pragmatiskt
sett representerar den ett slags ingenmansland: det är svårt att avgöra
vem som ”bär ansvar” för vad i en översättning. Särskilt svårt är det vid
den typ av indirekt översättning via råöversättningar (s.k podstrotjniki),4
som var vanlig i Sovjetunionen. Den sovjetiska översättningsverksamheten kan därför bidra med nya perspektiv på handlingsutrymmena inom
den i teorin så kontrollerade totalitära kulturen – såväl vad gäller själva
praktikerna som översättningsdiskursen (hur, var och i vilket syfte man
diskuterar översättning).
I det följande kommer jag att diskutera några aspekter på översättning
från och till nationalitetsspråken utifrån ett tryckt material bestående av
dagstidningen Pravda (centrum i det sovjetiska informationssystemet) för
åren 1934–1936 och ett källmaterial ur det sovjetiska författarförbundets
dokumentation i Ryska statliga arkivet för litteratur och konst (RGALI) i
Moskva. Jag kommer att uppmärksamma hur översättning som produkt
3 Projektet löper 2009–2011 med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.
4 Principerna för återgivning av ryska namn och ordformer i denna artikel är följande: i artikeltexten tillämpas vanlig svensk transkribering för allmän text, i litteraturhänvisningar och litteraturlista den vetenskapliga ISO-translitterering som också används av forskningsbiblioteken. Alla översättningar i artikeln är mina egna.
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och process blir synlig i offentligheten under perioden mellan Första författarkongressen i augusti 1934 och Första allunionella översättarkonferensen i Moskva i januari 1936 och också att beröra diskussionen av
nationalitetsöversättningar under konferensen. Framför allt kommer det
att röra sig om de språk och folkgrupper från Centralasien och Kaukasus
som i den ryska kontexten betecknades med hyperonymen vostotjnye,
’orientaliska’.
Ur kulturpolitisk synvinkel kan det sovjetiska 1930-talet delas upp i tre
perioder: 1932–1936, då bl.a. doktrinen om den socialistiska realismen
institutionaliserades, var en tid av reaktion mot ytterligheterna i den före
gående periodens ”kulturrevolution”; 1936–1938 var tiden för de stora
utrensningarna och den kampanj mot ”formalism” och ”naturalism” som
ledde till det sovjetiska kulturlivets slutgiltiga disciplinering; 1938–1941
var en fas då landet efter utrensningarna befann sig i skuggan av det väntade kriget (Clark & Dobrenko 2007:149). De kronologiska ramarna för
materialet motsvarar alltså den första av dessa perioder; Första allunionella
översättarkonferensen äger rum exakt mellan period 1 och 2, vid en tid
som på många sätt var en vattendelare i det sovjetiska kulturklimatet.
Nationalitetslitteraturerna i det offentliga rummet: Pravda 1934–1936

Nationalitetslitteraturerna synliggörs för första gången mer systematiskt
i den sovjetiska offentligheten under Författarkongressen i augusti 1934,
Sovjetkulturens första offentliga massmanifestation. Tidigare under detta
år hade det förekommit bara enstaka ”nationella” inslag bland Pravdas
litterära bidrag; av de dikter med dagspolitiskt innehåll som förekom var
de flesta skrivna av en begränsad krets ryska poeter.
I Pravdas täckning av kongressen gavs stort utrymme åt litteraturen i
delrepublikerna. Man publicerade anföranden av respektive författarförbunds ordförande (”Armeniens litteratur”, ”Det sovjetiska Vitrysslands
litteratur”, ”Uzbekistans litteratur”, ”Den azerbajdjzano-turkiska litteraturen”, ”Ukrainas litteratur på uppgång” m.fl.) och artiklar om enskilda
författarskap och genrer. Delegater som skrev på annat språk än ryska
utgjorde totalt sett 48 % deltagarna i kongressen; de ägnades 20 % av
artiklarna och 12 % av spaltutrymmet (Brooks 2000:113, 277). Den
massmediala uppmärksamheten visar sig, efter att de sovjetiska arkiven
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bild 1 Sulejman Stalskij poserar
tillsammans med Maksim Gorkij
på Första författarkongressen
(Pravda 20 augusti 1934).

öppnats, ha varit noga dikterad. En resolution från kommunistpartiets
centralkommitté av den 21 augusti tillhåller Pravda och Izvestija att öka
bevakningen av kongressens arbete genom att publicera anföranden om
de nationella litteraturerna samt ”hela eller minst 2/3” av de tal som hölls
av representanter för dem (Artizov & Naumov 1999:229).
Maksim Gorkij uppmanade under kongressen till översättning från de
nationella litteraturerna och Pravda rapporterar om översättningsvolymer
som utgivits ”till kongressens ära”: Armeniens poeter och en samling uigurisk poesi från Kazachstan. En delegat som får särskild uppmärksamhet
är den lezginske5 folkpoeten Sulejman Stalskij från Dagestan. I en artikel
den 20 augusti berättas om den 66-årige analfabeten som före revolutionen levde som fattig daglönare och vars sånger då uttryckte ”protest mot
mullor och domare, mot ockrare och spekulanter”, men som nu besjunger
kolchozerna, Lenin och centrala händelser i det offentliga livet. I ytterligare en artikel refereras Stalskijs tal (som handlar om förbättringarna i
hans land efter revolutionen) och hans sång tillägnad Författarkongressen
trycks in extenso på ryska (utan angiven översättare).
Här etableras ett mönster som kommer att sätta sin prägel på det
nationella inslaget i Pravda för flera år framåt: folkpoeter från främst Centralasien och Kaukasus ges bred exponering med översättningar till ryska
av ett ofta dagspolitiskt och ideologiskt finkalibrerat material, till största
delen ett slags Stalinpanegyrik. Flera av dessa barder belönades med höga
officiella utmärkelser och även denna konsekreringsakt blev genom bred
5 Lezginska är ett nordöstkaukasiskt språk.
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bild 2 ”Under ett möte med Presi
diet för Sovjetunionens Centrala
exekutivkommitté den 17 april 1936
överlämnar Kamrat M. I. Kalinin
[den nominelle statschefen] Lenin
orden till Dagestans folkpoet
Suleijman Stalskij” (Pravda 18 april
1936).

pressbevakning till offentlig manifestation, t.ex. Stalskijs mottagande av
Leninorden den 17 april 1936.
Men det är först under början av 1935 som det orientaliska materialet
i Pravda blir frekvent och systematiskt förses med paratext. Det mesta
materialet är placerat under den nya stående rubriken ”Sovjetfolkens skapande” och kompletteras ofta med fotnoter och ibland med bild. Andra
typer av paratext är artiklar som redogör för traditionen: den 19 juni 1935
återfinns en artikel om asjuger (kringvandrande folksångare) i Azerbaj
dzjan, den 19 maj 1936 en text om akyner (dito) i Kazachstan. Ett ökande
utrymme upptogs just av folksångare från Kazachstan: år 1936 utgjorde
översättningar från kazachiska 38 % av det orientaliska materialet.
tabell 1 ”Orientaliska” översättningar i Pravda 1934–1936: (1) totalt antal;
(2) antal med angiven översättare; (3) antal översättningar från kazachiska.
1934

1935

1936

1. Orientaliska översättningar

7

23

39

2. Med angiven översättare

5

13

25

3. Från kazachiska

0

3

15

Mest publicitet bland dessa kazacher fick akynen Dzjambul Dzjabajev
(1846–1945), vars första bidrag i Pravda trycktes på nyårsdagen 1936
med den framträdande placeringen strax under förstasidans ledarartikel
som pekade ut den politiska kursen för kommande år.
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bild 3 Den första Dzjambulpublikationen i Pravda: ”En
sång av hela mitt hjärta”,
översatt av Andrej Aldan.

Dzjambul (oftast benämnd med endast förnamn) deltog i många offentliga arrangemang och flera av hans texter blev obligatoriska antologismycken, inte bara i den sovjetiska skolan utan också i den socialistiskrealistiska kanon som efter andra världskriget kom att spridas till hela
Östeuropa.
Fenomenet Dzjambul har i västeuropeisk översättningsforskning ägnats viss uppmärksamhet av Gideon Toury som använder det som ett
exempel på hur pseudoöversättningar genom tiderna har använts för ”culture planning”, definierat 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” (Toury 2005:9). Toury – som enbart
baserar sig på sekundäruppgifter hämtade ur kompositören Sjostakovitjs
memoarer – ger en mycket förenklad bild av en uppifrån planerad, kontrollerad och styrd verksamhet. Som jag har argumenterat på annat håll
(Witt 2011a) var det snarare fråga om en komplicerad process, där ”uppifrån” etablerade ramar skapade efterfrågan på en viss typ av översättningar
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bild 4 Dzjambul i kretsen
av kazachiska kulturarbe
tare ovanför Pravdas
ledare den 27 maj 1936
med titeln ”Det segrande
folkets konst”. Intill publi
ceras beslutet att tilldela
Dzjambul Röda arbets
fanans orden.

och att detta lämnade utrymme för initiativ från enskilda översättare,
initiativ som underlättades av praktiken med (oftast anonyma) råöversättningar.6 Sådan efterfrågan uppkom exempelvis i samband med de folkkulturfestivaler, dekady, med musik, uppläsningar och teaterföreställningar
som regelbundet arrangerades i Moskva. Den första kazachiska festivalen
som hölls i maj 1936 med trehundra tillresta deltagare och Dzjambul som
centralgestalt uppmärksammades stort i pressen.
Dzambuls främste översättare Pavel Kuznetsov var också den som stått
bakom den allra första publikationen av kazachisk folkpoesi i Pravda: en
dikt av barden Majmbet den 5 oktober 1935. Den är ett typiskt exempel
på genren och bygger på kontrasten mellan ett fattigt, förtryckt, feodalt då
(speglat genom en kamels tunga lott), och ett strålande nu, karaktäriserat
på följande sätt:
Jag är rik och sjunger om lyckan:
bäst är kolchozens kamel.
snabbast är kolchozens häst,
störst är kolchozens hjord,
saftigaste gräset har vi,
färskaste havren är vår,
bästa jurtan är min,
jag har blivit rik i kolchozen.
6 Termen ”pseudoöversättning” är i sig otillräcklig för att täcka den skala av praktiker
som var inblandade i fall som Dzjambuls: från rent fiktiva original eller fiktiva råöversättningar till olika grader av bearbetning och omskrivning som ibland involverade ett flertal personer. För en närmare beskrivning av fenomenet Dzjambul, se Witt
2011a.
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bild 5 ”En sång av Kazachstans folkpoet
Majmbet”, Pravda 5 oktober 1935.

Här finns en paratextuell ram med såväl porträttbild som fotnoter (sju
stycken). Just bildpubliceringen är anmärkningsvärd mot bakgrund av att
denna bard med största sannolikhet aldrig funnits i sinnevärlden. Kuznetsov, som var journalist i Alma-Ata, hade tidigare publicerat åtskilliga
översättningar av Majmbet i Kazachstans Pravda och även givit ut en separatvolym med hans produktion, men flera olika memoarkällor (Žovtis
1995, Brusilovskij 2007) redogör för hans svårigheter att presentera bevis
för Majmbets existens. Detta blev ett akut problem just i samband den
första kazachiska kulturfestivalen i Moskva då det enligt en av källorna
skall ha givits order från den lokala partiledningen om att Majmbet skulle
inkluderas i den kazachiska delegationen. När alla efterforskningar visat
sig förgäves skall man då istället, enligt samma källa, ha funnit ett substitut
i den 90-årige Dzjambul, en färgstark akyn som var välkänd i närområdet.7
Publikationen av Majmbet-texten i centrala Pravda hösten 1935 fick
dock en fortsättning. Några veckor senare (23 oktober) ägnade tidningen
hela förstasidan åt Kazachstans 15-årsjubileum, med en ledarartikel betit7 Ett färskt arkivfynd stödjer i huvudsak dessa påståenden. I ett brev från 1939 uttrycker medlemmar i den ryska sektionen av det kazachiska författarförbundet sitt missnöje med Kuznetsovs arbete som redaktör för förbundets tidskrift. I detta sammanhang påtalas också dennes ”litterära bedrägeri” ifråga om Majmbet och det ges exempel på ytterligare några fiktiva folkpoeter som han skall ha stått bakom (RGALI,
fond 631, op. 6, ed. chr. 521).
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lad ”Det pånyttfödda folket” och ett långt öppet ”brev från Kazachstans
arbetare till kamrat Stalin”. I såväl ledaren som brevet illustreras lovprisningarna av utvecklingen i området med citat ur dikten (bl.a. det ovan
citerade stycket). Samma dikt citeras också i ett öppet brev till Stalin från
deltagarna i den kazachiska kulturfestivalen som Pravda publicerar den
1 juni 1936.
Exemplet Majmbet visar hur de orientaliska översättningarna kom att
ingå i ett slags retoriskt kretslopp i den nationalitetspolitiska diskursen.
Generellt kan man se behovet av röster, och just folkliga röster, från nationella minoriteter i periferin i samband med det betonande av Sovjetunionen som en ”hela folkets demokrati” som genomsyrade retoriken i den
nya konstitutionen 1936.8 Tre dagar efter att förslaget till konstitution
offentliggjorts i Pravda den 12 juni 1936 publicerades här, som ett slags
postscriptum, Dzjambuls dikt ”Stalins storartade lag”, i vilken de gamla
feodalherrarnas och tsarernas lagar kontrasterades mot den nya – ”lagen
enligt vilken glädjen kommer, … stäppen bär frukt, … hjärtat sjunger,
… ungdomen blomstrar…”9 I slutraderna apostroferas Stalin (”den vise,
älskade fadern”) – ett närmast obligatoriskt inslag i det ”orientaliska”
materialets tematiska uppbyggnad. En ytterligare funktion som dessa
översättningar fyllde var just att införa den nya genren Stalinporträtt i det
ryska litterära systemet. Skildringar av ledaren hade inte förekommit i rysk
originalpoesi före 1934 (Fleishman 2005:388–389) och översättningarna
kan alltså ses som en etapp i utvecklingen av personkulten.
Från periferi till centrum

Rörelsen från periferi till centrum som de orientaliska översättningarna
representerade kan ses symboliskt gestaltad i några företag som under
flera månader ägnades stort utrymme i Pravda. En grupp ryttare från
en kolchoz i Turkmenistan tog sig sommaren 1935 den 4 300 kilometer långa sträckan till Moskva och mottogs som hjältar i Kreml. Denna
8 Rösterna från periferin kompletterades med en infytelserik röst från utlandet då Henri Barbusses apologetiska Stalin-biografi från 1935 gavs ut i rysk översättning 1936.
9 För kazachiskt vidkommande innebar den nya konstitutionen en statusförändring:
Kazachstan, som först varit en autonom republik inom Ryska federativa sovjetrepubliken, blev nu en egen sovjetrepublik. Denna ”upphöjelse” blev i sig tema för nya verk
i genren.
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bild 6 ”De turk
menska ryttarna tas
emot av kamraterna
Molotov, Kalinin och
Vorosjilov i Kreml”,
Pravda 23 augusti
1935.

händelse blev också till en referenspunkt i översättningsdiskursen: under
Första allunionella översättarkonferensen 1936 anfördes den som ”fakta
som visar på det internationella medvetandets mäktiga tillväxt hos de
nationella massorna i SSSR”.
En annan grupp turkmener från en fiskekolchoz gjorde en lika välbevakad färd från Kaspiska havets östra kust till Moskva i kanot. Bägge
kontexterna ger prov på den exotisering som präglade Pravdas framställning av de nationella folken och till vilken de orientaliska översättningarna
gav ett betydande bidrag, inte minst genom den paratextuella apparat som
skulle skänka dem auktoritet.
Man kan i paratexten generellt urskilja två typer av legitimeringsstrategier (ibland i kombination): dels redogörelser för nedtecknandet,
dels användningen av förklarande fotnoter. Många av publikationerna
åtföljs av detaljerade redovisningar för omständigheterna vid nedtecknandet, med exakta angivelser av person- och ortnamn och ofta hänvisningar till någon organisation eller myndighet. Ett signifikativt fall är
publikationen av ”Poem om Lenin” den 15 april 1935, som åtföljs av
följande upplysning: ”Poemet är nedtecknat efter den illitterata uzbekiska
bachsjin (folksångaren) Ergasj Dzjuman Bulbulov (Nuratinsk-distriktet
i Uzbekiska republiken). Nedtecknandet har ombesörjts av medarbetare
vid Uzbekiska vetenskapliga forskningsinstitutet för litteratur och språk
i Tasjkent”. Publikationen kompletteras av ett foto på folksångaren, där
emot finns här ingen uppgift om översättare.
Fotnoter används ymnigt för att förklara de oöversatta realiaord som
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bild 7 Fotnoterna till Dzjambuls dikt
”Mitt fosterland”, Pravda 7 maj 1936.

flertalet texter innehåller. I Dzjambuls dikt ”Mitt fosterland” från maj
1936 finns exempelvis nitton fotnoter, men inget översättarnamn. I fall
som detta får legitimeringsstrategin särskilda pragmatiska effekter.
”Paratextuell intervention” av det slag som fotnoter utgör i en översättning innebär generellt att översättarens ”diskursiva närvaro” görs tydlig;
han/hon träder in för att överbrygga de ”språkliga och pragmatiska förskjutningar som åtföljer översättning” (Hermans 1996:27–29). I de fall
då ingen översättare finns angiven uppstår paradoxen att översättarens
närvaro tydliggörs samtidigt som ingen identifierbar instans tar ansvar för
ansträngningarna att ”säkerställa den adekvata kommunikationen med
den nya publiken” (ibid.). Det som synliggörs är då inte en översättare,
utan textens egenskap av översättning; strategin auktoriserar texten som
”främmande”. Fotnoternas funktion tycks i dessa fall vara att skapa den
kontext, den ”cultural embedding” av texten som fotnoter i vanliga fall
har till uppgift att dechiffrera för målpubliken. De oöversatta orden kan
ses som en parallell till fotografierna av upphovsmännen, som i typisk
”exotisk” dräkt framträder som garanter för texternas autenticitet. De
främmande ordbilderna får alltså en ikonisk funktion.
Den bild av de respektive folken som de orientaliska översättningarna
i Pravda projicerar har flera drag av vad som kallats ”stalinistisk orientalism”, en bieffekt till den russocentrism som utvecklades under den
sovjetiska mellankrigstiden och som innebar en tendens att framställa de
icke-ryska etniciteterna i motsats till det statsbyggande ryska folket; att
överdriva skillnaderna i utveckling och ”frysa fast” dem i ett slags tradi-
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bild 8 Försättsblad i volymen
Sovjetfolkens skapande, 1938.

tionalism (Brandenberger 2002:93–94). Till detta kan läggas en särskild
form av infantilisering: de orientaliska nationalitetsfolken använder dutilltal när de vänder sig till Stalin, både i dikter och i genren ”öppna brev”,
medan motsvarande öppna brev från ryska grupper använder ni-tilltal.
Pravda-översättningarna kan ses som schematiska realiseringar av den
stalinistiska formeln för nationalitetskulturerna: ”nationell till formen,
socialistisk till innehållet”. En materiell illustration till samma formel
kan ses i den stora samlingsvolymen Sovjetfolkens skapande som gavs ut
till 20-årsjubileet av revolutionen 1937 och som innehåller oattribuerade
översättningar av anonyma folkloretexter från trettiofyra av unionens
språk samt ryska bidrag samlade under rubrikerna ”Lenin”, ”Stalin”,
”Inbördeskriget”, ”Röda armén” och ”Sovjetlandet” (Tvorčestvo narodov
SSSR 1938). Volymen inleds med två helsidesreproduktioner av porträtt
av Lenin respektive Stalin utförda i traditionell teknik på orientaliska
mattor från Turkmenistan.
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Från centrum till periferi

Översättningar från ryska till nationalitetsspråken kom särskilt i fokus
i ett annat sammanhang i Pravda under perioden, nämligen genom en
specifik form av offentlig översättningskritik. Denna kritik måste förstås
mot bakgrund av den ”textängslan” som beskrivits som ett av tidens mest
karaktäristiska drag: ”The Stalin era was consequently a time of textual
anxiety, one when institutions and individuals were obsessed with slippage, with measuring the gap between text and reality and especially between the most canonical texts and any individual text generated” (Clark
& Dobrenko 2007:xiii).
Den 26 oktober 1934 rapporterar Pravda under rubriken ”Hur man
på Krims Statsförlag förvanskade marxismen” om missförhållanden som
skall ha uppdagats under en partiutrensning vid nämnda förlag. Det
gäller dels underlåtenhet att översätta föreskrivna verk ur marxismens
klassiker (sexbandsutgåvan av Lenins verk på tatariska har förberetts i
fyra år, men inte ett enda band har utkommit), dels förvanskningar i
de översättningar som publicerats: ”I översättningarna tillåter man sig
ofta förvrängningar, som förvanskar den politiska betydelsen”. Här ges
detaljerade exempel på sådana ”förvrängande” översättningar till tatariska
av texter av Stalin och Lenin, där originaltexten jämförs med de tatariska
översättningarna – i okommenterad återöversättning till ryska. Även förlagets originalutgivning på tatariska kritiseras (”Man har även utgivit
litteratur med högeropportunistiska misstag”) med exemplifiering enbart
i rysk översättning. Aktionen rapporteras ha resulterat i att sekreteraren
i förlagets partiorganisation och förlagsledningen uteslutits ur partiet.
De mest uppmärksammade fallen av sådan offentlig översättningskritik hänför sig till 1935. I februari detta år antogs ett dokument som skulle
reglera kollektivjordbrukens verksamhet och påskynda de kvarvarande
enskilda böndernas inträde i kolchozerna.10 Detta dokument, ”Modell till
stadgar för jordbrukskooperativ” (publicerat i Pravda 18 februari 1935),
skulle sedan enligt en resolution översättas till de olika nationalitetsspråken och spridas till alla unionens kolchozer, som med dokumentet som
matris skulle utarbeta, anta och registrera sina lokala stadgar. Den textbe10 Dessa utgjorde ännu ett betydande antal, trots jordbrukets kollektivisering under den
första femårsplanen 1928–1933.

susanna witt

47

bild 9 ”Resolution utfärdad av Sovjet
unionens jordbruksministerium och Jord
bruksavdelningen inom Sovjetunionens
kommunistparti angående texten i ’Modell
till stadgar för jordbrukskooperativ’ på kal
muckiska språket, utgiven av Statsförlaget i
Kalmuckiska autonoma området” (Pravda
17 maj 1935).

arbetning som denna process innebar, även i den inomryska kontexten,
kan man följa i Pravda under våren 1935, där det utvecklades ett slags
sabotage-diskurs. Tidningen uppmärksammade fall där stadgetexten på
olika sätt skulle ha förändrats, med rubriker som ”Mot förvanskning av
kolchozstadgarna”, ”Stadgarna ’korrigerade’ av klassfienden”, ”Anta stadgarna utan förvanskning!”. Särskilt utsatta var här översättningarna. I en
serie resolutioner utfärdade av jordbruksministeriet och kommunistpartiets jordbruksavdelning fördömdes översättningarna till kalmuckiska,
tjuvasjiska och karakalpakiska och de respektive utgåvorna av stadgetexten drogs in.
Resolutionerna innehåller samma form av offentlig översättningskritik
som i fallet med Krim-förlaget, med detaljerade exempel i rysk återöversättning (”Under första punkten i sista stycket är ordet ’alla’ utelämnat i
’göra alla kolchozarbetare välbärgade’”). De standardiserade resolutionstexterna avslutas med formuleringar av typen: ”Fallet med de skyldiga
till den felaktiga översättningen till karakalpakiska av Stadgemodell för
jordbrukskooperativ, som förvanskat huvuddragen i Stadgemodell för
jordbrukskooperativ, skall överlämnas för prövning till Karakalpakiens
(etc.) Folkkommissariat och Kommunistpartiets länskommitté”.11 Denna kritiska praktik kom att sätta sin prägel även på Första allunionella
översättarkonferensen som hölls 3–7 januari 1936 i Moskva.
11 Att tryckalster drogs in med ”felaktiga översättningar” som motivering ledde ibland
till brist på viss central politisk litteratur på nationalitetsspråken, något som blev föremål för en partiresolution riktad mot censurorganet Glavlit (Clark & Dobrenko
2007:264).
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Första allunionella översättarkonferensen

Översättarkorporationens inträde i Författarförbundet i oktober 1934
åtföljdes av en intensifierad självreflexion som avspeglade dess försök att
anpassa sig till den nya kulturella situationen. Flertalet av de ämnen som
behandlades på konferensen 1936 hade diskuterats under lång tid: de
ideologiska aspekterna av översättning och det därmed sammanhängande
behovet av ideologisk utbildning, det akuta behovet av översättning till
och från nationalitetsspråken och den samtidiga bristen på kompetens
bland översättarna (särskilt ”nationalitetskadrerna”) som ledde till rutinmässig användning av primitiv råöversättning (podstrotjnik) som ett
mellanled, och inte minst frågan om olika översättningsprinciper och
behovet av en auktoritativ ”översättningsmetod”. Det senare framstår i
efterhand som det centrala: konferensen blev en avgörande etapp i den
ideologisering av översättningsnormer som skulle bli ett särmärke för sovjetisk översättningsdiskurs, såväl vetenskaplig som mer allmän.12
Det finns här inte utrymme att diskutera konferensen i dess helhet.
Ett specifikt exempel får illustrera behandlingen av nationalitetsöversättningarna. Dessa gavs stort utrymme, framför allt i det huvudanförande
(”Kulturrevolutionen och den skönlitterära översättningens uppgifter”)
som hölls av kritikern Iogann Altman. Översättning skrivs här in i den
kontext av ”folkens vänskap” som just etablerats i ett tal av Stalin (tryckt
i Pravda 5 december 1935). I linje med denna diskurs, där ryssarna framställs som ”de främsta bland likar”, poängterar Altman att ryskan har
en särställning: översättning till ryska är viktigare än annan, dels för att
ryskan är lingua franca, dels för att de ryska versionerna ofta fungerar
som källtexter vid översättning till andra av unionens språk. Det senare
är inte minst viktigt: den ”skada” en felaktig översättning åstadkommer
kan på detta sätt få mångfalt större effekt. Som exempel på översättningars
skadepotential hänvisar Altman också explicit till de indragna översättningarna av kolchozstadgarna. På detta sätt inordnas även den egentliga
översättningskritiken i den sabotagediskurs (”skadegörardiskursen”) som
utvecklats i otaliga presskampanjer sedan 1920-talets slut och som gått
in i en ny fas efter mordet på Leningrads partisekreterare Kirov 1934
(Brooks 2000:135–140).
12 För en diskussion av konferensen ur denna synvinkel, se Witt 2011b.
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Efter att ha noterat de framsteg som gjorts när det gäller översättning
i de olika republikerna understryker Altman behovet av att diskutera
de brister som ”vi måste utrota ur detta utomordentligt viktiga och ansvarsfulla politiska litterära arbete”.13 Han går sedan detaljerat igenom
översättningar av kanoniska texter till olika nationalitetsspråk och avslöjar
förment manipulativa praktiker. Härvidlag skiljer han inte mellan ”politisk” och ”litterär” översättning, eftersom översättarna ”i republikerna”
ofta av nödtvång ägnar sig år bägge typer.
Särskild uppmärksamhet ägnas en tadzjikisk översättning av Stalins
verk Leninismens problem i vilken Altman påpekar graverande fel i återgivningen av Stalins anförande vid Lenins död (som ”till sin emotionella
kraft utgör ett mönster för en framställnings konstnärliga uppbyggnad”).
Stalins fras ”Vi är kommunister, ett folk av särskild läggning” – där ordet
”läggning” (sklad) också kan betyda ’magasin’ eller ’lagerlokal’ – kontrasteras mot den tadzjikiska översättningen, som ges i återöversättning
till ryska: ”Vi är kommunister, ett folk från ett särskilt magasin och förrådshus”. Altman kommenterar: ”Ni känner förstås den politiska doften
här” och tillägger
Vi kan inte på några villkor inta den opportunistiska hållning som fortfarandedominerar på sina håll angående de nationella språkens fattigdom: eftersom vårt
språk är fattigt så har jag inga motsvarande ord och därför måste jag skriva: ”Vi
är ett folk från ett särskilt magasin och förrådshus”. Hänvisningar till ett språks
fattigdom kan absolut inte få passera och vi kommer inte att ta hänsyn till någon
så kallad språkfattigdom vare sig inom skönlitteratur eller politisk litteratur”.14

Den tadzjikiske översättaren tillskrivs här alltså en agenda som i manipulativt syfte skulle utnyttja den ryske Andres föreställningar om primitivism
och underlägsenhet – samma föreställningar som kom till uttryck i de
orientaliserande projektioner som kunde ses i de Pravda-översättningar
som analyserades ovan.
Altman kunde enligt egen uppgift inte själv tadzjikiska. Faktabasen för
hans översättningskritik (som även berörde andra språk han förmodligen
inte behärskade) hade tillhandahållits av Författarförbundets nationalitetssektor, som under föregående år hade bedrivit en omfattande intern
13 RGALI, fond 631, ed. chr. 124, list 18.
14 RGALI, fond 631, opis 6, ed. chr. 124, list 20–21.
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recensionsverksamhet.15 Men oavsett autenticiteten hos de exempel han
tar upp framgår att formandet av ”de nationella kulturerna” var ett ambivalent projekt i spänningsfältet mellan den stalinistiska nationalitetsdiskursen (”nationell till formen, socialistisk till innehållet”) och ”borgerlig
nationalism” som ett latent hot. Här var översättningarna inget undantag.
TTT
Översättningsverksamheten från nationalitetsspråken var givetvis inte
begränsad till den ovan exemplifierade praktik som växte fram i Pravda
och andra tidningar. I den kanon som konstruerades för de nationella
litteraturerna spelade exempelvis olika historiska muntliga epos en stor
roll och deras översättning till ryska blev till omfattande projekt som engagerade hela grupper av översättare. I Författarförbundets dokumentation
kan man följa hur denna ”culture planning” realiserades bl.a. genom ett
stort antal jubileer (av typen ”800-årsminnet av det kalmuckiska eposet
Dzjangar”) som formade sig till manifestationer i vilka även översättarna
deltog. När det gäller den korpus av texter som var aktuell för översättning till nationalitetsspråken innehöll den naturligtvis också utvalda klassiker ur världslitteraturen, även om det här ofta var fråga om indirekta
översättningar via ryska. Vad jag velat visa i denna artikel är dels den
offentliga kontext i vilken översättning och översättare blev synliga under
det sovjetiska ”översättningsprogrammets” mest expansiva fas, dels den
systematiska omfattning som fenomen av Pravda-översättningarnas typ
fick och vilka möjligheter som därigenom öppnade sig för översättarna.

15 RGALI, fond 631, opis 6, ed. chr. 136 list 5.
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Textens fönster mot världen
Om översättning och fotnoter hos
Maryse Condé och Patrick Chamoiseau
christina kullberg

A

tt utomeuropeiska kulturprodukter får ett speciellt mottagande och distribueras på ett särskilt sätt i Väst kan snabbt
konstateras med en blick på marknadsföring, kultursidor och
recensioner. Litteratur från jordklotets södra delar beskrivs till
exempel ofta med gastronomiska adjektiv som ”mustig”, ”kryddig” och
genrespecificeras inte sällan som ”skrönor” vare sig man talar om romaner, teater eller dikt. Dylika epitet bidrar till att den främmande texten
nyanseras för att bli mer lättsmält samtidigt som den förblir annorlunda
och exotiskt. Den här ”litterära assimileringsprocessen” kan med Gérard
Genettes ord beskrivas som transcendent i förhållande till den litterära
texten i sig; den överskrider den berättelse som utgör själva romanen
(Genette 1982:7–8). Men medan Genette talar om transtextualitet för
att synliggöra relationer texter emellan upprättar tecknen av den litterära
assimileringsprocessen band, inte bara till andra texter som kategoriseras
på samma sätt utan också till det sociala fält där assimileringen sker. Att
det handlar om en form av assimilering av det främmande, här uttryckt
som litteratur, kan i viss mån kamoufleras vid regelrätta översättningar, eftersom de alltid i någon mån är en överföring och därmed ofrånkomligen
en sorts assimilering. En främmande text på ett främmande språk anpassas
för att kunna rymmas i en annan språkdräkt med allt vad det innebär av
förvanskning men också av berikande. Vänder man istället blicken mot
den frankofona litteraturen eller den engelskspråkiga postkoloniala litteraturen (Brouillette 2007, Huggan 2001) blir processen av tämjande av
det främmande dock tydligare men även mer komplex. I Frankrike säljs
romaner skrivna på franska från forna kolonier som främmande, de har
speciella sektioner i bokhandeln och ackompanjeras ofta med förklarande
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diskurser som ordlistor, förord och, vilket intresserar mig här, fotnoter.
Syftet med den här artikeln är att titta närmare på bruket av fotnoter dels
i originaltexten dels i översättningen för att kunna dra slutsatser om hur
frankofon västindisk litteratur tas emot i Sverige respektive Frankrike och
hur författarna själva problematiserar detta.
I en bok från 2005, Packaging Post/Coloniality: The Manufacture of
Literary Identity in the Francophone World undersöker litteraturvetaren
Richard Watts hur postkolonial litteratur ”paketeras” i Frankrike. Watts
analys skulle kunna läsas som ett komplement till och en kritik av Pascale
Casanovas idé om litteraturens världsrepublik där en text måste gå via Paris
för att få ett kulturellt kapital och bli gångbar på den litterära marknaden
(Casanova 1999). Istället för att vända sig till Pierre Bourdieu låter Watts
sig inspireras av Michel Foucaults installationstal till professuren vid Collège de France. I sitt tal bekänner Foucault motsägelsefullt sin ovilja att
tala. Anledningen till att han egentligen skulle föredra att förbli stum är
vetskapen om att hans tal obemärkt kommer att glida in i traditionen och
sugas upp av institutionen. Han vill inte tala därför att talet, diskursen,
inte existerar fritt utan alltid i förhållande till andra diskurser och institutioner och tänkandet har så svårt att värja sig från ramar och påbud.
Foucaults poäng är att boken, talet, diskursen är inte neutrala. En bok är
historiskt och kulturellt laddad, vilket är precis det Watts vill åt i sin studie
av paketeringen av postkolonial litteratur. Men till skillnad från professorn i idéhistorias tal kan inte en frankofon text obemärkt glida in i den
franska traditionen, påminner Watts: ”They are obliged to cross a number
of literal and metaphorical borders – they cannot glisser subrepticement
into a pre-existing discursive field in which their signifying practices are
immediately understood” (2005:3). Den Andres texter möter motstånd,
de släpps inte in hur som helst utan måste filtreras genom politik, tradition, etnicitet och genus genom vilka de tillskrivs en kulturell specificitet
på den franska bokmarknaden och blir igenkännbara. De utmärker den
frankofona litteraturen och särskiljer den från den franska trots att de delar
samma språk och i viss mån samma litterära tradition.
För att studera hur den här medlingen av frankofona texter sker koncentrerar sig Watts på det Gérard Genette kallar paratexten, det vill säga
diskurser och markörer som ligger utanför den litterära texten, utan-
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för själva berättelsen – omslag, baksidestext, förläggare, förord (Genette
1982:9). Litteraturen kan inte existera utan paratexten som placerar texten i ett sammanhang och markerar själva distributionen av litteraturen.
Den avslöjar också litteraturens förmenta neutralitet som Foucault var
inne på. Här spelas en spänning mellan fiktion och socialt engagemang,
kommersiella intressen och politiska och estetiska intressen ut. Paratexten
visar hur intimt beroende de är av varandra.
Man kan säga att paratexten bär vittnesmål om kampen om en boks
mottagande. Den riktar boken mot en viss läsning och sätter in den
i ett visst sammanhang. Watts menar att paratexten har, i ett frankofont sammanhang, främst haft en ”transitional function of making the
foreign intelligible” (2005:19). Han tar fram tre faser i receptionen av
frankofona texter i Frankrike. Först den koloniala där marknadsföringen
av texter från och om kolonierna lutade sig mot en kolonial diskurs av
antropologiskt intresse. Sedan talar han om dekolonialiseringsfasen där
texterna tog plats på den franska marknaden genom förord som lyfter fram
den revolutionära aspekten av verken, skrivna av kända franska författare
som Jean-Paul Sartre och André Breton, men också av andra frankofona
författare som stöttar varandra, exempelvis då Édouard Glissant från
Martinique skriver upp Kateb Yacine från Algeriet. Slutligen identifierar
Watts en postkolonial fas som motsvarar en lekfull och kritisk relation
till paratexten. Han menar alltså att frankofona författare idag tenderar
att värja sig mot en påtvingad solidaritet samtidigt som de successivt
tar makt över paratexten. Den här observationen är otvivelaktigt sann,
men frågan är om den här postkoloniala fasen speglas i mottagandet av
frankofona romaner och vad som händer med den i översättning. Watts
pratar mer om texten än om läsaren. Vilken publik man riktar sig till är
emellertid ett dilemma för frankofona författare som ofta kommer från
länder där läskunnigheten är låg och där allt läses på franska. Kanske borde
man med dagens postkoloniala tänkande återigen ta upp Sartres initiativ
när han i Qu’est-ce que la littérature? skriver om hela litteraturhistorien
efter frågan för vem man skriver. Ty genom att situera texten i relation
till publik slår man hål på utopin om litteraturens neutrala värde och kan
kanske ge mer rättvisa till den frankofona litteraturen. Det som pekar mot
läsekretsens vikt är användandet av en paratext som Watts inte tar upp:
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fotnoter. Många frankofona romaner är nämligen försedda med fotnoter
i originalet trots att berättelserna är skrivna på fullt begriplig franska. Vem
riktar sig fotnoten till? Och vad händer med fotnoterna när de översätts?
Rent typografiskt är fotnoten en speciell paratext som hänger på själva
brödtexten. Den tillhör berättelsen men står samtidigt utanför den och
kompletterar den. Den här gränsande ställningen gör att fotnoten nästan
i sig illustrerar hur texten (och kanske också författarskapet) slits mellan
världar – textens och referensvärldens; den värld den skapats i och den
värld där den blir mottagen. Fotnoten är en del av textens ram, som
samtidigt är en gräns och en öppning. Enligt den franska ordboken Le
Petit Robert har fotnoten som funktion att ge en kortfattad upplysning
nödvändig för förståelse av en text. Med andra ord vittnar existensen av
fotnoten om att den här texten måste förklaras för en viss läsekrets. Fotnoterna är direkt avhängiga romanen som genre: kravet på transparens är
mycket större på en roman än på poesin, och i synnerhet på frankofona
romaner. Men vad som förklaras kan ju skifta, det kan också drivas med,
man kan förklara och ändå utelämna – fotnoten är därför en osäker zon
i och med att vi förväntar oss att den ger oss sanningen, en verifierbar
referens, är den därmed också ett privilegierat område för spratt.
I det som följer ska jag undersöka två romaner som finns översatta till
svenska: Maryse Condés La Traversée de la mangrove som utkom 1989
hos Mercure de France, på svenska hos Leopard Förlag 2006 som Färden
genom mangroven översatt av Helena Böhme, och Patrick Chamoiseaus
Texaco publicerad av Gallimard 1992, på svenska som Texaco hos Bonniers
1996 översatt av Anders Bodegård. Båda handlar om historia eller brist
på historia i Västindien och understryker vikten av att skapa minne och
identitet. Båda är uppbyggda kring ett myller av röster och diskurser och
båda leker med västerländska genrer – Chamoiseau arbetar med historiekrönikan och Condé lånar av deckargenren. Och båda använder fotnoter.
Fotnoterna visar, vilket är typiskt för en paratext som Watts påvisat,
på en vilja att styra läsningen av romanerna (Gauvin 2005). Vi kan generellt se tre stora tendenser i användningen av fotnoter hos Condé och
Chamoiseau:
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1 skriva in sig i en plats – substantiv: växter, geografi, metrologi osv.
2 skriva in sig i en kultur – substantiv: maträtter, danser, musik. Stående
uttryck på kreol, kreoliserade formuleringar på franska, sätt att vara.
3 förhålla sig till texten – metapoetiska kommentarer.
Framförallt de två första kategorierna är direkt tillgängliga för en karibisk
läsare, även om alla som pratar kreol inte nödvändigtvis läser det. Här
riktar sig noterna förstås främst till en fransk läsekrets. Men det vore fel
att se de här orden som enbart stilmedel för att ge texterna ”lokal färg”,
vilket man ibland anklagat speciellt Chamoiseau för (Price 1997, Giraud
1997). För det första vore det snarare märkligt att inte använda lokala
benämningar då romanerna faktiskt utspelar sig på Martinique respektive Guadeloupe. För det andra, finns det hos författarna ett uttalat syfte
att synliggöra fenomen och platser som av olika anledningar dolts eller
tystats ner i av den koloniala ideologin. De strävar efter att göra den här
världen och de här människorna till subjekt i sin egen historia. Chamoiseau och Condé låter sina romanfigurer tala i första person singularis.
Mottagaren är i Chamoiseaus fall författaren själv samt en stadsarkitekt
från Fort-de-France, Martiniques huvudstad, medan den i Condés fall
är mer obestämd, men definitivt inte fransk. Att använda andra uttryck
än lokala skulle således gå stick i stäv med berättelsernas logik även om
de är skrivna på franska.
Det finns alltså en mening bakom de för en europeisk publik främmande elementen i båda dessa romaner. Om Condé själv hade fått välja
skulle det inte ha funnits några fotnoter alls i Färden genom mangroven.1
Vissa element hade förblivit främmande för vissa läsare om de inte utifrån kontext, slutledningsförmåga eller fantasi hade kunnat utröna dess
betydelse. Det är förläggaren som har lagt till alla fotnoter i texten som en
sorts kulturell översättning. Kanske är detta ingen slump eftersom Färden
genom mangroven är Condés mest komplexa roman. Nu är det dock inte
formen eller berättarstrukturen som förtydligas och den franska publiken
är sedan le nouveau roman förtrogen med icke-lineärt berättande. Vad som
måste förtydligas i Condés roman är enligt förläggaren ordvändningar
1 Bekräftat vid ett samtal med författarinnan under en konferens i Oxford, september
2010.
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som inte hör hemma i standardfranskan. Det rör sig mest om substantiv
och om direkta översättningar av kreolska uttryck och sånger inkluderade
i texten. Det här leder ibland till att fotnoterna blir så överflödiga att man
kunde tro att det rör sig om ett ironiskt grepp från författarinnan själv.
Redan på första sidan översätts till exempel den kreoliserade franskan le
devant-jour med aube, fast det står tre ord tidigare att klockan var fyra på
morgonen. Det nordamerikansk franska ordet för mygga maringoin är
översatt till moustique trots att ordet går att hitta i de flesta franska ordböcker. Vissa stående uttrycks värde förklaras i en not fast själva texten
väl visar på tonen i uttrycket. Det står till exempel att ”folk sjöng elakt:
Kouli malaba…” (min kursiv). Ändå finns en kommentar till den kreolska
översättningen att uttrycket är nedlåtande. Andra fotnoter är ganska intetsägande som exempelvis noten till migan som kort och gott informerar
om att det rör sig om en karibisk maträtt inte mer. Medan haricots verts
som heter pois tendres på Guadeloupe översätts två gånger.
Exemplen är så många att det tydligt framkommer att de inte är under
författarens kontroll. De riktar explicit texten mot en fransk läsekrets
som man förutsätter inte vill ha främmande element i texter. Många av
fotnoterna sopar banan för läsaren, tar bort allt motstånd, nivellerar texten och gör läsningen smidig. De föreskriver också en viss typ av läsning:
den mimetiska. Underförstått är att Condés text ska ge den europeiske
läsaren kunskap om livet i en liten by på Guadeloupes landsbygd. Trots
att Condés roman kom ut på slutet av 80-talet när postmodernismen stod
som högst i kurs i Europa har vi här att göra med en sorts naiv realism
som inte stämmer överens med bokens i övrigt komplexa konstruktion.
Dessutom handlar Condés om litteraturens roll och utanförskap, och om
skapandet av Färden genom mangroven. Den är högst metapoetisk men
dessa dimensioner är insprängda i själva berättelsen. Den naiva realism
som noterna prackar på romanen skär mot den ironi och medvetenhet
som karakteriserar texten. Faktum är att noterna placerar Färden genom
mangroven från 1989 i Watts första fas, den koloniala, som domineras av
en antropologisk läsning.
När det är förläggaren och inte författaren som har lagt till noterna är
kopplingen mellan dem och själva texten svag. Starkare är däremot bandet
till den kontext boken uppstår i. Här bjuder en översättning som kommer
så sent efter originalets första utgåva som den svenska översättningen av
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Färden genom mangroven på ett utmärkt tillfälle att återge texten den opacitet som författaren hade tänkt den. Översättningen från 2006 skulle helt
enkelt klara sig utan fotnoter inte bara av estetiska skäl utan också av den
anledningen att man skulle kunna tycka att dagens globala medborgare
skulle kunna vara mer öppen för det främmande.
Majoriteten av fotnoterna har också försvunnit i den svenska översättningen. Dessvärre har de ersatts av andra. Här finns inte substantiven
kvar utan istället ser vi kontextualiserande fotnoter som förklarar kulturella och historiska fenomen, namn och händelser (en musikgrupp, några
författare, en haitisk politiker). Förlaget väljer ibland att låta de kreolska
uttrycken stå kvar i texten utan förklaring, detta gäller t.ex. makoumé
som betyder bög. Dessa förtydligas istället med hjälp av en ordlista i
slutet av romanen. Ibland försvinner emellertid de kreolska uttrycken
helt i den svenska texten som till exempel: ”Vad hade tagit åt henne som
genat över den här skogsvägen som hon aldrig brukade ta?”. I originalet
finns ett kreoliserat franskt uttryck trace som i originaltexten förklaras
med en fotnot: chemin de forêt. Ordet trace placerar texten i en plats som
är viktig för hela romanens uppbyggnad – i djungeln som angränsar till
mangroveträsket. I den svenska översättningen får man snarare känslan
av att befinna sig i en småländsk granskog. Ett annat exempel är en fotnot
som inte finns i originalet men som dyker upp i den svenska versionen.
Man pratar om skeppet ”Aurélie” och romanfiguren i fråga säger själv
”Vad är det för nåt?” Utan att få svar på sin fråga. Frågan skulle kunna
vara retorisk och i sådant fall är den svenska förklarande noten berättigad
– ett skepp med indiska gästarbetare – men eftersom romanen handlar
om folkets alienerade förhållande till sin egen historia hade det varit mer
kongenialt att låta detta egennamn förbli dunkelt även för den svenska
läsaren. Okunskapen sätter oss läsare på samma nivå som romanfigurerna;
vi famlar efter referenser precis som de gör.
Tre år efter utgivningen av Färden genom mangroven tycks mycket ha
hänt vad gäller receptionen av frankofona romaner i Frankrike. I Patrick
Chamoiseaus Texaco spelar fotnoter en avgörande roll men de fungerar på
ett helt annat sätt. Han har tagit kontrollen över fotnoterna och gjort dem
till en del av texten. Översättaren Anders Bodegård har därför helt riktigt
inkluderat dem i sin översättning. Bonniers som, liksom Gallimard, är
ett stort förlag har dessutom avstått från att göra tillägg i den svenska

c h r i st i n a k u l l b e rg

59

versionen. Vi har dessvärre inte utrymme att undersöka anledningarna
bakom förändringen, men av bruket av fotnoter att döma verkar den naiva
realism som speglar inramningen av Condés roman inte längre dominera.
Det är framför allt Chamoiseaus berätterska, Marie-Sophie, som hörs
i fotnoterna. Hon kommenterar berättelsen och lägger till dimensioner.
Författaren dyker också själv upp som en av karaktärerna i fotnoterna och
beklagar sig över att han inte kunnat göra Marie-Sophie rättvisa när han
överfört hennes ord i romanform. Ofta är fotnoterna en ren drift med den
förväntade tydligheten som till exempel när Marie-Sophie beskrivning av
männen i kåkstaden Texaco ackompanjeras med en not som preciserar
dessa mäns sysselsättning intill förvillning:
Akterseglade fiskare, varvsknegare, hamnsjåare, muskelarmar från förråd och depåer, drömmare utan härkomst, som bara kunde identifieras med etiketten på
respektive favoritrom, exilkaribier, fallna mulatter, resenärer som i Texaco förde ett
av sina sju liv i nån dams kåk och med ett radband utav ungar, plus två–tre undantagsmänniskor som jag ska hinna tala utförligare om… (Chamoiseau 1996:27)

Noten tvingar läsningen in i en omväg och den sväller ut i ett oändligt
listande. I ett annat fall hittar vi en fotnot med en lång oöversatt passage
på kreol som säger sig vilja ge en annan variant på berättelsen. Här utesluts
den franske läsaren medvetet från noterna i en karnavalesk omvälvning
av hierarkin. Det är inte bara Paris som styr över verkets betydelse tycks
Chamoiseau vilja påminna om. Med Genettes hjälp kan vi således säga
att noterna i Condés text drar läsningen från arketexten mot paratexten,
medan Chamoiseaus noter snarare kastar ljus på själva arketexten och
dess estetik. Genette skriver:
La note originale est un détour local ou une bifurcation momentanée du texte, et
à ce titre elle lui appartient presque autant qu’une simple parenthèse. Nous sommes ici dans une frange très indécise entre texte et paratexte /…/ d’autres types de
notes, nous allons le voir, ressortissent plus pertinemment au paratexte ; la note
auctoriale originale, au moins lorsqu’elle se rapporte à un texte lui-même discursif avec lequel elle se trouve en relation de continuité et d’homogénéité formelle,
appartient davantage au texte, qu’elle prolonge, ramifie et module plutôt qu’elle
ne le commente. (Genette 1987:301)

Författarens not fungerar som en avknoppning av texten, vilket tydligt är
fallet i Chamoiseaus roman. Om det inte är Marie-Sohpie som broderar
sina beskrivningar som i citatet ovan, så kommenterar hon sina svårigheter
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att överföra sin fars kreolska berättelse till korrekt franska. Författarfiguren
yppar liknande problem då han dyker upp i noterna. Han berättar vid
ett tillfälle att han var tvungen att stryka långa partier, vid ett annat tar
han tillflykt till noten för att beskriva Marie-Sophies sätt att tala eftersom
han inte lyckats återge det i berättelsen. Chamoiseaus roman är alltså ett
exempel på det Watts kallar den postkoloniala fasen där den frankofona
författaren gör sig till subjekt och bestämmer över den paketering romanen ska ha. Han parodierar de exotiska och framförallt de etnologiska
förväntningarna hos den franska publiken. Han förtydligar vissa delar
men fördunklar andra. Paradoxen är att detta metapoetiska spel går hem
hos den franska kritikerkåren.
Sedan Chamoiseau kröntes med Goncourt-priset för Texaco har marknaden för romaner från Antillerna fullkomligt exploderat – här finns också
en solid litterär tradition att stödja sig mot (Césaire, Glissant). Den här
boomen ses inte alltid med blida ögon: författare säger sig vara måna om
det kreolska kulturarvet men säljer bättre i Paris medan de skriver komplicerade historier om det förflutna långt ifrån lokalbefolkningens vardag
(Price 1998). De martinikanska böcker som läses i Martinique hittar man
däremot inte i Paris. Men den här typen av kritik kommer också från
intellektuella snarare än lokalbefolkningen som tvärtom är mycket stolta
över sina författares succéer i Paris även om de inte läst en rad Glissant.
Är det dessutom inte ett orimligt krav att ställa på en författare att han
eller hon måste tillfredsställa en viss läsekrets förväntningar och göra det
på ett visst sätt (i det här fallet skriva enkla berättelser om vardagslivet på
Martinique och Guadeloupe som människor kan identifiera sig med).
Ett krav som dessutom inte alls pekar framåt utan snarare bakåt mot den
koloniala fasen som Watts talade om. Ty kravet är att författarna ska avvika
från litterära experiment och ägna sig åt ett berättande i vilket människor
kan spegla sig. Det bekanta får alltså inte bli främmande för då kan det
uppfattas som för franskt i ett karibiskt sammanhang. Det värsta brottet
är tydligen att befinna sig på gränserna mellan traditioner där det som
förväntas vara bekant blir främmande och tvärtom.
Det tycks inte spela någon roll hur formellt medvetna och metapoetiskt
ironiska de frankofona författarna är. Den litteratur de skriver får ändå
alltid rollen att förmedla kunskap om fjärran länder; den instruerar och
roar, en estetisk bedömningsgrund som snarare hör hemma på 1600-talet
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men som Pierre Durix påvisat fortfarande genomsyrar mottagandet av
texter från före detta kolonier (Durix 1998:6–7). Men medan noterna
har försvunnit från Condés romaner och Chamoiseau har tonat ner de
metapoetiska kommentarerna i takt med att de har etablerats på det frans
ka litterära fältet verkar de svenska förlagen fast i gamla vanor. Det har
inte blivit några fler översättningar av Chamoiseau trots påtryckningar
från översättaren. Vad gäller Condé har Leopard i samband med utgivningen av Desirada 2009 förvisso valt att hoppa över fotnoter i enlighet
med originalet, men istället har de lagt till en ordlista på slutet. I skenet
av Condés succé i Sverige kan man förstås argumentera för förklarande
tillägg. Kanske hade Chamoiseau till och med lästs mer av oss svenskar
om det hade funnits noter som förklarat konstigheter i texten. Hur det
än är kan vi konstatera att Condé och Chamoiseau faktiskt har glidit in
i den franska traditionen men utan att, vilket Foucault fruktade, göra
avkall på sin singularitet. Emellertid mottas de i Sverige fortfarande som
representanter för sin del av världen, som bärare av främmande, tropiska
kulturer till oss nordbor.2 Den postkoloniala fasen må synas i texterna men
ofta gör välviljan att böckerna ska begripas och nå fram att den koloniala
fasen fortfarande råder vad gäller mottagande.
Paratexten vittnar om att litteratur alltid befinner sig i ett no mansland
mellan läsekretsar. Hos Condé och Chamoiseau finns en vilja att skriva
samtidigt för Paris, Karibien och resten av världen, för det förflutna, för
nuet och för framtiden. Fotnoterna visar på den intressanta men osäkra
position den frankofona författaren har och som inte helt är av ondo. Att
existera mellan två läsekretsar – västindiska intellektuella och välvilliga
européer – är också att låta sig berikas av en uppslitande spänning, överbrygga den samtidigt som den får vara kvar. Det här är en litteratur som
ständigt letar efter sin publik och att den är föränderlig kommer också i
framtiden att synas i marginalen.

2 Denna slutsats kan styrkas med det faktum att Leopard avböjde att översätta Édouard Glissant till svenska med argumentet att de redan hade en författare från den regionen.
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Japanskt på svenska ur Nobelprisperspektiv
Om Nobelpriset i litteratur
och utgivningen av japansk skönlitteratur
i svensk översättning 1950–2009
anna gunder

A

tt Nobelpriset i litteratur har en viss inverkan på pristagarnas
författarskap råder det inget tvivel om. Prissumman, som i
dagsläget uppgår till cirka tio miljoner kronor, är förstås en
viktig faktor, men inledningsvis är sannolikt mediernas ivriga
uppvaktning det som är mest påtagligt. Det intensiva intresset klingar
emellertid av, om inte förr så i samband med att titeln Årets Nobelpristagare i litteratur axlas av en ny person. Nobelprisets inverkan på ett
författarskap i det längre perspektivet är inte lika uppenbar; hur den är
och hur länge den varar varierar över tid och mellan pristagare beroende
exempelvis på hur väl känd författaren var före priset, verkens genre och
författarens ålder är när han eller hon får Nobelpriset.1
I realiteten består det som kan kallas Nobeleffekten naturligtvis av
flera samverkande effekter på olika nivåer. När det gäller det belönade
författarskapet kan man tänka sig ett ökat intresse för pristagarens verk
som ger ökad försäljning, ökad utgivning, fler översättningar och en ökning i medial uppmärksamhet både för författaren som person men även
i form av recensioner och artiklar om de litterära verken. Detta kan man
föreställa sig kan ske både i Sverige och internationellt. Detsamma gäller
andra möjliga effekter såsom att Nobelpriset skulle kunna bidra till att
öka pristagarens litterära inflytande på andra författare. Ett ökat intresse
bland forskare med mer forskning om författarskapet och mer utrymme
i översiktsverk som följd är en annan tänkbar effekt. Dessa verkningar
sammanförda gör det rimligt att anta att Nobelpriset kan leda till att
1 Uppsatsen är del av en större undersökning och skriven inom ramen för forskningsprojektet ”Nobeleffekten: Nobelprisets betydelse för den litterära kulturen 1950–
2005” som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.
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en författares namn förs in i den gemensamma globala litterära kanon
som ofta kallas Världslitteraturen. Den mest betydelsefulla Nobeleffekten
skulle med andra ord vara att Nobelpriset förevigar författare i så måtto
att det bidrar till att skapa skönlitterära klassiker och ger dem en plats i
mänsklighetens litterära minne. Global kanonisering må vara den ultimata Nobeleffekten, men den mest beryktade är tveklöst den så kallade
”dödskyssen”, d v s den effekt att priset skulle ha en negativ inverkan på
pristagarens kreativitet och produktivitet.2
Vid sidan av Nobelprisets betydelse för pristagarens författarskap skulle
man även kunna tänka sig en inverkan på försäljning, utgivning och
uppmärksamhet i medierna för annan skönlitteratur från samma språkområde som det av Svenska Akademien belönade verket. I föreliggande
undersökning fokuseras särskilt den här aspekten och betydelsen av ett
Nobelpris för bokutgivningen av skönlitterära verk i svensk översättning
av författare som skriver på samma språk som Nobelpristagaren. Det är
förstås möjligt att undersöka den här Nobeleffekten i andra länder, men
jag koncentrerar mig på Sverige, delvis av praktiska skäl, men inte minst
som ett led i att undersöka Nobelprisets roll i formeringen av den svenska
litterära kulturen.
Av naturliga orsaker är det svårt att mäta en eventuell effekt av det
här slaget för de stora, dominerande språken litterärt sett som engelska, tyska och franska, medan det är lättare för ur svenskt perspektiv
mindre språkområden (”mindre” då definierat efter källspråkets storlek
inom den översatta skönlitteraturen). Undersökningen gäller därför
ett av dessa ”mindre” språk, nämligen japanska och effekten av Nobelprisen till Yasunari Kawabata 1968 och Kenzaburo Oe 1994 för bokutgivningen av japansk skönlitteratur på svenska åren 1950–2009.3
Att antalet svenska översättningar av japansk skönlitteratur är förhållandevis begränsat gör det relativt enkelt att undersöka denna del av bokut2 Dödskyssen är dock en myt. En genomgång av publiceringen av nya verk efter prisåret för alla pristagare mellan åren 1950 och 2005 där hänsyn tagits till ålder vid tillkännagivandet och hur länge författaren levde efter Nobelprisåret uppvisar ett Nobelpris (Steinbeck 1962) som möjligen haft en förkrossande negativ inverkan på ett
författarskap.
3 I mitt forskningsprojekt ingår liknande undersökningar av skönlitteratur från andra
mindre språkområden, däribland modern isländska.
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givningen. Översättningar publicerade i tidningar och tidskrifter omfattas
med andra ord inte av undersökningen.
Teoretiskt sett finns fyra tänkbara scenarier för hur Kawabatas och
Oes Nobelpris kan tänkas ha påverkat utgivningen av översättningar av
andra japanska författares verk i Sverige. En möjlighet är att åren kring
Nobelpriset inte uppvisar några avvikelser gentemot andra perioder, en
icke-effekt alltså. En andra möjlighet är att en ökning sker efter Nobelprisåret vilket skulle kunna vara en effekt av det utdelade Nobelpriset,
åtminstone till en del. (Naturligtvis måste andra faktorer vägas in här
– stimulans från andra håll i form av till exempel statligt stöd, kulturår,
eller annan uppmärksamhet som framgångsrika filmer.) En tredje möjlighet är en ökad utgivning inte bara efter utan även före prisåret. En
förklaring skulle kunna vara att förlagen jobbar upp intresset för ett visst
litterärt språkområde inför ett potentiellt pris med större utgivning och
sedan i efterdyningarna rider på vågen som Nobelpriset skapat. Det är
naturligtvis den mest kraftfulla effekten. En fjärde möjlighet innebär en
ökning endast före prisåret. En uppgång i utgivning innan ett Nobelpris
är en effekt inte av ett utdelat pris utan av förhoppningarna på ett sådant.
Förlagen satsar eftersom kvalificerade gissningar och spekulationer gör det
rimligt att anta att det är dags för en framstående författare från ett visst
språkområde att få Nobelpriset. Det skulle kunna förklara en uppgång i
utgivning innan som sedan dalar efter att priset har tilldelats författaren i
fråga (eller någon annan från samma språkområde). Man kan rentav tänka
sig att satsningarna innan kan ge ett bakslag efter ett pris när förlagen
flyttar fokus till ett annat ”mindre” språkområde. För andra författare från
samma språkområde som pristagaren skulle ett Nobelpris med andra ord
rentav kunna minska möjligheterna för utgivning på svenska.
I föreliggande undersökning analyseras bokutgivningen av japansk
skönlitteratur på svenska 1950–2009 i relation till Nobelpriset till Kawabata 1968 och det till Oe 1994. Syftet är att undersöka om Nobelpriset
har haft en inverkan på antalet publicerade svenska översättningar av japansk skönlitteratur av andra författare än Nobelpristagarna. Vid sidan av
denna kvantitativa Nobeleffekt undersöks även vilka författare (vid sidan
av Nobelpristagarna) som har givits ut och när deras verk har publicerats
för att blottlägga eventuella kopplingar till Nobelpriset. Översättare och
förlag har nyckelroller i all utgivning av utländsk skönlitteratur och inte
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sällan finns det centrala aktörer som har haft en särskild betydelse för
ett visst språkområde eller en viss författare. Avslutningsvis presenteras
därför en kartläggning av de översättare och förlag som varit involverade
i utgivningen av japansk skönlitteraturen på svenska i bokform under den
period som undersökningen gäller.
Bibliografiska källor och avgränsningar

Det finns tre mer utförliga bibliografier över japansk skönlitteratur i
svensk översättning. Den tidigaste är Pyun Kwang-soos Östasiatisk litteratur på svenska 1930–1978: En annoterad bibliografi över kinesisk, japansk
och koreansk skönlitteratur (1978) som är ett femtiosidigt specialarbete
från Bibliotekshögskolan. En uppföljare är ännu ett specialarbete av Eva
Wallgren (1986): Japansk litteratur i översättning till svenska mellan åren
1978–1986. Torsten Burgmans Japanbilden i Sverige 1667–1984 (1986)
innehåller en bibliografi och kommenterar utgivningen av japansk skönlitteratur på svenska. För perioden efter 1986 har jag förlitat mig på
biblioteksdatabasen LIBRIS, som förtecknar bokbeståndet hos svenska
forskningsbibliotek och numera fungerar som nationalbibliografi. I kontrollsyfte har sökningar även genomförts i följande databaser: Japanese
Literature in Translation search som The Japan Foundation tillhandahåller, UNESCOs Index Translationum och den globala samkatalogen
WorldCat.
En genomgång av tillgängliga bibliografier och databaser tyder på att
LIBRIS har en mycket god täckning vad gäller innehåll för perioden
1950–2009. Med det avses att de titlar av japansk skönlitteratur i svensk
översättningar som jag har funnit via andra källor i alla fall utom två också
finns i LIBRIS och kommer upp vid specifika sökningar på enskilda titlar
eller författarnamn.4
Vid millennieskiftet skedde en tydlig uppgång i bokutgivningen av
japansk skönlitteratur på svenska. En närmare titt på vad som publicerades
visar dock att ökningen berodde på den makalösa framgången för det japan4 Det två verk som jag inte funnit i LIBRIS är: Kiyokazu Yamamoto, Vid Fudarakus
stränder, övers. Tord Elfving (Helsingfors: Ylesradio, 1985) och Shiki Masaoka, Shiki: japanska haikudikter för fyra årstider, övers. Noriko Thunman och Per Erik Wahlund (Helsingfors: Orienta, 1998). Båda är utgivna i Finland, vilket sannolikt är förklaringen till varför de saknas i LIBRIS.
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ska serieberättandet manga. Faktum är att omkring 80 % av de poster som
visas vid en enkel sökning på japansk skönlitteratur på svenska är manga.5
Märk väl dessutom att endast ett verk i genren hade översatts till svenska
före år 2000 (Keiji Nakazawas Gen, pojken från Hiroshima, 1985).
Långt ifrån lika omfattande som mangan är kategorin barn- och ungdomslitteratur.6 Totalt sett har det inom den utkommit ett trettiotal verk
sedan början av 1900-talet. Den första översättningen av en skönlitterär
japansk barnbok publicerades 1968 och året därpå utkom ytterligare ett
verk. I övrigt vad gäller spridningen över tid kan noteras att utgivningen
under 1970- och 1990-talen var påfallande liten. En seg upptaktsfas kan
möjligen förklara 1970-talet, mer förvånande är 1990-talet med tanke på
att det föregås av 1980-talet då ett femtontal verk publiceras och efterföljs
av en period med motsvarande frekvens på 2000-talet. Sannolikheten
för att ett Nobelpris i litteratur skulle ha någon inverkan på intresset för
barn- och ungdomslitteratur från samma språkområde som det verk som
tilldelats priset är låg, vilket statistiken bekräftar. Fortsättningsvis gäller
undersökningen därför skönlitteratur för vuxna.
Ytterligare en avgränsning gäller antologier som samlar verk av flera
författare. Under perioden 1950–2009 publicerades 26 samlingsverk ägnade åt japansk skönlitteratur på svenska för vuxna. De gavs ut vid 29
tillfällen med en relativt jämn fördelning över tid: fyra till fem utgåvor
per decennium undantaget 1980-talet som ligger högt med nio utgåvor
och 1970-talet som ligger lågt med två utgåvor. Utgivningen koncentreras
inte till åren efter Nobelprisen. Statistiskt sett har Nobelprisen alltså inte
inverkat på antologiutgivningen rent kvantitativt i så måtto att det lett
till en markant ökning i utgivningen. Det betyder förstås inte att enstaka
utgåvor inte kan vara en effekt av Nobelprisen. Det är inte heller osan-

5 Med enkel sökning avses här en sökning i formuläret ”Utökad sökning” i LIBRIS. I
fältet ”Språk” valdes svenska och i fältet ”Översatt från” valdes japanska. Resultatet
filtrerades sedan genom att “Skönlitteratur” valdes under ”Ämne (SAB)” och därefter lagringsmedium ”Bok” under rubriken ”Typ”. Sökningen genererade 748 träffar
(maj 2010).
6 Inte sällan är titlar klassificerade både som barn- och ungdomslitteratur och som manga. De har här räknats till kategorin manga och ingår alltså inte i kategorin barn- och
ungdomslitteratur.
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nolikt att Nobelprisen kan ha inverkat innehållsmässigt vad gäller urval,
presentationer etc. Att undersöka dessa aspekter kräver emellertid en annan typ av analys och faller inte inom ramen för den här undersökningen.
Japansk skönlitteratur på svenska 1950–2009

Utgivningen av ursprungligen japansk skönlitteratur på svenska i bokform under åren 1950–2009 uppgår till 66 titlar. Några av dem har
publicerats flera gånger och sammantaget under de sex decennier som
undersökningen omfattar har totalt 88 förstautgåvor och nya utgåvor av
tidigare publicerade verk utkommit. När utgåvorna har publicerats framgår av grafen nedan (figur 1). Prosan dominerar totalt sett och romaner
utgör 82 % av den totala utgivningen. Det kan nämnas att majoriteten
av antologierna (69 %) består av poesi.
Det är uppenbart att åren kring Nobelprisen inte uppvisar någon anslående ökning i bokutgivning. Vad beträffar förstagångpubliceringar är
det emellertid två år som sticker ut, 1969 och 1996, medan det under en
treårsperiod omkring respektive prisår relativt sett utkom fler antal nya
utgåvor av tidigare publicerade verk. Frågan är förstås hur stor del av den
totala utgivningen under de här åren som utgörs av Nobelpristagarnas
verk.
En graf över bokutgivningen av japansk skönlitteratur på svenska med
separata kurvor för Nobelpristagarnas verk avslöjar att det är en ökad
utgivning av Kawabata och Oe som ligger bakom de högre siffrorna (jfr
figur 2). Kvantitativt sett finns det alltså inget som tyder på en Nobeleffekt för publiceringen av översättningar av andra japanska författares verk.
Nobelprisen passerar obemärkt den allmänna bokutgivningen av japansk
skönlitteratur i det avseendet att antalet publicerade verk åren före och
efter 1968 och 1994 inte avviker från andra perioder.
Kurvorna över utgivningen av Kawabatas och Oes verk uppvisar en
ökning, men, som bland andra Lars Vargö också har påpekat, måste trots
allt Nobelprisets betydelse för översättningen av pristagarnas verk ses som
relativt begränsad (Vargö 2001). En närmare titt på utgivningen av Nobelpristagarnas verk i översättning stärker ytterligare den slutsatsen.
De fyra verk av Kawabata som finns på svenska publiceras 1957 (Snöns
rike), 1966 (Tusen tranor), 1968 (Kyoto eller De unga älskande i den gamla
kejsarstaden) och 1969 (Huset med de sovande skönheterna). Vanja Lantz

anna gunder

69

0

1

2

Antal utgåvor
3

4

5

6

1950
1952

1956

Nyutgåva
av tidigare
publicerat verk

1958

Förstautgåva

1954

1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

figur 1. Japansk skönlitteratur på svenska i bokform 1950–2009
(förstautgåvor och nya utgåvor av tidigare publicerade verk).
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figur 2. Bokutgivning 1950–2009 för Nobelpristagarna och övriga författare
(förstautgåvor och nya utgåvor av tidigare publicerade verk).
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översättning, Kyoto eller De unga älskande i den gamla kejsarstaden, recenseras första gången i slutet av augusti 1968, vilket utesluter att den
skulle vara en direkt följd av Nobelpriset. Det råder däremot knappast
något tvivel om att de fyra nya utgåvor av Kawabatas verk i översättning
publicerade 1968(1), 1969 (2) och 1970 (1) är en effekt av Nobelpriset.
Bokutgivning av Oes verk på svenska liknar den för Kawabata med
en tidig översättning 1969 (Mardrömmen), två översättningar åren före
Nobelpriset, 1989 (Tid för fotboll), 1992 (M/T och berättelsen om skogens
under) och en översättning de närmsta åren efter detsamma, 1996 (Det
visa regnträdet). En Nobeleffekt i form av nya utgåvor av tidigare publicerade verk återfinns även här: fyra nya utgåvor ges ut strax efter Nobelpriset,
1994 (3) och 1995 (1). Med andra ord kan alltså endast en ny översättning
av vardera Kawabata och Oe över huvudtaget komma i fråga som en effekt av att de tilldelats Nobelpriset i litteratur, medan återutgivningen av
tidigare översatta titlar utan tvekan är en sådan.
Kawabata och Oe är med sina åtta utgåvor vardera emellertid varken
de mest översatta eller de mest utgivna japanska författarna under den
undersökta tidsperioden. Åtta författares verk har givits ut på svenska fler
än två gånger (förstautgåvor och nya utgåvor) och tillsammans står dessa
åtta för nära hälften av alla utgåvor (46 %). Nobelpristagarna innehar en
delad tredjeplats efter Mishima och Murakami som hamnar på samma
antal utgåvor, men skiljer sig när det gäller antal publicerade verk och
nya utgåvor av dessa. Mishima har en hög andel förstagångspubliceringar
medan mer än hälften av utgivningen av Murakamis verk utgörs av nya
utgåvor av tidigare publicerade verk:
tabell 1. På svenska mest utgivna japanska författare 1950–2009.
namn (1:a sv. övers)

1:a utg.

nya utg.

summa

Mishima Y (1962)

10

1

11

Murakami H (1996)

5

6

11

Kawabata Y (1957)

4

4

8

Oe K (1969)

4

4

8

Abé K (1971)

4

1

5

Endo S (1971

4

0

4

Murasaki S (1928)

1

2

3

Yoshikawa E (1985)

1

2

3
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Vad gäller antalet utgåvor av enskilda verk har sex titlar av fem författare publicerats tre gånger under de sex decennierna. Nobelpristagarna
har ett verk vardera bland de mest populära: Snöns rike (Kawabata) och
Mardrömmen (Oe), men toppnoteringen innehas av Murakami som har
upprepat bedriften (Norwegian wood och Kafka på stranden). Murasaki
och Yoshikawa uppvisar likaledes ett verk som kommit i tre utgåvor. En
skillnad är emellertid att Berättelsen om Genji och Musashi, samurajen är
respektive författares enda verk som finns i svensk översättning. Murasakis
verk är för övrigt den enda nyöversättningen (1986, övers. Kristina Hasselgren) som publiceras under de sextio år som undersökningen gäller.
Författarna

Det har konstaterats att de japanska Nobelprisen kvantitativt sett inte har
påverkat bokutgivningen av japansk skönlitteratur på svenska av andra
författare än Nobelpristagarna Kawabata och Oe. Kan priset då istället
haft en betydelse för vilka författares verk som faktiskt översattes åren
kring 1968 och 1994?
De 66 ursprungligen japanska skönlitterära verk som finns översatta till
svenska är författade av 37 personer (27 män och 10 kvinnor). Den enda
som översatts till svenska före 1950 är Murasaki vars berättelse om Genji
kom redan 1928 (övers. Annastina Alkman). Nedan framgår när japanska författare publicerats för första gången på svenska åren 1950–2009
(femårsperioder).
tabell 2. Nya japanska författare på svenska (femårsperioder).
år

nya författare
år
nya författare

1950–54

1955–59

1960–64

1965–69

0

3

1

1

1980–84

1985–89

1990–94

1995–99

6

3

2

5

1970–74

4

1975–79

2

2000–04 2005–09

2

7

Med början 1971 tillkommer flera nya författarnamn och Oe (debut
1969) borträknad debuterar sex japanska författare på svenska under en
tioårsperiod efter Kawabatas Nobelpris, vilket kan jämföras med två under
motsvarande period före priset. De sex debutanterna utkommer på olika
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förlag, vilket kanske kan tolkas som att dessa tyckte det skulle ser bra ut
med ett japanskt inslag i sin profil. Man kan tänka sig att det signalerade
medvetenhet om världen utanför Europa och litterär kvalitet med associationer till Svenska Akademien. Nobelpriset var nog en bidragande faktorer
till den ökande och framför allt breddade översättningen av japansk litteratur i Sverige under 1970-talet, men av större betydelse är sannolikt att
utbytet mellan länderna växer sig starkare under decenniet med de första
av sedan dess årliga samråd rörande ekonomi och handel (Japan-Sweden
Trade & Economic Consultation) och inte minst etableringen av SwedenJapan Foundation 1971 (Japan-Sverige-relationer 2008). Det är också
viktigt att komma ihåg att den skönlitterära bokutgivningen generellt
sett steg under senare delen av 1900-talet.
Under femårsperioden efter Oes Nobelpris, åren 1995–1999 debuterar fem japanska författare på svenska, vilket är mer än dubbelt så många
som de omedelbart föregående och efterföljande femårsperioderna. Med
undantag för Haruki Murakami är debutverket det enda som finns utgivet
på svenska av dessa författare och de är även, liksom författarna under
åren efter Kawabatas pris, utgivna på olika förlag. De utgör dessutom
dessa förlags hela repertoar av japansk skönlitteratur i svensk översättning. Detta sammantaget skulle kunna tyda på en effekt liknande den
beskriven ovan gällande förlagens intresse efter Kawabatas pris, d v s att en
japansk författare i förlagskatalogen antas kunna fungera som en markör
för kvalitet och medvetenhet.
Nya japanska författarnamn dyker alltså upp, men vilka är de och vilka
andra författare publiceras åren kring 1968 och 1994? Inom den tioårsperiod som föregår Kawabatas pris 1968 publiceras översättningar av tre
författare vid sidan av Nobelpristagaren: Osaragi, Tanizaki och Mishima.
De två sistnämnada var liksom Kawabata nominerade till Nobelpriset
i början av 1960-talet. Tanizaki nominerades av Pearl Buck 1958 men
avled 1965 och var därmed ute ur leken (Espmark 2001:168). Mishima
var däremot en stark kandidat och medtävlare till Kawabata (Espmark
2001:170). Det framgår inte minst av spekulationerna kring Mishimas
död enligt vilka en betydande orsak till hans självmord skulle ha varit
besvikelsen över att inte ha fått Nobelpriset (se t ex Vargö 2001:139).
Under 1960-talet sker det en markant ökning från föregående decennium vad gäller förstagångspubliceringar av nya verk, från tre under
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1950-talet till elva under 1960-talet (jmf figur 1). Av dessa elva är tre
verk författade av Kawabata, fem av Mishima och ett av vardera Osaragi,
Tanizaki och Oe. De fem åren närmast föregående Nobelprisåret 1968
publiceras uteslutande verk av Mishima (tre verk) och Kawabata (ett verk).
Det påminner om utgivningen av modern isländsk litteratur på svenska
åren före 1955 års Nobelpris till Halldór Laxness. Gunnar Gunnarsson
var Laxness främste konkurrent och inom Akademien var det till och
med tal om att dela priset mellan dem (Espmark 2001:210). Under åren
1953–1957 var Gunnarsson och Laxness de enda isländska romanförfattare som översattes till svenska. Bokutgivningen av japansk skönlitteratur
på svenska under 1960-talet verkar präglad av diskussioner och spekulationer kring Nobelpriset, vilket kan ses som en sorts Nobeleffekt även
om det inte är utslag av ett utdelat pris utan snarare av förväntningarna
på ett sådant.
Även åren 1968–1970 dominerar Kawabata och Mishima; de står
för åtta av totalt nio utgåvor, varav fyra är nya utgåvor av tidigare översättningar av Kawabata. Mishima kommer med två nya verk i svensk
översättning och Kawabata med två. Den nionde översättningen här är
förstautgåvan av Oes Mardrömmen.
Vad gäller 10-årseperioderna före och efter Oes Nobelpris 1994 går
det inte att se någon markant ökning i utgivning av nya översättningar av
japansk skönlitteratur på svenska. Enstaka år, närmare bestämt 1985 och
1996, har ett högre antal med 4 förstautgåvor, men i övrigt ligger utgivningen mellan 0 och 2 verk per år. De mest översatta författarna under
1980- och 1990-talen är Abé och Endo, som dock båda avlider i mitten
av 1990-talet. Murakami, som debuterar på svenska redan 1996, ligger
i topp bland de mest översatta japanska författarna (jmf tabell 1). Hans
verk hyllas och han beskrivs av många som en framtida Nobelpristagare – i
en recension av Vad jag pratar om när jag pratar om löpning (2010), skriver till exempel Gabriella Håkansson att ”[h]ans litteratur håller solklar
Nobelprisklass och han blir bara bättre med åren” (Håkansson 2010).
Oe debuterade på svenska kort efter Kawabatas Nobelpris och fick sedan
vänta tjugofem år innan det blev hans tur. Omkring 2020 är Murakami
i 70-årsåldern och det är då tjugofem år sedan debuten på svenska strax
efter ett japanskt Nobelpris.
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Översättarna

Förvånansvärt många översättare har tagit sig an att översätta ett skönlitterärt verk av en japansk författare till svenska. Totalt sett har hela 53
personer, 26 kvinnor och 27 män varit involverade i översättningen av
japansk skönlitteratur till svenska 1950–2009.7 Majoriteten översätter
på egen hand, men de finns nio samarbetspar bland översättarna som
tillsammans står för översättningen av sexton verk. Eiko och Yukiko Duke
är emellertid de enda som översatt fler än ett verk tillsammans. Med sina
åtta översättningar har de översatt flest verk också totalt sett, även om Per
Erik Wahlund följer tätt efter med sju översättningar. Endast åtta av de
53 översättarna har översatt fler än ett verk.
Att många personer översatt japansk litteratur avspeglas även i översättningen av Nobelpristagarnas verk; de sammanlagt åtta japanska skönlitterära verk av Kawabata och Oe som finns i svensk översättning har
översatts av sex olika översättare/översättarpar. De fyra verk av Kawabata
som finns på svenska är översatta av Erik Sundström, Vanja Lantz, Per
Erik Wahlund och Olov Jonason, medan Oe har översatts av Thomas
Warburton, Per Erik Wahlund och Eiko och Yukiko Duke (två verk). Det
är tydligt att ingen enskild översättare varit pådrivande i översättningen
av pristagarnas verk. Detsamma gäller översättningen av Mishima: de tio
översättningar som finns är resultatet av nio olika översättares arbete. Vad
gäller den andra författaren som toppar utgivningsstatistiken, Murakami,
ser bilden däremot annorlunda ut. Eiko och Yukiko Duke står nämligen
för översättningen av alla fall utom ett där Vibeke Emond är översättare
(Sputnikälskling).
Tidigare konstaterades en viss ökning i antalet debuterande författare åren efter Nobelprisen, d v s under 1970-talet och senare hälften av
1990-talet. Uppgången beskrevs som en möjlig Nobeleffekt, men den
skulle också kunna vara resultatet av en eller ett fåtal översättares ansträngningar. Så är dock inte fallet. Vad gäller 1970-talet är förklaringen
utesluten eftersom ingen av de fyra mest produktiva översättarna utkommer med någon översättning under den perioden. Under femårsperioden
7 Av dessa översätter 35 personer endast ensamma, 7 personer endast tillsammans med
någon annan och 2 både på egen hand och i samarbete med en annan översättare
(Wahlund och Vargö).
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tabell 3. Översättare (första övers. av jap. verk inom parentes) som översatt fler än ett
ursprungligen japanskt skönlitterärt verk till svenska (varav tillsammans med en annan
person inom parentes).
verk

utgåvor

källspråk

Duke E & Y (1992)

8

14

jap

Wahlund PE (1957)

7 (1)

9

eng

Emond V (1994)

4

5

jap

Lindberg-Wada G (1988)

3

3

jap

Lantz V (1968)

2

3

ty/eng

Sundström E (1969)

2

2

jap

Strandberg C (1958)

2

2

eng

Vargö L (2004)

2 (1)

3

eng

efter Oes Nobelpris är alla debutverk översatta av olika översättare, varav
tre av Duke, Wahlund (tillsamman med Noriko Thunman) och Emond.
Ungefär hälften av alla japanska skönlitterära verk på svenska som
omfattas av den här undersökningen är direktöversättningar från japanska
(47 %). I övriga fall är översättningarna gjorda från ett tredje språk (oftast
engelska). Uppställningen nedan visar tydligt hur andelen direktöversättningar är högre under 1970-talet jämfört med föregående decennium för
att sedan under 1990-talet få ett rejält uppsving.
tabell 4. Direktöversättningar av japansk skönlitteratur till svenska.
direktövers (1:a utg)

andel av 1:a utg (%)

0%

1950–59

0

1960–69

1

9%

1970–79

3

38%

1980–89

5

28%

1990–99

10

100%

2000–09

12

86%

summa

31
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Kawabatas Huset med de sovande skönheterna (övers. Sundström) publicerades året efter Nobelpriset och är den första direktöversättningen under
den period som den här undersökningen täcker, d v s sedan 1950. Det
är naturligtvis inte omöjligt utan kanske till och med troligt att priset
inspirerade till den här översättningen från originalspråk. Det kan även
ha bidragit till den högre andelen direktöversättningar under 1970-talet,
men här har sannolikt det ökade utbytet generellt mellan länderna spelar
in i än högre grad (jmf ovan). Det två senare verken av Oe är översatta
från japanska av Dukes, vilket liksom direktöversättningens fullständiga
dominans under 1990-talet och framåt är utslag för en ändrad syn där
översättningar via ett tredje språk anses förlegat. En viktig faktor i sammanhanget är naturligtvis även tillgången på översättare som behärskar
japanska.
Förlagen

De 66 titlar som publicerats under de sextio år undersökningen omfattar
har givits ut av ett trettiotal förlag med Bonniers och Norstedts i en klar
tätgrupp (21 resp 17 utgåvor). Natur och Kultur ligger en bra bit efter
(5 utgåvor) men är trots allt den tredje största aktören. Tillsammans står
dessa tre förlag för 49 % av utgivningen av enskilda verk av japanska
författare på svenska, vilket samtidigt avslöjar att övriga förlag publicerat
endast enstaka verk.
De mest publicerade författarna är föga förvånande utgivna på dessa
tre ledande förlag. Faktum är att 70 % av de tre förlagens utgivning
är författad av Kawabata, Oe, Mishima och Murakami. Oe, Kawabata
och Mishima har kommit på Bonniers, Murakami och Oe på Norstedts.
Enstaka verk av Kawabata, Oe och Murakami har publicerats på andra
förlag, medan Bonniers bara är ett av bland flera förlag som givit ut
Mishima på svenska.
Bonniers mest intensiva utgivningsperiod infaller under 1960- och
1970-talen då man med undantag av ett verk av Abé uteslutande ger ut Kawabata och Mishima. Norstedts publicerar sin första svenska översättning
1980, men över hälften av den totala utgivningen sker under 2000-talets
första decennium med Murakami. Nämnas kan även att Norstedts publicerar tre titlar samma år som Oes Nobelpris och efterföljande år men
därefter gör ett uppehåll på sju år. Det skulle kunna tolkas som en Nobelef-
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fekt för bokutgivningen av den fjärde typ som beskrevs inledningsvis, det
vill säga att ett förmodad Nobelpris triggar utgivningen men sedan avtar
när priset väl har delats ut. Endo debuterade på svenska på Bonniers 1971,
men i övrigt har de förlag som publicerat flest översättningar av japansk
skönlitteratur inte lanserar nya författare åren efter ett Nobelpris. Det kan
ses som symptomatiskt: det kommer att dröja innan en japansk författare
är aktuell för Nobelpriset igen. Till skillnad från mindre aktörer finns det
inte heller något behov hos de större förlagen att genom utgivning av en ny
japansk författare signalera medvetenhet om litteratur från ett ”mindre”
språkområde som Svenska Akademien uppmärksammat.
Slutord

I ”Skeva nyanser – Japansk och svensk litteratur i översättning” framhåller Vargö att få skönlitterära verk översätts från japanska till svenska och
att de översättningar som finns i de flesta fall är undermåliga (Vargö
2001:139). Dessutom kan urvalet ifrågasättas, menar Vargö, och radar
upp ej översatta författare vars produktion han menar är i klass med den
av Nobelpristagarna Kawabata och Oe. Beaktat att inte mindre än 53
översättare och ett trettiotal förlag varit involverade i utgivningen av de 66
titlar som publicerats under de senaste sex decenniernas ter sig detta snarast som en naturlig konsekvens. Samtidigt ska det understrykas att de tre
största förlagen Bonnier, Norstedts och Natur och Kultur tillsammans har
givit ut hälften av alla översättningar, däribland Nobelpristagarnas verk.
Frånsett nya utgåvor av Kawabatas och Oes verk på svenska är det inte
möjligt att påvisa några absoluta samband mellan de japanska Nobelprisen och utgivningen av japansk skönlitteratur på svenska i bokform.
Mycket tyder dock på att bokutgivningen innan 1968 var präglad av florerande spekulationer och rykten kring ett japanskt Nobelpris. Det innebär
förstås inte att det går att fastslå att utgivningen styrts av vilka namn
som förekom i Nobelprisdiskussionerna – det omvända förhållandet är
minst lika sannolikt. Såväl Svenska Akademien som svenska förläggare
tar intryck av den internationella kultursfären. Vidare hade Kawabatas
pris sannolikt en viss betydelse för att fler nya japanska författare gavs ut
på svenska under 1970-talet.
När det gäller Oes pris visar som sagt den övriga bokutgivningen av
japansk skönlitteratur i svensk översättning inga tydliga spår av att ha tagit
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intryck av Nobelpriset. Ett undantag är möjligen, liksom i fallet Kawabata,
att relativt många olika förlag väljer att ge ut verk av en japansk författare
som tidigare inte har översatts till svenska. För att klargöra Nobelprisets
eventuella roll krävs dock en närmare genomgång av ytterligare material
i form av artiklar och recensioner i pressen samt dokument i förlagsarkiv.
Möjligen kan en studie av vad som sägs i medierna här kanske avslöja en
annan typ av Nobeleffekt. Föreliggande undersökning ska följaktligen ses
som en del av en bredare analys.
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Ett globalt perspektiv på
nutida svensk översättningskultur
System- och fältteori i praktiken
yvonne lindqvist

Ö

versättningsforskning som inte problematiserar relationer
mellan språk, litteratur och kultur både från globalt och lokalt perspektiv blir alltmer sällsynt idag. Utvecklingen inom
forskningsfältet som internationellt går under beteckningen
Translation Studies (på svenska Översättningsvetenskap) går mot allt mer
komplicerade beskrivningsmodeller för hur texter interagerar mellan och
inom olika kulturella, sociala och litterära fält.
Idag är det föga kontroversiellt att påstå att några av de mest intressanta
forskningsansatserna inom översättningsvetenskapen under modern tid
har inspirerats av Even-Zohars polysystemteori (1990). Polysystemteorin
skiftade fokus i översättningsforskningen från källtexten till mottagarkulturen och fokuserade litterära repertoarers utveckling under tryck från
översättningar. Studiet av styrande normer inom översättningsverksamhetens olika fält hamnade då i centrum för forskarnas intresse (Toury
1996). Men för att förstå översättningars funktion och ställning inom en
kultur är man idag allt mer ense om att det inte räcker att studera den
översatta litteraturen som en del av mottagarkulturen. Det är också nödvändigt att undersöka mottagarkulturernas ställning och funktion inom
det internationella kulturella systemet, ett system uppbyggt av språkgrupper och av nationella och supranationella kulturer (Heilbron1999:440).
Considered from a sociological perspective, translations are a function of the social
relations between language groups and their transformations over time (Heilbron
1999:431).

Därför ska vi i den här uppsatsen undersöka flödena av översatt litteratur
mellan olika språkgrupper i världen samt några av de nationella och internationella konsekrationsprocesser som är avgörande för hur skönlitterära
texter finner sin väg in i det svenska kulturella systemet via översättning
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(Casanova 1999, 2005). En av utgångspunkterna för uppsatsen är nämligen att det är nödvändigt att inte bara studera de svenska översättningarna
med fokus i mottagarkulturen utan att det är lika nödvändigt att lyfta
blicken och undersöka hur översättningsmarknaden fungerar på global
nivå för att vi ska förstå hur den fungerar lokalt.
A more sociological analysis may therefore seek to connect the dynamics of the
international translation system with the actual working of the book market and
its various segments (Heilbron1999:441).

Den här typen av analys har föreslagits av bl a Casanova (1999, 2005),
Heilbron (1999, 2008) och Heilbron & Sapiro (2002) och kommer fortsättningsvis att refereras till. Specifika iakttagelser relevanta för den svenska översättningspraktiken kommer också att vävas in i resonemangen. I
praktiken kan vi se den här typen av forskning som en vidareutveckling av
polysystemteorins dynamiska funktionalism mot en mer socialt förankrad
teori om globala transnationella litterära fält.
Globala hierarkiska relationer

Den grundläggande analyskategorin för att studera den egna kulturens
plats i översättningarnas världssystem är enligt Heilbron (1999:432)
språkgrupper. Och då gäller det att studera hur flödena av översatt litteratur mellan dessa språkgrupper är strukturerade. Som vi vet sammanfaller språkgrupper inte alltid med nationalstater. En del av de mer centrala
språken i översättningsvärldssystemet (hädanefter ÖVS), t ex engelska,
tyska, franska och spanska omfattar fler nationer. Flödet av översättningar
från en språkgrupp till en annan studeras med hjälp av statistik över
världens bokpublikationer, vilka ofta också innehåller uppgifter om publicerade översättningar.
Internationell översättningsstatistik har producerats sedan 1930-talet.
Efter andra världskriget åtog sig UNESCO att publicera översättningsstatistik i sina årsböcker. Men statistiken lider av stora reliabilitetsproblem,
eftersom t ex definitioner av vad som är en bok varierar från land till
land. Olika länder har dessutom olika policyer i att räkna in t ex offentliga utredningar eller doktorsavhandlingar i statistiken. Men dessa data
är de enda som finns tillgängliga och därför kommer de att användas i
vår studie för att få syn på strukturella mönster. Om man jämför den
tillgängliga internationella statistiken med den mer pålitliga nationella
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samt med siffror från olika kända fallstudier, kan man ändå med ganska
god tillförlitlighet konstruera det internationella översättningssystemets
strukturella dynamik. I det följande kommer några specifika egenskaper
som har betydelse för hur vi kan förstå översättningspraktiker (dock ganska schematiskt) att beskrivas (Heilbron 1999:433).
Det internationella översättningssystemet är först och främst en hierarkisk struktur med centrala, semicentrala och perifera språk.1 En enkel
definition av centralitet i det här sammanhanget är att ett språk är mer
centralt i ÖVS om det översätts mycket från det språket i världen.
All tillgänglig statistik visar entydigt att engelskan är världens mest
översatta språk och alltså det mest centrala språket i ÖVS (Heilbron
1999:433). År 1980 var mer än 40 % av alla böcker som publicerades
i världen översättningar från engelska. Under perioden 1960–1990 har
denna procentandel ökat, trots att procentandelen av engelskspråkiga
böcker som publiceras i världen, har minskat totalt (Heilbron 1999:434).
På den europeiska kontinenten har engelskan en än mer dominant ställning. Omkring 50–70 % av alla översättningar som publiceras där har
engelska som källspråk (ibid:434). Inom det svenska litterära systemet
har 71 % av alla publicerade översättningar engelska som källspråk (Nationalbibliografin 2007).
Räknar vi andra språkgruppers betydelse i ÖVS i fallande ordning följer sedan ytterligare tre centrala språkgrupper: den franska, den tyska och
den ryska språkgruppen. Var och en av dessa språkgrupper hade mellan
10–12 % av den totala översättningsmarknaden under 1980-talet. Alltså
dominerade fyra språkgrupper ÖVS, eftersom tre fjärdedelar av alla översättningar i världen har dessa språk som källspråk (Heilbron 1999:435).
Sex språkgrupper med vardera 1–3 % av det totala antalet av översatta
böcker i världen följer sedan i rangordningen med semiperifera positioner i världssystemet. Under 1978 räknades spanska, italienska, danska,
svenska, polska och tjeckiska till dem. De här semiperifera språkgrup1 Casanova (2002:9) talar i detta sammanhang om dominerande och dominerade språk
(istället för centrum/periferirelationer mellan språk) som enligt henne bättre beskriver relationernas styrkeförhållanden. Casanovas analyser bygger på Bourdieus fältbegrepp (1979, 1986, 1992a och b) i transnationell tappning, medan Heilbron och
Sapiros analyser är mer förankrade i systemteorins dynamiska funktionalism (EvenZohar 1990).

y vo n n e l i n d qv i st

83

perna kan inte klart och tydligt urskiljas från de perifera. Skillnaden är
mindre tydliga än för hypercentrala och centrala språkgrupper.
En möjlig definition på perifer språkgrupp i det internationella översättningssystemet är gränsen på 1 % av den totala översättningsmarknaden. Bland språkgrupper som har 1 % av den totala översättningsmarknaden finner vi den kinesiska, japanska, arabiska och portugisiska, vilka
representerar ett stort antal talare i världen, men som ändå alltså innehar
en perifer position i det internationella översättningssystemet. Språkgruppens antal talare i världen har alltså inte någon betydelse för dess position
i översättningssystemet (Heilbron 1999:434).
Men språkgruppernas positioner på världsmarknaden förändras naturligtvis över tid. Perifert positionerade språkgrupper kan över tid förbättra
sin internationella rankning. Och vise versa kan mer centrala språkgrupper tappa mark. ÖVS är en historisk konstruktion, vars utveckling styrs
av dessa mer eller mindre genomgripande positionsförändringar över tid.
Förändringar i språkgruppernas positioner i det globala översättningssystemet sker generellt inte över en natt. De är långsamma processer
som kräver minst en generationsväxling. Men de kan förekomma om
språkgruppens position i systemet är beroende av och upprätthålls via t
ex politisk maktutövning.2
Flödena inom det internationella översättningssystemet är alltså mycket ojämlika och totalt dominerade av det engelska språket. Dessa relationer
får också tydliga avtryck inom det svenska kulturella och litterära systemet, vilket tydligt framgår av tabell 1 på nästa sida.
De mest översatta språken under det senaste decenniet inom den svenska kulturen är i fallande ordning förutom engelska, norska och danska
just franska och tyska. Sedan följer finska och nederländska före italienska
spanska och ryska. Siffrorna indikerar att det geografiska närområdet blir
allt mer framträdande i översatt litteratur till svenska.

2 Det ryska språkets centrala position har exempelvis radikalt förändrats efter 1989,
eftersom ryskans ledande roll i det globala översättningssystemet grundade sig på Sovjetunionens dominans i Östeuropa.
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tabell 1. De 10 till svenska mest översatta språken alla litteraturkategorier
under perioden 1994–2004 (Kulturrådet 2005:27).
Språk/år
Engelska

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Totalt
1871 2005 1826

Norska

105

Danska

135

Tyska

133

Franska

127

Finska

32

Nederländska

109

1912 1882 1859 2028 1978

116

109

91

102

103

99

81

112

94

159

125

137

95

92

95

101

121

111

89

66

75

81

85

32

35

29

22

21

30

19

17

7

19

16

32

Italienska

12

26

19

17

20

Spanska

25

22

13

11

20

Ryska

19

16

10

15

14

127

1821 1859 2095 21136
122

152

190 1326

93

111

90

140 1239

88

116

86

116 1180

76

100

104

127 1041

27

20

27

34

309

16

33

36

23

26

244

25

15

20

12

17

26

209

14

11

28

22

15

20

201

24

17

17

13

17

23

185

Översättning från periferi till periferi via centrum

Analysen av språkgruppernas centrala eller perifera position i det globala översättningssystemet visar inte bara att översättning oftare sker från
centrala språk än från perifera, utan också att kommunikationen mellan
perifera språk ofta sker via ett centrum. Vad som översätts från ett perifert
språk till ett annat perifert språk är beroende av vad som översätts från det
perifera språket i fråga till de centrala språken. Ju mer centralt ett språk
är i översättningssystemet, desto mer fungerar det som en mellanhand
eller som ett förmedlande språk för de mer perifera språken i systemet
(Heilbron 1999:437).
När en bok översätts till ett centralt språk i det globala översättningssystemet av ett högprestigeförlag, uppmärksammas också boken av andra
förläggare i andra delar av världen. Att en amerikansk eller brittisk högprestigeförläggare publicerar en författare från ett mer perifert språk i det
globala översättningssystemet, är ett av de bästa försäljningsargument som
ursprungsförlaget har för att sälja översättningsrättigheter till andra förläggare. Det relativt nyvunna internationella erkännandet för den svenska
kriminalromanen är ett bra exempel på denna process (Lindqvist 2008).
Stieg Larssons Millenniumtriologi har i dagsläget sålts i över 10 miljoner
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exemplar och översättningsrättigheterna till över 40 länder (Treijs 2009).
När man studerar perifera språk i det globala översättningssystemet,
blir det mycket tydligt vilken viktig roll centrala kulturer spelar i den
internationella spridningen av litteratur. Kulturella internationella centra
är inte bara intresserade av att sprida sina egna kulturella alster, utan
de drar också symboliska och ekonomiska fördelar från förmedlingen
av andra kulturers alster. De internationella centren kan också påverka
den inhemska kanon. Några nationella författare kommer att få internationellt erkännande, andra inte.3 Befolkningsmässigt mindre länders
egna kanoniseringsprocesser kan därför misstänkas bli påverkade av den
internationella marknaden i allt högre utsträckning.
Ju mer centralt ett språk är i det globala översättningssystemet, desto
fler typer och genrer av böcker översätts också från det språket. De få
böcker, som översätts från perifera språk, är däremot ofta koncentrerade
till några få kategorier, exempelvis barnböcker och kriminalromaner för
Sveriges räkning.4 Boköversättning från perifera språk saknar den breda
repertoar av böcker som en central position i det globala översättningssystemet garanterar.
Det globala översättningssystemets struktur är också avgörande för
hur mycket som översätts inom olika kulturer. Ju mer centralt ett språk
är i det internationella översättningssystemet, desto lägre är andelen översättningar till det centrala språket. De mest centrala språken tenderar att
ha den lägsta andelen översättningar i sin totala bokproduktion. I Storbritannien och USA är mindre än 5 % av den totala bokproduktionen
översättningar. Detta förhållande har inte ändrats sedan 1945. Frankrike
och Tyskland har en procentandel på mellan 10–12. Italien och Spanien
uppvisar 12–20 % översättningar i den totala bokproduktionen och länder som Sverige och Nederländerna 25 % eller mer (Heilbron 1999:439).
3 Exempelvis Björn Larsson som fick sitt genombrott internationellt med romanen Long
John Silver 1995. Han är översatt till 15 språk och har erhållit flera internationella
utmärkelser bl a Médicispriset, Boccacciopriset, Elsa Morantepriset samt Grinzane
Biamontipriset 2006 för sitt samlade författarskap (jmf Kastner 2008 samt http://
www.sol.lu.se/forfattarskolan/lärare-och-handledare7?person=bjornlarsson [hämtad 091103]).
4 Astrid Lindgren förekommer som namn 25 på Index Transltationums 50-i-topp-lista över mest översatta författare i världen.
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(De svenska siffrorna redovisas nedan i tabell 2.) I Slovenien ligger andelen
på 36 % (Pokorn 2007:21) och i Grekland på 40 % (Heilbron 1999:439).5
De här förvisso ofullständiga och ungefärliga siffrorna visar ändå tydligt
den inverterade relationen mellan en central position och en låg andel
översättningar i den nationella bokproduktionen. Ju mer central en kultur
är, desto mer framstår den som en rollmodell för andra kulturer och desto
mindre är den intresserad av andra kulturers produktion.
tabell 2. Antalet publicerade svenska verk och till svenska översatta verk samt procent
andelen för översatt litteratur inom den totala publiceringen i Sverige under 5-årsperio
den 2000–2005 (Kulturrådet 2005:25–26).
Kategori/år
Svenska verk

2000

2001

2002

2003

2004

10885

10932

10092

11172

17683

Översättningar

2647

2594

2472

2542

2975

andel översättningar (i %)

24 %

24 %

24 %

23 %

19 %

De senaste tillgängliga siffrorna över procentandelen översättningar inom
publiceringen i Sverige visar på en nedgång av procentandelen översättningar, som förmodligen speglar de nya rutinerna vid inrapporteringen
och registreringen som infördes av Kungliga biblioteket 2004 (Kulturrådet 2005:23).
Från system till fält

Istället för att anta att översättningar ”normalt” innehar en marginell
position inom litterära system (Even-Zohar 1990:50), är det i ljuset av
de tidigare iakttagelserna mer funktionellt att påstå att den översatta litteraturens funktion och position varierar inom olika litterära system och
i dess olika genrer (Lindqvist 2002). Och att variationen förmodligen
beror på språkets och kulturens position inom det internationella översättningssystemet. Kärnan inom ÖVS har den högsta statusen samtidigt
som den själv är föga intresserad av producenter och produkter utanför
systemets centra.6
5 Jmf Venuti (1995:12ff ) The Translator’s Invisability som har liknande siffror.
6 Samma system är tydligt inom vetenskapsvärlden, där man sällan citerar andra källor än de amerikanska utanför USA.
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Heilbron (1999:441) befäster min uppfattning att det är av avgörande
vikt att rekonstruera det fält vars översättningar och deltagande översättare
man studerar (Lindqvist 2005:30).
On the one hand, numerous questions may be raised about the international cultural system, […] there are questions to be raised about the significance of such an
international system for the understanding of specific translation practices. There
is obviously no simple and immediate transition from analysing a world-system to
analysing a national publishing industry or particular translation strategies. The
world system is concerned with the most general set of conditions and for a more
complete survey, it is necessary to link these conditions to the social dynamics of the
publishing business and its different segments (Heilbron 1999:441).

Utan att kartlägga fältet där översättarna är verksamma kan vi aldrig förstå
varför översättare översätter texter på det specifika sätt som de gör. Det
fältet i sig är också en integrerad del av den övergripande nationella kulturen som i sin tur är en del av världskulturen. Översättningsverksamheten
i världen kan därför ses som uttryck för styrkeförhållanden som grundar
sig på följande fyra variabler (Casanova 2002:9):
1.
2.
3.
4.

Källspråkets position på det globala översättningsfältet
Målspråkets position på det globala översättningsfältet
Författarens position både nationellt och internationellt
Översättarens position både nationellt och internationellt

Kulturella utbyten har en egen dynamik som till stor del beror av världsmarknadens strukturer. För vår studie är det fruktbart att konstruera
internationella kulturella utbyten som en relativt autonom sfär med ekonomiska, politiska och symboliska dimensioner. Det här specifika rummet, i sig en del av en mer övergripande struktur, kan bäst förstås som ett
transnationellt kulturellt fält i Bourdieus betydelse (Heilbron 1999:441).7
En del av detta transnationella kulturella fält är det litterära globala fältet
som formas av dominansförhållanden mellan språk och litteraturer.
[…] the practices and traditions, the forms of aesthetics that have currency in a
given national literary space can be properly understood only if they are related to the
7 Polysystem och fält ses som överlappande analyskategorier med olika fokus. För
en diskussion om fält respektive polysystem se Lindqvist (2002:59) samt Hermans
(1999:131). För diskussion om system versus struktur se Casanova (2005:5).
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precise position of this space in the world’s system. It is the hierarchy of the literary
world, then, that gives literature its very form (Casanova 2004:39).

Enligt Casanova är det själva hierarkierna som utgör och formar litteraturen. Hierarkierna är också avgörande för flödena av litteratur mellan
kulturer medelst översättning.
Konsekrations- och ackumulationsöversättning

En konsekvens av att beskriva symboliska maktförhållanden och flöden
av litteratur mellan språkgrupper och kulturer på en global nivå är att två
övergripande typer av översättningsrelationer inom de olika kulturerna
utkristalliserar sig. De dominerande litteraturerna och språken bygger
sin position på deras historiskt höga tillgång till litterärt kapital och grad
av relativ självständighet vis á vi andra nationella litteraturer och språk.
De översättningsrelationer som förekommer inom ett sådant fält kallas
med en övergripande term konsekrationsöversättning (Casanova 2002:9).
De dominerade litteraturerna och språkens underordning globalt beror å andra sidan på brist på litterärt kapital och relativ självständighet.
Därför kan sådana kulturers översättningsrelationer benämnas ackumulationsöversättning.8 Relationerna sammanfattas nedan i figur 1.
Konsekrationsöversättning

Ackumulationsöversättning

Dominerad R dominerande

Dominerande R dominerad

Dominerande R dominerande

Dominerad R dominerad*

*Dominerad R dominerande R Dominerad
figur 1. Möjliga översättningsrelationer mellan globala språk- och litteraturfält (jmf
Casanova 2002:10). (* = sker via ett dominerande språk- och litteraturfält)

Casanova (2002:8) urskiljer fyra grupper av dominerade språkgrupper
med brist på litterärt kapital på den globala marknaden: 1) Muntliga språk
med unga skriftspråk och kreolspråk 2) Språk med nyvunnen nationell
8 Casanovas termer lyder Traduction consécration och Traduction accumulation (2002:9).
Hon refererar även termerna extraduction respektive intraduction (Ganne & Minon
1992:55–95).
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status (t ex katalanska, gäliska) 3) språk inom äldre kulturer med relativt
liten befolkningsmängd (t ex danska, holländska) 4) Språk som talas av
stora befolkningsgrupper och som äger en rik litteratur men som ändå är
föga uppmärksammade på den internationella litterära marknaden (t ex
arabiska, hindu och kinesiska).
De ojämlika relationerna mellan språk- och litterära fält i världen gör
alltså att en texts litterära värde på den symboliska litterära världsmarknaden delvis beror på vilket språk texten är författad på. Och kan få som
konsekvens att författare som skriver på ett dominerat språk har svårare
än författare som skriver på dominerande språk att bli erkända internationellt. För en ”dominerad” författare är översättning till ett dominerande
språk ett sätt att bli konsekrerad som värdig deltagare i världslitteraturen
– att få ett kvitto på sin litterära kvalitet. Här spelar också översättarens
och förlagets prestige inom mottagarkulturen en avgörande roll.
Från en periferi till en annan – exemplet Maryse Condé

Tesen som jag vill driva i den här uppsatsen är att jag tror att en förutsättning för att utomeuropeisk litteratur ska finna sin väg till den svenska
litterära marknaden är att just denna typ av skönlitteratur – där de kulturella avstånden är stora rent geografiskt och där kulturen i fråga likväl som
den svenska intar en perifer position i ÖVS eller en dominerad position
på det globala översättningsfältet – behövs en dubbel konsekration på de
litterära fälten för att det litterära verket ska komma i fråga för svensk
översättning. Jag tänker belysa det här resonemanget genom att studera
hur de tre romaner av Maryse Condé som översatts till svenska så att säga
har vandrat mellan olika litterära kulturer för att sedan nå vår kultur.
Jag beskriver alltså hur litterära verk från en perifer/dominerad kultur
konsekreras av centrala/dominanta kulturer för att sedan översättas till
en annan mer perifer/dominerade kultur. Alltså hur översättning mellan
perifera kulturer ofta passerar genom ett centrum, men i vårt fall mellan
två centrala eller dominerande kulturer innan de når vår litterära marknad. I Casanovas termer talar vi då om dubbla fall av konsekration på det
globala litterära fältet. Uppställningen nedan visar Condés tre till svenska
översatta romaners färd via den franska och angloamerikanska kulturen
till Sverige. Uppställningen är ordnad efter årtalen för utgivningen av de
svenska översättningarna i Sverige under 2000-talet.
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1) La Traversée de la mangrove
La Traversée de la mangrove
1986 Mercure de France, la Collection Bleue; Inbunden
1992 Gallimard, Collection Folio; Pocket
Crossing the Mangrove
1995 Doubleday (a division of) Random House Inc; Inbunden
1995 Anchor Books (a division of) Random House Inc; Pocket
Färden genom mangroven
2007 Leopard förlag; Inbunden
2008 Pocketförlaget; Pocket
Översättning Helena Böhme
2) Ségou
Ségou
1984 Éditions Robert Laffont; Inbunden (Ségou: Les Murailles de terre)
(1985 Éditions Robert Laffont; Inbunden (Ségou: La Terre en miettes))
1985 Le Livre de Poche nr. 6082, Librairie Générale Française (LGF); Pocket
1996 Collection Pocket nr. 4338, Pocket
Segu
1987 Viking Penguin; Inbunden
1996 Penguin books; Pocket
Segu
1989 Hammarström och Åberg förlag; Segou, murar av lera
2008 Leopard förlag; Inbunden
Översättning Svante Hansson
3) Desirada
Desirada
1997 Édition Robert Laffont, Paris; Inbunden
1999 Livrenpoche nr. 10506; Pocket
Desirada
2000 Soho Press Inc.; Inbunden
2001 Soho Press Inc.; Pocket
Desirada
2009 Leopard förlag; Inbunden
2010 Pocketförlaget; Pocket,
Översättning Helena Böhme
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Några intressanta iakttagelser kan göras i uppställningen ovan. I samtliga
citerade fall har Condés romaner, som översatts till svenska, först översatts
till engelska. De har dessutom som regel utkommit i engelsk pocket innan
de översätts till svenska. Här utgör Svante Hanssons översättning av Segu
som gavs ut så tidigt som 1989 på Hammarström och Åberg förlag ett
undantag som bekräftar regeln. Den översättningen återutges 2008 av
Leopard förlag som ett led i en satsning på Condés författarskap i Sverige.
Intressant är också att tidsspannet mellan fransk och svensk publicering
minskar över tid från 20 år för Färden genom mangroven till drygt 10 år
för Desirada. Ju mer etablerad en perifer eller dominerad författare blir
inom en annan perifer eller dominerad kultur, desto kortare blir tiden som
förflyter mellan originalpublicering och översättning till svenska. Som
alltid blir den här typen av publicering en balansgång mellan kulturellt
och ekonomiskt kapital på det svenska litterära fältet. Det tar lång tid att
etablera ett författarskap inom en kultur och förmodligen tar det ännu
längre tid om författaren dessutom härstammat från en perifer kultur
med svenska glasögon sett. Intressant är också att det är samma översättare som står för de två senaste översättningarna av Condés romaner,
nämligen Helena Böhme.
Enligt Casanova (2002:8) förekommer flera olika dominerande centra
på det globala översättingsfältet. De forna kolonialmakternas centrala
metropoler utgör olika centra för olika språkgrupper, exempelvis Paris,
London och Madrid. Med den här infallsvinkeln prövade jag med vår
historia färsk i minnet om Sverige och Stockholm kanske kunde inneha
en liknande position i Skandinavien som gick att spåra via utgivningen
av Condé. Men just i fallet Condé kan inga sådana relationer utläsas för
situationen idag: författaren är inte översatt till danska alls och på norska
finns bara romanen Ségou från 1986. Dessa fakta hindrar dock inte att
Stockholm skulle kunna fungera som en central litterär metropol i vårt
kulturella närområde när det gäller översättning at utomeuropeisk litteratur. Framtida forskning behövs dock för att verifiera den tesen.
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Berättelser från vår gata
och Mahfouz i Sverige
tetz rooke

När Naguib Mahfouz (1911–2006) år 1988 som förste och hittills ende
arabiskspråkige författare tilldelades Nobelpriset i Litteratur var han i stort
sett okänd i Sverige.1 Det fanns vid tidpunkten för prisets tillkännagivande
i oktober endast två titlar av Mahfouz publicerade på svenska, Midaqqgränden utgiven av Rabén & Sjögren år 1981 respektive Sorl över Nilen utgiven på det lilla alternativförlaget Bakhåll i Lund året innan utmärkelsen.
Den förra var översatt av Kerstin Eksell och den senare av paret Hesham
Bahari och Astrid Ericson. Men redan sex veckor efteråt förelåg två nya
Mahfouz-översättningar, Miramar och Respektable herrn. Båda titlarna var
utgivna av samma förlag, det nystartade Alhambra. För översättningsarbetet svarade åter paret Bahari-Ericson, som hade lämnat Bakhåll tidigare
på våren för att kunna etablera det egna förlaget Alhambra.
Visste det unga översättar- och förläggarparet vad som var på gång,
att Mahfouz var aktuell för priset? Det var ett konststycke av dem att ha
två böcker färdigöversatta och redo för utgivning så snart efter Nobelkommitténs beslut. I en TV-intervju med den arabiska sattelitkanalen
al-Jazira har Bahari berättat hur han i början av år 1988 på eget initiativ
hade samlat ihop ett paket med tjugotalet översättningar av Mahfouz till
franska respektive engelska och skickat detta som en gåva till Akademien.
1 Under perioden 1901–1950 förekommer det blott enstaka nobelprisnomineringar av
kandidater som skriver på utomeuropeiska språk. Av arabiska författare har jag bara
kunnat hitta en, Taha Husayn. Denne nominerades två gånger, 1949 och 1950. ”Förslaget förtjänar allvarligt beaktande” skriver en sakkunnig, men priskommittén lider brist på översättningar och anser sig därför inte kunna förorda förslaget (Svensén
2001:402,418). Två månader efter priset till Mahfouz drabbades Sigrid Kahle av ”eftertankens kranka blekhet” och undrade i en bokanmälan om det verkligen var bra att
belöna en främmande författare ”som kanske tio personer i landet känner väl” (Kahle
1988).
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Syftet var litterär upplysning. Att gåvan så snabbt skulle ge resultat kom
som en överraskning, säger han i intervjun (Bahari 2005).2
Oavsett hur turerna gick och vems initiativ bokpaketet var så är det
klart att någon form av kontakter förekom mellan Bahari och Nobelkommittén innan priset. Att den egyptiske författaren var högaktuell var nog
enkelt att räkna ut för Bahari och Ericson, som därmed fick ett starkt
motiv till att samtidigt utföra och själva ge ut de nya översättningarna.
Den första Mahfouzeffekten i Sverige blev därmed, om inte etableringen så åtminstone konsolideringen av ett litet bokförlag med arabisk
litteratur som sin särskilda nisch. Förlagsnamnet Alhambra symboliserar
detta arabiskt fokus. Den första logotypen innehåller också varudeklarationen ”arabiska författare” i ord, en fras som ganska snart försvann
eftersom den visade sig vara alltför begränsande. Men utgivningen på
Alhambra dominerades ändå medvetet av översättningar från det arabiska språkområdet. I förlagets första bok, Respektable herrn, annonseras
Alhambra till och med som ett ”svenskt-arabiskt kulturcentrum” och ett
alternativförlag med följande inriktning: ”Moderna verk av arabvärldens
mest framstående författare; Klassiker från den arabiska litteraturens guldålder; Faktaböcker om Mellanöstern och Nordafrika”. Ärendet är didaktiskt och upplysande: ”För dig som är nyfiken på Tredje Världens växande
litteratur har vi startat Alhambra förlag. (...) Alhambraalternativet vidgar
vyerna” (Mahfouz 1988b:171).
Framgången med de första böckerna var given. Alhambra gav under
kort tid ut sammanlagt tre titlar av Mahfouz. Vinsterna som generera2

Intervjutexten finns publicerad på arabiska (Bahari 2005). Följande är en översättning
av det relevanta stycket, med vissa justeringar gjorda efter ljudbandet: ”Så jag samlade ihop allt jag kunde hitta av Naguib Mahfouz på franska och engelska, dom översättningar som fanns av Naguib Mahfouz alltså till utländska språk. Jag hittade tjugo böcker ungefär, däribland Trilogin och Drömmarnas gata och många andra verk.
Och jag skickade allihop till Stockholm till Svenska Akademin och Nobelkommittén,
som en gåva. Och faktiskt, samma år – vi skickade böckerna på våren, Sorl över Nilen hade kommit ut hösten innan och vi hade Miramar och Respektable herrn på gång
att ges ut – får vi med ens i oktober höra att Mahfouz tilldelas Nobelpriset i litteratur.
Att gåvan jag skickat, alltså att det skulle ske nånting så snabbt, hade jag förstås aldrig väntat mig. Alltså, jag tänkte att de kommer att behöva tid på sig för att läsa böckerna och ta reda på vem Naguib Mahofuz är och så vidare. Men beslutet kom väldigt
snabbt.”
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des av försäljningen gav förlaget de ekonomiska förutsättningarna och
inspirationen att satsa på utgivning av arabisk litteratur i Sverige i större
skala. Därmed kom Nobelpriset till Mahfouz att påverka utgivningen av
arabisk litteratur i Sverige positivt under flera decennier framåt genom
Alhambras aktivitet. Förlaget introducerade en tidigare förbisedd del av
världslitteraturen på svenska.
Men fanns det möjligen en avigsida också? I så fall bestod denna i den
arabiska litteraturens förvisning till marginalen av det litterära systemet.
Alhambras ofta enkelt utformade böcker och bristfälliga distribution
gjorde att den arabiska litteraturen i realiteten förblev en i Sverige okänd
och negligerad litteratur. Titlarna var visserligen många, men upplagorna
små och läsarna få. Detta kan man också betrakta som en Mahfouzeffekt,
fast en mindre positiv sådan.
En tredje effekt, relaterad till de nyss nämnda, var tillkomsten av en
liten grupp översättare med arabisk litteratur som sin särskilda specialitet
och utvecklingen av deras professionalism. Hösten 1988 fanns det egentligen bara en enda yrkesöversättare3 från arabiska i landet: Ingvar Rydberg.
Två andra översättare, Marina Stagh och Kerstin Eksell, hade visserligen
båda publicerat sig, men inte etablerat sig ännu. Hadi Kechrida översatte
inte självständigt, och Jan Åström som senare översatte två Mahfouzromaner till svenska var ännu opublicerad. Paret Bahari-Ericsson befann
sig fortfarande i begynnelsen av sitt samarbete.
Nobelpriset till Mahfouz satte sannolikt igång en hektisk aktivitet på
Rabén & Sjögren som hade egyptiern som ”sin” författare. Man vände
sig till Eksell som ju hade översatt Midaqq-gränden åt förlaget några år
tidigare. Nu bad man om nya översättningar. Den stora Kairo-trilogin
på över femtonhundra sidor från 1956–57, som av Akademin framhållits
som en höjdpunkt i författarskapet, stod högt på önskelistan. Eksell var
vid tidpunkten nytillträdd professor i arabiska vid Stockholms universitet
och därför inte fri att översätta på heltid under en längre period. Uppdraget att översätta trilogin kom nu att delas mellan henne och Rydberg.
Den senare översatte del två och del tre av trilogin, medan Eksell tog sig
3 Med yrkesöversättare menas här en person som publicerat minst två översättningar
av litterärt värde av böcker utgivna på annat språk, vilket också är medlemskriteriet
för översättare i Sveriges Författarförbund.
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an del ett, Mellan de två slotten (1990). Två år efter utmärkelsen låg denna
titel också på bokhandelsdiskarna.
Men dessförinnan hann Eksell med att översätta Berättelser från vår gata
(1989a), en kortare bok omfattande knappt 200 sidor på arabiska och 170
sidor i sin svenska version. Det är inte långsökt att tänka sig att Rabén &
Sjögren av kommersiella skäl önskade en ny titel på marknaden genast
efter Nobelpriset för att kunna exploatera intresset medan det var på topp
och bad om något alternativ till tegelstenstrilogin fortast möjligt. Många
titlar var redan upptagna av konkurrenten Alhambra. Valet föll då på en
text som översättaren redan var bekant med och omedelbart hade tillgång
till. Att översättningsförslaget var hennes snarare än förlagets antyds av
förordet, där Eksell berättar hur hon fått låna ett exemplar av boken av
en kollega i Köpenhamn redan i början av 1980-talet.
Verket

Berättelser från vår gata är en typisk Mahfouz-komposition, ingen roman
i vanlig mening utan en mosaik av 78 korta berättelser som tillsammans
bildar en helhetsbild, en fresk av en epok och en miljö. ”Världen i en
daggdroppe” skriver en svensk recensent (Gruvaeus 1989) när boken
kommer ut på svenska, med en bild möjligen lånad från en av berättelserna (Mahfouz 1989a:165). Verket skildrar Kairo i övergången från en
traditionell stad till en modern. Handlingen är förlagd till författarens
barndom, med tillbakablickar mot den historiska epok som just då hade
tagit slut. Boken kan sägas vara en blandning av självbiografiska minnen
och ett humoristiskt återgivande av det skvaller, de myter och de historier
som florerade i barndomsmiljön. Det är den blandade befolkningen i ett
traditionellt kvarter i Gamla Kairo som kollektivt står i fokus, om det inte
är platsen själv som är huvudpersonen.
I en tidig, odaterad upplaga, som möjligen är identisk med förstaupplagan från 1975, klassas verket som en novellsamling (qiṣaṣ qaṣīra) i den
bibliografi som återfinns i slutet på boken.4 Även i svenska sammanhang
4 Mina referenser är till originalverkets fjärde upplaga/tryckning från 1984. Denna förefaller innehållsmässigt oförändrad jämfört med en tidigare upplaga/tryckning, sannolikt förstaupplagan, som jag har kollationerat med. Den senare är odaterad, men
dateringen kan ändå göras på basis av den bibliografi som avslutar boken. Sista årtal
i bibliografin är 1975, vilket fungerar som en indikation på tryckåret.
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har genrebeteckningen noveller använts om texten: Två av berättelserna
(den sjunde och den åttonde) ingår i antologin Nobeller: Noveller av Nobelpristagare (2007) som har sitt upphov i en programserie i radions P1 år
2006 med samma rubrik. Samma texter ingår också i antologin Det berättas i världen. Utomeuropeisk novellkonst under 100 år (1998). Mahfouzspecialisten Rasheed El-Enany däremot listar boken bland romanerna i
sin omfattande studie av författarskapet, Naguib Mahfouz. The pursuit of
meaning, (1993). Han grupperar verket tillsammans med liknande texter
i kategorin ”episodiska romaner” (El-Enany 1993:133–136). Samtidigt
är det fiktiva elementet så svagt att självbiografiska skisser kunde vara en
alternativ beskrivning; El-Enany beskriver verket både som ”seventy-eight
quasi-autobiographical tales” och ”an autobiographical Bildungsroman”
(El-Enany 1993:130,134).
Texten är full av subtil humor. En bärande estetisk effekt är ironin.
Det finns en lätthet och en lättsamhet i berättelserna, som ofta har karaktären av anekdoter eller skrönor. Mahfouz är en träffsäker skildrare
av ett färgstarkt lokalsamhälle genom dess ack så mänskliga invånare.
Stilen är korthuggen och saklig, med dominans för substantiv och verb.
Adjektiv används med sparsamhet. Humorn kan ofta vara drastisk, nästan
burlesk, med en dragning åt det tragiska. Och stoffet är som sagt hämtat
från barndomsmiljön.
Berättelser från vår gata är inte en bok som brukar räknas bland författarens främsta, men en fransk översättning publicerades intressant nog
samma år som Mahfouz tilldelades Nobelpriset. Även en amerikansk
översättning publicerades nobelprisåret under titeln Fountain and Tomb
(Mahfouz 1994 [1988]). Och samma år som boken gavs ut i Sverige
(1989) kom verket också ut i spansk (Mahfouz 1989c) och italiensk översättning (Mahfouz 1989d).5

5 För denna studie har jag inte haft tillgång till andra översättningar än den svenska
och engelska. Utgivningsmånad för titeln i Frankrike, Récits de notre quartier, (Mahfouz 1988d), respektive USA, d v s om denna inföll innan eller efter oktober, saknar
jag tillsvidare uppgift om. Därför är det svårt att säga om dessa översättningar kan ha
ingått i Nobelkommitténs beslutsunderlag.
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Översättningen

förordet. Eksell är idag en av de främsta översättarna av arabisk litteratur
i Sverige. Berättelser från vår gata var hennes andra bok och samtidigt den
andra av Mahfouz. Genom arbetet med nobelpristagaren kom hon att utveckla en professionalism som litterär översättare, vilket sedan lett vidare
till tolkningar av andra framstående arabiska författare som Elias Khoury
och Mahmoud Darwish. Att Mahfouz tjänat henne som ett slags skola
kan man sluta sig till av förordet till boken, som är ovanligt på flera sätt:
För det första tackar översättaren där sin medhjälpare, Hatem Zamel,
som ”har översatt och tolkat all i texten förekommande poesi till svenska”
samt ”förklarat ett stort antal glosor och termer av skiftande natur”. Med
ovanlig öppenhet för att vara i genren översättarens förord fortsätter hon:
”Översättningens förståelighet beror i icke ringa grad på honom; däremot
är jag ensam ansvarig för bristerna” (Mahfouz 1989a:5). I tillägg namnger
Eksell ytterligare tre personer som hjälpt henne med arbetet på olika sätt.
Undertexten torde vara att arabiska är ett komplicerat tungomål som ställer översättaren inför särskilt besvärliga utmaningar. Det är svårt att tänka
sig motsvarande formuleringar av en översättare från något europeiskt
språk, där gapet till svenskan är mindre.
För det andra har det korta förordet en akademisk, vetenskaplig karaktär. Detta visar sig bland annat genom bruket av diakritiska tecken för
återgivningen av arabiska namn och termer samt ett stort intresse för i
texten förekommande kulturord och deras etymologi. Diakritika används
som kontrast inte inne i själva översättningen. Det är som om forskarrollen dominerar över översättarrollen hos Eksell i förordet, som om hon
här riktar sig till en mindre publik snarare än till den breda allmänheten.
Något motsvarande förord (eller efterord) finns inte i någon annan av de
Mahfouz-titlar som finns utgivna på svenska; det närmaste man kommer
är efterordet till Drömmarnas gata (1991) av översättarna Kechrida och
Lindeqvist, där fokus dock ligger på att förklara boken som allegori och
de arabiska personnamnens symboliska betydelse i sammanhanget.
Man kan jämföra det paratextuella element som det svenska förordet
utgör med ett annat sådant element i den arabiska versionen av boken,
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nämligen illustrationerna.6 Dessa består av kitschiga linoleumsnitt avsedda att appellera till massorna snarare än eliten. Illustrationerna signalerar
lättillgänglighet och popularitet. De betonar dramatiska höjdpunkter i
berättelserna och försöker kittla fantasin, också genom bildtexterna som
är utvalda korta citat. Däremot saknar den egyptiska versionen förord
eller andra redaktionella förklaringar. Paratexten leder med andra ord
tolkningen av verket i skilda riktningar i Sverige respektive Egypten; från
underhållning och spänning i original har texten paketerats om till filologi
och finkultur.
fullständigheten. Fullständighet är i det nordiska litterära systemet
sedan länge ett krav för att en översättning av kvalitetslitteratur ska få
godkänt. Utelämnande av delar av originaltexten anses som ett allvarligt
fel hos en översättning, ja nästan som fusk (Harder 2008:113). Koran
översättaren K. V. Zetterstéen kritiserar redan 1918 en ny svensk Tusen och
en natt-översättning av Hjalmar Bergman från engelskan hårt på grund
av dess utelämningar: ”att man icke utan vidare får hoppa öfver ett ord,
torde även den olärde kunna begripa” skriver han upprört i sin recension
i Le Monde Oriental (Zetterstéen 1918:131).
Även om en originaltext/källtext också har en paratext i form av omslag,
presentationer med mera så räknas denna senare normalt inte som en
del av verket i sig. Att de egyptiska illustrationerna inte finns med i den
svenska versionen av Berättelser från vår gata är därför inte ett utelämnande
i konventionell betydelse. Det är varken något brott mot översättaretiken
eller översättningspraxis. Men effekten blir likväl en form av domesticering av källtexten, eftersom denna anpassas till den svenska publikens
estetiska mallar genom sättet den serveras på.
Att faktiskt inkludera teckningarna vore fullt möjligt. I Mahfouzromanen Tjuven och hundarna (Mahfouz 1989b) exempelvis har den
arabiska originalupplagans illustrationer bevarats, vilket särskilt anges i
kolofonen. Kanske är det typiskt att det är ett litet ideellt förlag, Bakhåll,
som på detta sätt vågar bryta mot etablerade genrekonventioner och in6 Illustrationerna i båda de arabiska upplagor som jag har haft tillgång till (se not 4 ovan)
är identiska. Teckningar eller linoleumsnitt i samma naiva, romantiska stil återfinns
f ö i de flesta av författarens böcker i egyptisk utgåva.
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föra ett mått av ”orenhet” i översättningen? Samtidigt kan man notera att
den engelska tolkningen, Fountain and Tomb (3e uppl. 1994), innehåller
svartvita teckningar, analoga med originalets men inte identiska. Illustrationerna i Fountain and Tomb är ”översättningar” de också kan man säga,
bilder skapade av Max Winkler speciellt för publiken i USA.
Bortsett från illustrationerna, som alltså försvunnit, är Berättelser från
vår gata en fullständig översättning av den arabiska källtexten på makronivå. På mikronivå har jag upptäckt en borttappad replik i en av dialogerna (179/153)7 och bara enstaka oöversatta ord eller fraser här och där,
utelämnanden som eventuellt kan förklaras som resultat av en medveten
översättningsstrategi (se vidare nedan).
humorn och stilen. Humorn i Mahfouz korta historier är till stor del
en fråga om stil. Händelserna i sig är inte särskilt roliga, utan lika ofta
tragiska eller sorgliga, men när de berättas på rätt sätt kan man inte låta
bli att dra på munnen. Det är en finurlig stil ”où la manière de conter
vaut mieux que ce qu’on raconte” (Tomiche 1981:195). Som ”Den tjugonionde berättelsen”. Den är bara två sidor lång på arabiska och ändå lite
kortare på svenska. Berättaren i jagform – frestande att identifiera med
Mahfouz, författaren – sitter en dag hos handlaren Ali i kaffeboden. Ali
nämner namnet på en flicka och återger olika rykten som går om henne.
Berättaren gör sig lustig över Alis moraliska kritik av flickan och skrattar
åt saken. Ali replikerar att han är kär i henne och tänker gifta sig med
henne oavsett vad folk säger. ”Och sedan genomför kaffehandlaren Ali sitt
beslut” (67/61) slutar historien lakoniskt. Kärleken är blind, är en tänkbar
moral, en annan att den är banal. Eller att man måste le åt människor
ibland som är så motsägelsefulla.
Den humoristiska effekten består men är delvis förändrad i den svenska
översättningen. Vissa repliker har fått en lite annan nyans än de har på
arabiska, som jag läser dem:

7 Sidhänvisningarna inom parentes anger först sidan i originalet, därefter motsvarande sida i den svenska översättningen.
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• ”Vad vet du om hennes karaktär?” (66/60) känns mindre insinuant än
”Vad vet du om hennes moral?”, som också är en möjlig översättning av
repliken ifråga.8
• ”Tänker du skriva levnadsregler för henne?” (67/61) är mer korthugget
än ”Tänker du skriva hennes memoarer, undrade jag skrattande” som
ligger närmre originalets ordalydelse.
• Och ”Jag tror det inte.” (67/61) är en förhållandevis återhållsam reaktion på den förbluffande nyheten att Ali tänker gifta sig med flickan
alla rykten till trots: ”Jag tror dig inte!” eller friare ”Du skojar!” vore mer
talspråkligt i situationen.
Stilen har blivit stramare. Poängen går absolut fram, men mitt leende
är mindre igenkännande. Den samlade effekten av den strama stilen är
en distansering. Jag vill därför beskriva förändringen som en mild exotisering. Det är inte längre vi människor i gemen som är lustiga, det är
de där Kairoborna som är märkliga genom att tala konstigt och tänka i
skeva banor. Det allmänmänskliga beteende som originalet gestaltar har
fått starkare kulturella implikationer.
Översättningen av Alis efternamn eller smeknamn i berättelsen illustrerar också denna kulturaliserande tendens: al-Bunnān är ett arabiskt
efternamn som etymologiskt betyder kaffebönförsäljare, men det är också
ett vanligt egennamn utan semantisk innebörd. Hur ska det återges här?
”Ali som säljer kaffebönor” är ett mer exotisk namn än Ali al-Bunnan rätt
och slätt. Bägge alternativen innebär en översättningsförlust, frågan är
vilken man väljer? I den arabiska texten ges yrkesinformationen som en
inskjuten sats: ”Ali al-Bunnan, innehavaren av kaffeboden på vår gata, är en
vän” (66). Eksell har strategiskt valt att slå ihop efternamnet, al-Bunnan,
med sysselsättningen för att slippa en hotande redundans: ”Ali som säljer
kaffebönor på vår gata är en vän” (60).9

8 I dessa och följande exempel ansvarar jag för de alternativa förslagen på svenska, som
är avsiktligt textnära för att belysa stilskillnaderna.
9 ʿAlī al-Bunnān ṣāḥib maḥall al-bunn fī ḥāratinā ṣadīq. Jmf. Foutain and Tomb
(Mahfouz 1994:43): ”Ali Al-Benan, owner of a coffee-bean shop in our alley, is a friend
of mine”.
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en text från gränszonen. Den arabiska prosan i Hikāyāt min
ḥāratinā som verket heter i original är inte komplicerad i sig. Stilen är
knapp och koncis, rak och okonstlad, utan komplicerad syntax eller ordrika beskrivningar (El-Enany 1993:192–194). Översättningsproblemen
handlar främst om att hitta bra motsvarigheter till olika begrepp från den
främmande miljön och kulturen, samt om att rätt förstå de sociala förhållanden, seder och bruk som skildras. Allmänt sett kan man notera en viss
höjning av stilnivån i Eksells tolkning: En skolkamrat till huvudpersonenberättaren sitter en dag och flinar på en trappa. När han blir tillfrågad om
varför han skrattar följer en lång filosofisk utläggning om hur absurt livet
är utifrån paradoxen att människan är ynklig men universum oändligt
”och att det höves mig att underkasta mig allt detta”, som pojken elegant och
arkaiskt uttrycker sig i den svenska versionen (165). På arabiska däremot
talar han betydligt enklare: ”och att jag måste underkasta mig allt detta”
(195). Eller kanske: ”och att jag måste böja mig för allt detta”.
Mahfouz skriver sin direkta anföring och sina dialoger på standardarabiska. I realiteten har förebilden till pojken i berättelsen uttryckt sig på
egyptisk arabiska, som är en i huvudsak talad dialekt. Skillnaden mellan
språkvarianterna är så stor att det går att betrakta dem som två distinkta
språk. Mahfouz verk är tillkommet i den gränszon som utgörs av blandningen mellan den skrivna, enhetliga och normerade arabiskan och ena
sidan och den dagligen talade, mångskiftande och onormerade egyptiska
dialekten å den andra. Lägg därtill ett starkt inflytande av kolonialmaktens
engelska på samhället, bland annat som undervisningsspråk i den högre
utbildningen, och en historiskt stark ställning för franskan bland den
egyptiska eliten, och vi har en situation där valet av litterärt språk för en
egyptier inte alltid varit givet.
För Mahfouz var valet dock enkelt: hög som låg, fattig som rik, ung
som gammal, alla talar de samma litterära standardspråk i hans prosa
(El-Enany 1993:192). Sociolekter och idiolekter utplånas därmed för det
mesta. Att återskapa dem på svenska är heller inte möjligt, men en viss
känsla för den underliggande vardagligheten, för det ”orena” och mångskiftande språk som hör verkligheten till, är en nödvändig broms mot en
alltför tillgjord stil på svenska. Det formella draget hos standardarabiskan
som sådan hotar annars att skapa en friktion, som gör att verket känns mer
främmande och exotiskt på målspråket än hur det uppfattas i källkulturen.
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Den arabiske läsaren har åtminstone potentiellt förmågan att ”höra”
det talspråk som Mahfouz ”översatt” till skriftspråk, när han eller hon
realiserar texten. Denna är i dialogerna kodad dubbelt: dels innehåller
texten en höglitterär, synlig nivå, dels en vulgärspråklig, osynlig nivå. Att
låta den svenska läsaren lyssna till båda stämmorna samtidigt på samma
sätt är ogörligt. Precis som vid metaforöversättningen står då valet mellan
att gå på bildledet, i det här fallet det litterära uttrycket enligt bokstaven,
eller på sakledet, det vill säga den rekonstruerade vardagliga vändningen
som ligger i botten. Om den första strategin får råda oinskränkt ter sig
dialogen lätt krystad och människorna antingen exotiska eller som historiska relikter. De talar ju en sorts ”kanslisvenska”. Figurerna blir naiva (jmf
resonemanget om stil ovan).10 Alternativet är att mjuka upp och smörja
översättningen med element rekonstruerade ur det osynliga skiktet, som
innehåller den mångfald som är karaktäristisk för Egypten som gränszon
mellan högt språk och lågt, lokal arabiska och internationell, och alla de
utländska språken som fond.
Undantagsvis glimtar mångfalden faktiskt till även på ytan i Berättelser
från vår gata. I porträttet av den lokale kloke gubben som förr brukade
sitta i valvet på ett fårskinn och tyda framtiden för kvarterets kvinnor
finns några citat insprängda. Han mumlade ofta dunkla ordspråk, säger
berättaren och citerar ett av dem på egyptisk dialekt. Att uttalet här ska
vara talspråksmässigt framgår tydligt genom stavningen, som inte följer
skriftspråksnormen. Samhällsutvecklingen leder så småningom till att
gubben förlorar sin utkomst av gåvor och skänker, eftersom vidskepelsens
tid är förbi. Då är han tvungen att börja tigga istället. Som en tragisk figur
10 Vid återutgivningen av Midaqq-gränden 2009 reagerade en recensent just mot vad
hon upplevde som styltad dialog i romanen. Handlingen tilldrar sig också här i gamla Kairo och karaktärerna motsvarar persongalleriet i Berättelser från vår gata: ”Det
som i romanen tar en stund att vänja sig vid är dialogen och de stora gesterna. Karaktärerna pucklar på, gormar på och förskjuter varandra nästan oavbrutet. Replikerna har närmast stående inslag av skäll och åkallan i stil med ’Du har blivit galen, du
son till en galning!’, ’må Allahs förbannelser falla över dig och dina människor’ och
’Måtte Allah förlåta mig för mitt eländiga livs skull!’ (Andrén 2009). Översättningen
var Eksells debut som litterär översättare. Recensenten tillskriver helt och hållet författaren stilen och frågar sig aldrig i vad mån översättarens val kan ha spelat en roll
för figurernas sätt att uttrycka sig på. Andra recensenter hyllar å andra sidan översättningen oreserverat och tycker att boken är fantastisk.
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går han slutligen runt med utsträckt hand och svär över världen: Kull[un]
man ʿalayhā fān[in] (168). Denna sista mening är ett citat från Koranen,
vilket en arabisk läsare förmodligen känner igen. Stilen i citatet är sakral
och stavningen naturligtvis klassisk, korrekt. I den svenska översättningen
är allusionen emellertid försvagad eller försvunnen genom att Eksell gjort
en egen översättning ”Allt vad på jorden är skall förgås” (145) istället för
att följa Zetterstéens gängse ”Var och en, som finnes på henne, skall förgås”
(Koranen 55:26). Kontrasten mellan detta högarabiska idiom och tiggarshejkens tidigare yttrade ordspråk på ”vulgär” egyptiska är också utplånad,
i och med att Eksell låter korancitatet ligga i samma språkliga register som
ordspråket: ”O ni som är på väg bort, må Gud avvända från er det onda hos
dem som är på väg hit” (168/144). Den humoristiska effekt och personkarakteristik som ligger i växlingen mellan språkformer i originalet är borta
på svenska, även om ordspråkets kryptiska bondfångarstil är skickligt
återgiven. Mer positivt betraktat kan den svårundvikliga översättningsförlust som följer av svenskans homogenitet gentemot arabiskans diglossi
här sägas ha kompenserats väl genom att tiggarschejkens idiom skruvats
upp till det pretentiösa.
exotisering eller domesticering? Eksell beskriver i förordet Mahfouz stil i boken som en modern variant av ”en hårt stiliserad och knapp
konstprosa” typisk för den klassiska arabiska litteraturens maqama, rubricerad som en sorts kortnovell. Därtill fogar hon en reflektion över författarens fabuleringsförmåga och bruk av sagans berättarteknik, som medför
att ”hans personer i sin blodfullhet sväller ut över den preciösa berättelsens
ram som Aladdins ande ur flaskan” (1989a:6). När det gäller innehållet
finner hon att vissa berättelser är särskilt intressanta som dokument över
”företeelser i en ålderdomlig folklig kultur som i modern tid håller på att
utplånas” (ibid.). Dessa kopplingar av boken till etnografi, klassisk arabisk
litteratur och Tusen och en natt placerar tydligt texten i det orientaliska
facket och motsvaras av en bitvis exotiserande tendens i översättningen
som sådan. Ett litet exempel är kläderna på ett par personer som i arabiskt
original bär vit galabiyya alltså ett slags fotsid skjorta (167,191) men i
översättningen begåvats med vit mantel (143–144,162), vilket är något
mera exotiskt (jmf tabell 3 nedan).
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Denna orientaliska inplacering är dock inte den enda möjliga. Innehållsmässigt har texten en politisk, progressiv tendens och präglas av en
modern exposition byggd på enkelhet, som lika väl kunde ha framhållits.11
El-Enany diskuterar likheterna med det arabiska litterära arvet som finns i
den episodiska formen, men drar för sin del slutsatsen att ”Mahfouz never
came to write anything in the maqāma form. He was, however, to create an
episodic mould of his own and pour into it some of the most astounding
achievements of his creative imagination” (El-Enany 1993:129).
I behandlingen av kulturspecifika företeelser och termer uppvisar den
svenska texten samtidigt många domesticerande drag. Den försvenskar
arabiskan på ett sätt som i förstone talar mot tesen om en exotiserande
översättningsstrategi. Ibland sker detta genom kulturella transplantationer (Dickins, Hervey & Higgins 2002:32) som när koranskolan, alkuttāb, på ett ställe blir en ”folkskola” (28/30) och den statliga skolan en
”realskola” (28,40/30,39), när mattor, al-absiṭa, blir ”ryor” (87) eller den
mystiska dervishbyggnaden eller sufianläggningen, al-takiyya (jmf turk.
tekke), genomgående övergår till att bli ett dervishkloster på svenska. I
enstaka fall försvenskas texten genom utelämnande av svåröversatta begrepp eller idiom: en typisk arabisk smeksamhet som yā ḥabībī (älskling,
sötnos) kan således försvinna helt i måltexten: ”Vilken klass går du i, [yā
ḥabībī], frågar min faster.” (39/39). Även ordföljden är försvenskad i detta
exempel, eftersom originalet börjar i omvänd ordning med frågeställaren
först, vilket syns i den engelska versionen: ”My aunt asks, ’What year are
you in, honey?’” (Mahfouz 1994:29) De engelska översättarna väljer generellt sett oftare än Eksell att bevara arabiska termer genom kulturella
lån (translitteration), där exakt motsvarighet bedömts saknas. Av ord som
”booza” (för ölkafé), ”gallabiya” (för långskjorta) och ”nay” (för flöjt) får
den engelska texten en starkare etnografisk och kanske också mer exotisk
prägel än den svenska. Här följer dessa och fler jämförande exempel från
olika kulturella domäner:

11 Berättelser från vår gata har bearbetats till en illustrerad ungdomsbok både i Egypten
och i Spanien. Detta antyder att verket i skilda kulturella sammanhang ansetts lät�tillgängligt och lärorikt. Nationellt självbestämmande, jämställdhet, social rättvisa,
sekularism och kunskap är idéer som framställs på ett positivt sätt. Traditionen är ett
ok och vidskepelsen en förbannelse.
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tabell 1. Skolformer
arabisk term/fras

Berättelser från vår gata

Fountain and Tomb

al-kuttāb
(7,16,28,81,117,118)

koranskolan (20,72,102);
folkskolan (30);
skolan (13,102)

mosque school
(13,18,24,52,71,72)

al-madrasa al-ibtidā’iyya
(28,40)

realskolan (30, 39)

primary school (24);
utelämnat (29)

madrasa thānawiyya (32) gymnasium (33)

high school (26)

al-madrasa (118,196)

government school
(72)
the school (115)

folkskolan (102);
skolan (164)

tabell 2. Offentliga lokaler och allmänna platser
arabisk term/fras

Berättelser från vår gata

Fountain and Tomb

al-wakāla (43,118);
al-wakālāt (pl.) (193)

värdshuset (42,102);
magasinen (163)

the market (25);
resthouse (72);
store [?] (114)

al-būẓa
(44,118,172,191,193)

ölkaféet (43,103,147);
tavernan (162);
utelämnat (163)
opiekaféet (43,79,103);
kaféerna (163)

the booza
(32,72,102,114);
the bar (113)
the ghurzas (32);
hash-den (72,114);
hashish parties (56)
the bar (112)
the old fountain
(47,72,115)

al-ghurza (89,118);
al-ghuraz (pl.) (44,193)
al-khammāra (188,191)
al-sabīl al-qadīm (74);
al-sabīl al-atharī
(118,195)
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tavernan (160,162)
Gamla Dricksbrunnen
(66,103,165)
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tabell 3. Mat, kläder, inventarier och musik
arabisk term/fras

Berättelser från vår gata

Fountain and Tomb

bāmiya (7)

bönor (13)

okra (13)

dukkān al-ṭaʿmiyya (96)

ta’miya-butiken (84)

the falafel shop (60)

gilbāb
(81,89,167,173,191)

långskjorta (72,80);
mantel (144–143,162);
klädnad (148)

gallabiya
(52,56,99,103,113)

al-sajjād, al-absiṭa,
al-malābis (99)
al-ʿ ūd, al-qānūn, al-nay,
al-riqq (43)
ustawanāt Munīra
al-Mahdiyya (8)

mattorna, ryorna och
kläderna (87)
luta, cittra, flöjt och
tamburin (42)
fonografen (14)

carpet, rug or piece of
clothing (61)
the oud, kanoon, riq,
and nay (31)
the records of Munira
al-Mahdaya (14)

tabell 4. Religion och högtider
arabisk term/fras

Berättelser från vår gata

Fountain and Tomb

rabbunā yaḥfuẓuka (7)

Herren bevare dig (74)

May Allah preserve
you (13)

al-takiyya (3,197);
ḥadīqat al-takiyya (3)

dervishklostret (9,166);
klosterträdgården (9)

the takiya where the
Sufis live (11); the
takiya (115)
the takiya garden (11)

al-khiḍr (179)

herr Grön (150)

Saint Khudr (104,105)

mawsim al-qirāfa
(16,21,83)

Gravhelgen (21,24,74)

a day for cemetery
visits (53);
festivals at the
cemetery (21)

al-zār (9,154)

magi (14)
utelämnat (132)

a rite of exorcism
(14);
zar (14,92)
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Men tendensen mot försvenskning är inte alls entydig, för det går också
att hitta exempel på kalkeringar och translitterationer som tillför främmande element i måltexten. Inte sällan kalkeras metaforer och idiom, som
i exemplet ākhir al-ʿanqūd som ordagrant betyder ”den sista i druvklasen”
lika med den sista i barnaskaran eller ”den yngsta i flocken”. Det handlar
i texten bland annat om Zainab. I översättningen presenteras hon som
”den sista i en bärklase nedtyngd av manlig avkomma” (78/70). En vanlig
metafor har här blivit mer originell och udda på svenska. På ett annat ställe
i texten har samma metafor, ākhir al-ʿanqūd, mer neutralt återgivits med
”yngst i barnaskaran” (171/146). Och vid en tredje förekomst har Eksell
valt uttrycket ”en sista efterkommande” (68/62) och tolkat ”druvklasen”
som en bild av familjen över generationsgränserna.
Ibland är det svårt för den litteräre översättaren att bedöma vad i bildspråket hos författaren som är nött och slitet och förlorat sin metaforiska
kraft respektive vad som är nytt och originellt. Några av de metaforer som
Eksell översätter med strikt bevarade bildled upplever jag som mindre
iögonenfallande och mer alldagliga på arabiska. Ett exempel är ”hatet (...)
såddes på barndomens strandbankar” (162/139) i betydelsen ”hatet (…)
såddes redan i den tidiga barndomen”.12 I andra fall normaliseras texten
genom översättning av metaforernas sakled med bildförlust som följd: det
”härskade en ovilja gränsande till avsky i deras sinnen” (162/139) istället för
en mer bokstavlig återgivning: det ”härskade [eg. byggde bo] en blek känsla
som drog mot mörkt i deras sinnen”.13
Vad som är legitima och goda lösningar på svåra översättningsproblem
respektive överdriven normalisering eller exotisering, är en bedömningsfråga. En bra översättning är präglad av översättarens problemlösningsförmåga och språkliga kreativitet (Harder 2008:107,113). Denna kan
exempelvis ta sig uttryck i kompensationer för lexikala eller grammatiska
asymmetrier, som vållat förluster, genom tillägg av idiomatiska uttryck
eller stilistiska finesser där de inte finns i originalet. Eksell är duktig på
detta och kompenserar bland annat genom egna kiasmer utan arabisk
motsvarighet (”åsynen av den ene var alltid för den andre en lömsk utmaning”, 162/139) och parallellismer (”en död om än icke kall kropp,
12 Ar. budhirat al-karāhiyya bayn Shalḍam wa-Qurma fī ḍifāf al-ṣibā.
13 Ar. ʿashshashat ʿāṭifa ṣafrā’ ḍāriba li-l-sawād fī aʿmāqihimā
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154/132). Hon finner också många korresponderande metaforer som
gör den svenska texten smidig och idiomatisk på ett stilistiskt adekvat
sätt i förhållande till originalet: ”Ramana blev ett käril tomt på minnen och
mänskliga anknytningar” (132) för aṣbaḥa Rummāna wiʿā’an khāliyan
min al-dhikrayāt wa-l-ʿalaqāt al-bashariyya (154). Möjligen kan man
tycka att ”mänskliga relationer” vore en bättre kollokation än ”mänskliga
anknytningar” men kärnan i satsen är det tomma kärlet som metafor. Att
”vältra sig i pengar” (156) istället för ”att pryda sig med guld” (yataḥallā
bi-l-dhahab, 183) är också välfunnet. Och i många humoristiska passager
är det dråpliga draget troget bevarat, som i beskrivningen av gangstern
Gal’as utseende exempelvis (119–120/104).
Det verkar kort sagt som om valet på detaljnivå mellan källspråkstrohet
och målspråkstrohet delvis handlar om subjektiv känsla och tillfällighet.
Det går inte att abstrahera några generella principer. Praxis växlar. Varför
exempelvis translitterationen al-fulaqa för en sak som ska lära huvudpersonen som pojke att visa bättre flit i koranskolan (31/29)? ”Fotprygel” vore
en fullt möjlig översättning, som visserligen gjorde texten lite hemskare
men också mindre kulturaliserad.14
Idag, drygt tjugo år efter utgivningen, känns också ”ta’miya-butiken”
(96/84) som en komplicerad term för ”falafelstället” eller ”falafelbutiken”.
Vad ta’miya är förklaras i förordet: ”en bönrätt, kryddad med vitlök och
persilja” (Mahfouz 1989a:7). Kikärtor är inga bönor egentligen och den
egyptiska falafeln kryddas ofta med dill, men det spelar trots allt ingen roll
för intagandet av rätten i läst form. Likväl, eftersom ordförklaringen finns
på privilegierad plats i förordet, påverkar den mottagandet: I Sydsvenska
Dagbladets porträttserie av litterära nobelpristagare beskrev Sven Christer
Swan Mahfouz författarskap med följande inspirerade ord: ”Det var en
rejäl ta’miya han bjöd på, en rykande bönröra med alla möjliga extra
ingredienser” (Swan 2001).
Seder och bruk, kläder och mat utgör klassiska översättningsproblem
mellan avlägsna kulturer och olika tidsepoker. Men de bör inte överdrivas,
menar David Damrosch (2003:158–159). Att uppskatta en faraonisk
14 Jmf förordets anmärkningar till de i texten förekommande arabiska termerna (Mahfouz 1989a:7). Engelska versionens assimilerande transplantation ”whip” (25) har förlorat kontakten med fotsulorna och den särskilda sorts prygel som det handlar om här.
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dikt om kärlek kräver inga fackkunskaper om vilken typ av plagg det är
som de älskande kastar av sig när de möts, om det är skjortor, tunikor,
gördlar, ländkläden eller andra sorters dräkter. Det är avklädningen i sig
som är intressant, inte tyget, och den litterära effekten är inte beroende
av egyptologisk eller arkeologisk expertis. En översättning blir därmed
(nästan) så god som en an.
Samtidigt kan en läsare som faktiskt är förtrogen med en viss miljö störas enormt av ”sakfel”, om en ”Black Sabbath t-shirt” i original blir till en
”svart Sabbat t-shirt” i översättning eller liknande förvrängningar (Harder
2008:109). I Berättelser från vår gata har jag reagerat mot översättningen
av al-faṭīr(a) (16,21,93) med ”osyrat bröd” (21,24,82) på grund av de
judiska och kristna konnotationer som följer med denna term men inte
med ord som ”bakverk” eller ”pajer” (eng. pastry). Kanske kan också detta
val tolkas som en kulturalisering av verket? Och religionen (islam) är nog
inte så mycket ”till glädje” (153) för den som redan är gift och vill gifta
sig igen som den ”underlättar” månggifte och ”gör det möjligt” (180). I
detta sista fall är det den ovokaliserade arabiska texten som spelar spratt
genom att två olika verb och böjningsformer (yasurru [glädjer] / yassara
[underlätta]) är homografer.
Å andra sidan märks som sagt en vilja från översättarens sida att göra
det främmande familjärt och välbekant på samma gång. Fast domesticeringen kan slå fel och mystifiera den också, som i fallet med ”herr
Grön” (179/150) som i drömmen visar sig för en av gatans ledande män.
Mahfouz åsyftade islamiska helgon al-Khiḍr har genomgått en kulturell
metamorfos och associationen till Elsa Beskow är närmast ofrånkomlig.
Borde inte förlagsredaktören ha reagerat här, undrar man?
Mottagandet

En del av det som hände i Sverige hände också internationellt. Nobelpriset
till Mahfouz skapade en våg av översättningar av hans verk till främmande
språk (jmf AUCP 2004). Det drog också med sig ett ökat förlagsintresse
för arabiska författare i allmänhet. Utgivningen av arabisk litteratur i
översättning blommade plötsligt upp, mer eller mindre varaktigt, i många
länder. En spansk forskare beskriver priset som en historisk vattendelare
när det gäller översättningen av modern arabisk litteratur till spanska
(Fernández Parrilla 2008). Men tillgängligheten av texter säger inte allt.
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Litterärt kulturutbyte måste också bedömas utifrån mottagandet. Hur
ser Mahfouzeffekten ut här?
recensionerna. När man undersöker mottagandet av Mahfouz i Sverige
har översättningarnas trohet inte diskuterats stort. Det beror naturligtvis
på bristen på språklig kompetens bland kritikerna. Däremot har ”den
svenska språkdräkten” i vissa översättningar då och då fått hård kritik
(t ex Gleichmann 1988, Kahle 1988). Eksells översättning av Berättelser
från vår gata fick sällan några direkta omdömen i de recensioner ur dagspressen som jag har tittat på. ”Hon har onekligen en god förmåga att
levandegöra Mahfouz berättarkraft på svenska” (Gruvaeus 1989) är den
enda konkreta ros jag funnit i mitt lilla material. Samtidigt har jag inte
funnit något utdelat ris heller.
Däremot lånas eller citeras det flitigt ur översättarens förord, som haft
en tydlig inverkan på de svenska kritikernas förståelse och tolkningen av
verket. Flera recensenter citerar samma passus, som handlar om bokens
form och dennas relation till den arabiska litteraturhistorien. Eksells tes
om en generisk släktskap mellan Mahfouz text och maqaman, av henne
benämnd ”den klassiska arabiska kortnovellen”, blir i de svenska recensionerna en etablerad sanning. Sören Sommelius (1989) i Helsingborgs
Dagblad, Erik Lundberg (1989) i GP och Gunder Anderson (1989) i
Aftonbladet hänvisar alla till experten, fast Andersson slarvigt kallar henne
för Ekvall i sin anmälan. Både han och Sommelius direktciterar förordets
karakteristik av maqaman ”som ett slags novellepik, skriven på en hårt
stiliserad och knapp konstprosa, ofta med humoristiska utsmyckningar
och utmynnande i en aforistiskt tillspetsad reflektion”. Hos Swahn (2001)
i Sydsvenskan drygt tio år senare får Mahfouz rent av den litterära äran
av att ha ”utvecklat den klassiska, muntliga kortnovellen maqaman som
utmärktes av stilisering och återkommande sagofraser”. Det låter initierat,
men är knappast sakligt korrekt.
Att berättelserna bör läsas mot denna orientaliska eller exotiska horisont blir således tydligt understruket. Mahfouz prosastycken utgör så att
säga per definition något litterärt främmande. För Gunder Andersson i
Aftonbladet särskilt leder denna läsart till en slutsats om en grundläggande
”civilisationsskillnad”:
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[I] den västerländska, dramatiskt uppbyggda, kumulativa novellen finns oavsett
hur slutet blir en framtidstro som här saknas. En tilltro till någon sorts logiska sammanhang. Hos Mahfouz är allt tillfälligheternas spel, och människan är verkligen
en gäst på jorden – som kan bli uppsagd när som helst. Stunden är det enda giltiga,
och stunden kräver handli[n]gen. För eftertanken eller dess kranka blekhet finns
ingen plats. (Andersson 1989)

Logiken och framtidstron förbehålls Västerlandet; i Österlandet råder
slumpen och ödestron. Eftertanken är ”vår” civilisations kännetecken,
impulsiviteten ”deras”. Mahfouz används nu som det moderna beviset
på riktigheten i denna gamla världsbild och dualism. Att berättelsernas
kritiska udd är riktad mot ett samhälle där godtycke och okunskap driver
gäck med vanliga människors liv har inte gått fram till Andersson. Den
koloniala situationen glöms eller göms också bort av honom. Kanske
för att förordet har riktat blickarna i en annan riktning? Den berättelse
som enligt Andersson kommer närmast ”en klassisk europeisk novell”
är den där pojken-huvudpersonen ska bli omskuren. Minnet av omskärelsen framställs i boken som en omskakande och hemsk upplevelse
(10–13/16–18), och flera recensenter kommenterar just den berättelsen
och tycker den är stark.
En odelat positiv recension som utgår från idén om de fattigas solidaritet över gränserna återfinns i Norrländska Socialdemokraten (Gruvaeus
1989). Recensenten är ”djupt imponerad av Mahfouz’ mästerskap” och
talar om hans totala solidaritet med dem han skildrar, nämligen ”folket”.
Det fina med boken är författarens ”förmåga att kunna lyssna till folkets
sorl, ta tillvara de djupa insikterna som dväljs på gatan och klä dessa i en
språklig dräkt så rik på betydelser och så omedelbar i uttrycket att hans
berättelser rymmer något för var och en” (ibid.). Istället för civilisationsskillnader igenkännelse och identifikation. Även Sommelius (1989) i Helsingborgs Dagblad associerar indirekt till arbetarlitteratur, när han talar
om boken som en ”kollektivberättelse” där statisterna är huvudpersoner.
Dessa läsningar visar att texten på svenska trots allt är öppen för en tolkning som inte tar fasta på det kulturspecifika utan söker det universella.
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försäljningen. Berättelser från vår gata blev ingen jätteframgång försäljningsmässigt. Enligt opublicerad statistik inhämtad av Marina Stagh
sålde den 4 750 exemplar.15 Det är något tusental mer än det normala
för översatt fiktionsprosa, men ingen exceptionell siffra. Bättre gick de
för de titlar som nådde marknaden direkt i anslutning till Nobelprisutmärkelsen: Sorl över Nilen, som var den enda titel som fanns omedelbart
tillgänglig när priset tillkännagavs, trycktes raskt om i minst fyra upplagor
och sålde sammanlagt runt 12 000 exemplar, enligt Stagh. Alhambras tre
första böcker hade försäljningsupplagorna 7000 drygt (Miramar), 5500
(Respektable herrn) respektive 2000 (Hösten och vaktlarna), en talserie som
speglar deras kronologiska följd. Den av Mahfouz böcker i Sverige som
kommer närmast epitetet kommersiell succé är Midaqq-gränden, som
2009 kom ut i ny upplaga, vederbörligen hyllad i dagspressens recensioner
som en lysande bok. Men förstautgåvan från 1981 sålde endast runt 800
exemplar, väl att märka. Å andra sidan erhöll Rabén & Sjögren Statens
Kulturråds förlagsstöd för utgivningen, så någon förlust var den inte,
snarare en god investering för framtiden. När författaren så småningom
tilldelades Nobelpriset trycktes boken om flera gånger och nådde stor
spridning.16 Dessutom kan böcker ha mer än ett liv. Nu finns titeln som
sagt åter på marknaden, som också verkar visa lite större intresse än allra
första gången romanen gavs ut.
Berättelser från vår gata fick även den statligt förlagsstöd efter utgivningen, medan båda Bakhålls Mahfouz-titlar och två av Alhambras tre fick
avslag.17 Exakt på vilka grunder bedömningen skedde är inte dokumenterat, men utfallet bör inte ha dikterats av originalverkets konstnärliga halt.
Miramar, som ofta betraktas som en av Mahfouz intressantare romaner,
blev ju utan stöd. Den njugga bedömning som Statens Kulturråd bestod
ansökningarna från småförlagen kan ha berott på den brist på resurser
15 Privat korrespondens. Stagh samlade upplagestatistik genom direktkontakt med förlagen inför ett seminarium i Toledo 1998 ägnat åt att försöka bedöma effekten av
Mahfouz nobelpris på översättningar av arabisk litteratur till europeiska språk i allmänhet. Samtliga upplagesiffror i detta avsnitt kommer från denna källa. Se vidare
Stagh 1999. Alhambras titlar finns fortfarande i lager, varför antalet sålda exemplar
förmodligen har ökat något.
16 Exemplaret i min ägo har en kolofon som anger: ”Första upplagan. Tredje tryckningen. Tjugoåttonde tusendet.”
17 Opublicerad statistik från Statens Kulturråd.
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och professionalism som ställvis märktes i böckerna. Översättningen av
Miramar hade exempelvis sågats i Expressen som ”Mordet på Mahfouz”
(Gleichmann 1988) på grund av påstådd amatörism. Eller också straffades de kanske för brott mot den finlitterära konventionen, som i fallet
med Tjuven och hundarna där originalets naiva illustrationer även pryder
översättningen? Utfallet av stöden illustrerar på sitt sätt den arabiska litteraturens marginella position i det svenska litterära systemet.
Sammanfattning

Med sina sammanlagt fjorton titlar på svenska är Mahfouz till dags dato
(2010) den mest översatte arabiskspråkige författaren i Sverige. Men konkurrensen är inte särskilt hård. Allt som allt omfattar den arabiska fiktionsprosan i svensk översättning bara ett sextiotal verk.18 Mahfouzeffekten
blev trots allt begränsad när det gäller intresset för arabisk litteratur i
landet. Någon arabisk ”boom” blev det aldrig tal om.
Analysen av Berättelser från min gata som översättning respektive mottagandet av boken vittnar om att Mahfouz uppfattades som en exotisk
författare av såväl sin översättare, förlaget som kritikerna. Förordet har
påverkat receptionen markant och styrt presentationen av verket i dagspressen, samtidigt som även införlivande och gästfria läsarter finns representerade i recensionsmaterialet. Översättningen är skicklig och bevarar
bokens litterära kvaliteter. Den uppvisar såväl exotiserande som domesticerande (i betydelsen försvenskande) drag. Det är svårt att identifiera
någon konsekvent strategi i botten, att abstrahera normen, så vida inte
exotisering också ska räknas som en typ av domesticering, vilket Berman
anser (2004:285–286). Han ser translitterationer som en deformering av
texten av etnocentriska skäl. Men översättaren är knappast osynlig i denna
praktik, som (över)tydligt signalerar textens främmande ursprung. Som
helhet betraktad är den svenska texten en kompromiss mellan olika krav
och behov, resultatet av en förhandling (Eco 2003). En tentativ slutsats
av detta är att en målspråksnära och naturaliserande översättningsmetod
å ena sidan och en källspråksorienterad och ”främmandegörande” å den
andra kan tillämpas samtidigt. Till synes motstridiga tendenser kan existera sida vid sida i samma text. Schleiermachers (2004) och Venutis (1995)
teoretiska dikotomier har en bred gråskala i praktiken.
18 Egen statistik.
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Arabisk litteratur oversatt til norsk
Fakta og refleksjoner over hvem, hva og hvorfor
av gunvor mejdell

I

rammen av denne workshopen, ”Litteratur i bevegelse”, handler mitt
bidrag om bevegelse når det gjelder oversettelse og utgivelse av arabisk
skjønnlitteratur i Norge. Hva hemmer, hva fremmer og hvem bestemmer hvor mye og hvilke litterære verk som blir utgitt? I hvilken grad
er utgivelsene resultat av tilfeldigheter eller av strategisk satsning?
I utgangspunktet er det naturlig med en innfallsvinkel som i noen grad
sammenlikner med utviklingen i Sverige – på grunn av sosiokulturelle
og politiske paralleller i våre samfunn, og også fordi svenske kolleger har
skrevet bidrag med ansatser til analyse av hva som har styrt dette feltet på
deres hjemmbane (Stagh 1999, Rooke 2002).
En sammenlikning av utgivelser av arabisk skjønnlitteratur oversatt til
svensk (Stagh fra 1955–1998, Rooke fra 1996–2007) og norsk (Mejdell,
se vedlegg) viser hvor like trendene er i denne henseende:1
Svensk

(av disse poesi)

Norsk

(av disse poesi)

før 1989

21

(?)

5

(0)

1989–1995

18

1996–2004

16

2005–2007

16

8

(1)

(2)

18

(9)

(9)

13

(1)

1 Tallene er ikke nødvendigvis helt eksakte; det kan være overlappinger i de svenske kildene, og utelatelser i både de svenske og de norske kildene. Jeg har heller ikke ajourført statistikken siden utgangen av 2007, men kan anføre at i 2008 var det en 7-8 nye
utgivelser på norsk. Vedlegget med oversatte verker til norsk er imidlertid oppdatert
så langt jeg har erfart.
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Det er altså en markant økning: og særlig har det tatt av i Norge i forhold
til tidligere år, da Sverige hadde langt flere utgivelser.2 Så hva har endret
seg de senere årene?
Som ledd i forberedelsene til dette bidraget, intervjuet jeg i januar 2008
redaktørene for utenlandsk skjønnlitteratur i ledende norske forlag om
deres syn på motiver og betingelser for å utgi litteratur fra den arabiske
verden. Samtlige trakk fram to forhold de vurderte som problematiske:
• å få oversatte bøker til å lønne seg (med mindre det er internasjonalt
kjente og bestselgende forfattere, selvfølgelig), og
• mangel på kvalifiserte oversettere
De norske redaktørene hevder alle at salgspotensialet for bøker fra den 3.
verden generelt er svært lite – med visse unntak. ”Dette er katedralsiden
av vår virksomhet” sier redaktøren for oversatt litteratur i et av landets
største forlag (med referanse til spenningen mellom børs (= bedriftens
lønnsomhet) og katedral ( = kulturoppdraget). En annen redaktør opplever at han må kjempe hardt for sine arabiske (og persiske, tibetanske,
selv italienske) titler innen en ramme på 25–30 oversatte titler per år – der
faste forfattere og garanterte angloamerikanske bestselgere tar nesten hele
plassen. (Noen nevner et stadig økende press fra forlagene om at bøker/
bokutgivelser skal bære sine kostnader.)
Rooke refererer til at mens svenske forlag generelt ikke vil gå inn på
utgivelser der forventet salg er under 2–3000 eks., har smale serier med
oversatt litteratur iblant fått operere som eksklusive nisjer basert på redaktørens litterære skjønn. Slike serier har vi også opplevd i Norge, blant
dagens nisjer kan nevnes Marg-serien til Gyldendal, som ”fremhever nye,
spennende navn fra hele verden”, og Cappelens serie Stemmens kontinent,
som presenterer ”internasjonale kvinnelige lyrikere frå det 20.århundret”.
En forskjell mellom de to land er at i Norge er de største forlagene
sterkt inne i bildet, mens Sverige lenge har hatt små og smale forlag som
spesialiserer seg på skjønnlitterære nisjer, som Alhambra og Tranen. Det
er bare nylig at slike dukker opp i Norge. For arabisk litteratur, skjønn- og
2 Stagh 1999 er bekymret for et tørke i svenske oversettelser etter 1994, men hennes forsiktige optimisme knyttet til effekten av Nobelprisen til en arabisk forfatter i 1988,
har vist seg vel begrunnet.
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”uskjønn”, har vi fått det vesle L.S.P. forlag – entusiastisk (forhåpentligvis
ikke halsbrekkende) drevet av Frode Saugestad (med phD i komparativ litteratur fra SOAS i London). L.S.P. har en dristig utgivelsespolitikk – med
ambisjoner om å utgi de sentrale verk i moderne arabisk litteratur uten å
skjele for mye til økonomi, men også med kontroversielle ikke-litterære
utgivelser som Bin Ladins brev, Milepæler av egypteren Sayyid Qutb (d.
1966), stadig et hovedverk innen radikal islamistisk diskurs, og Norman
Finkelsteins analyser av ”Holocaust-industrien”.
For både store og små aktører i forlagsbransjen har nok økt oppmerksomhet omkring og interesse for Midtøsten og det arabiske virket
positivt på forlagenes satsing på arabisk litteratur. Arabisk er idag mye
”hotere” enn f.eks. russisk litteratur, kommenterer en av redaktørene.
Det er imidlertid et åpent spørsmål om det er ”Nobelpris-effekten” (til
den egyptiske forfatteren Nagib Mahfouz i 1988) eller ”9/11-effekten” og
”hijab-effekten” som veier tyngst i vurderingen av hva folk er interessert
i å lese (om).
Uansett ”effekter” – redaktørene klager over at det er vanskelig å få
presse og andre medier til å fokusere på den utenlandske litteraturen
utenom Skandinavia eller den angloamerikansk kulturkrets – selv om
forfatterbesøk stort sett får brukbar dekning i hovedstadspressen. Med
perifer posisjon i det nasjonale litterære polysystemet, når oversatt arabisk
litteratur sjelden fram i den kulturelle offentlighet, og når den omtales, er
det gjerne nokså overflatisk og med overvekt på det eksotiske.
Mosaikkprogrammet

Det er imidlertid én faktor som overskygger alle andre når det gjelder viljen
til å satse på utgivelse av arabisk litteratur i Norge, og det har å gjøre med
offentlige støtteordninger for oversatt litteratur (administrert via Norsk
Kulturråd). Det har lenge vært norsk kulturpolitikk å støtte bokutgivelser
av høy kvalitet gjennom innkjøpsordninger – dvs. en garanti for innkjøp
av 500 eks. (1000 for norske), som distribueres til landets folkebiblioteker.
Rammen har ligget på rundt 75 oversatte bøker per år ”først og fremst
basert på kvalitet og bredde”. Rundt år 2000 lanserte Kulturrådet ”Mosaikk-programmet” for oversatt litteratur fra de sju største språkområdene
som minoritetsspråklige i Norge kommer fra (urdu, arabisk, bosnisk/
serbisk/kroatisk, persisk, tyrkisk, somali og vietnamesisk). Programmet

120

litteratur i gränszonen

varer ut 2009, sannsynligvis med forlengelse,3 og består i garantert innkjøp
av inntil 5 titler årlig i 500 eksemplarer + at forlaget får refundert hele
oversetterhonoraret, + 25% bonus til oversettere!
I en første fase fikk kontakter i innvandrermiljøene forslagsrett, og
deretter ble listene sendt til akademiske fagmiljø for kommentar/utfylling
av konkrete titler, og så kunne forlagene plukke titler fra denne ”forhåndsgodkjente” listen. Enkelte forlag har spilt ”safe” ved å holde seg, stort
sett, til denne listen over sentrale verk i moderne arabisk, osv., litteratur.
De senere årene fremmer forlagene forslag på titler – i prinsippet skal
kontrakter være inngått med forfatter/forlag/oversetter i forkant. Forslagene vurderes etter kriterier som litterær kvalitet, status i hjemlandet (og
anbefalinger fra fagmiljøene spiller en stor rolle).
Alle forlagsredaktørene fremholdt at støtte fra Mosaikk har vært avgjørende for deres satsning på arabisk skjønnlitteratur – da markedet for
øvrig gjerne har vært lite lønnsomt, kanskje bare 3–500 solgte eksemplarer
(utover de 500 innkjøpte).
Oversettere

Foreløpig synes det å være veldig få oversettere med tilnærmet norsk innfødt kompetanse i målspråket (TL) samt tilstrekkelig kompetanse i arabisk
kildespråk (SL). Faktisk fikk det stor betydning at én oversetter av helsemessige årsaker måtte slutte som universitetslærer, og etterhvert kunne gå
inn for oversettelse på heltid. Litt effekt ble det kanskje også av prosjektet
med novelleantologien Den arabiske verden forteller (1997, redigert av G.
Mejdell og S. Hafez), som samlet mange dyktige arabiskstudenter som her
for første gang fikk prøve seg i oversettelse – noen av dem fortsatte siden.
Fra høsten 2005, og inspirert av Tetz Rookes kurs i oversettelse av
arabisk litteratur ved Gøteborgs Universitet, har vi ved Universitetet i
Oslo innført masterkurs i litterær oversettelse fra arabisk. Det kombinerer
teoretiske perspektiver fra feltet Translation Studies, evaluering av strategier i oversettelser til norsk og engelsk (iblant også svensk), og praksis i å
oversette en arabisk novelle, samt å kommentere egne valg og strategier i
prosessen. Det er tatt initiativer til å integrere oversettelsesstudier innen
3 Høsten 2010 heter det fra informert hold i Kulturrådet at man bare har vedtak ut
2010, men ” regner med at det kommer til å fortsette”.
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de enkelte språkfag ved universitetet med fagene allmenn litteratur/verdenslitteratur og translatologi, men det gjenstår å få et gjennombrudd her.
I samarbeid med Norsk kulturråd lanserte Norsk oversetterforening for
et par år siden prosjektet Flerstemt: det har som mål å rekruttere og lære
opp skjønnlitterære oversettere fra minoritetsspråk i det norske samfunnet. I programmet heter det at ”de aller fleste romaner som oversettes til
norsk, oversettes fra engelsk. Det oversettes altfor lite fra ikke-europeiske
språk, og nesten ingenting fra de språkene som landets minoritetsgrupper
representerer. En grunn til dette ligger i forlagsbransjens tanker om hva
det er mulig å tjene penger på. Men en annen grunn er at det ikke, eller
nesten ikke, finnes kvalifiserte oversettere fra disse språkene.” Opplegget
går over flere måneder med fellessamlinger der man har forelesninger,
gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver (hjemmeoppgaver); så skal
hver student oversette en kort skjønnlitterær tekst under veiledning av
en av oversetterforeningens erfarne medlemmer (særlig med det språklige
uttrykk). Høsten 2007 ble f.eks. 18 kandidater tatt opp, som potensielle oversettere fra åtte språk: arabisk, bosnisk-serbisk-kroatisk, hindi,
nepalsk, persisk, somali, urdu og vietnamesisk. Gruppen besto dels av
annengenerasjons innvandrere, dels av universitetsstudenter. Prosjektet
fikk dessverre begrenset suksess, da det viste seg at flere av de førstnevnte
simpelthen hadde for dårlig kompetanse i norsk. Dessuten er språklig
sensitivitet og kreativitet ikke en gave enhver har fått tildelt, og kanskje
noe som bare til en viss grad kan læres...
Endelig bør nevnes, at det ikke akkurat er noen lukrativ beskjeftigelse
å oversette arabisk skjønnlitteratur (selv med støtte fra Mosaikkprogrammet, som altså gir 25% på toppen av vanlig honorar), så unge mennesker
sultne på en økonomisk romslig tilværelse lar seg vanskelig rekruttere til
bransjen. Det blir derfor for mange en utfordrende, men krevende syssel
ved siden av annet inntektsbringende arbeid, hvilket begrenser omfanget
av aktiviteten, og dermed antall prosjekter.
Valg av tekster til oversettelse

Det er et faktum at ingen av de oversatte romanene (med ett eneste unntak), og også bare unntaksvis den oversatte poesien, er førstegangsoversettelser fra arabisk – det vil si at tekstene har alle sammen allerede kommet
seg til Europa/Vesten. Det forhindrer ikke at de aller fleste oversettelsene
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er gjort fra den arabiske teksten. Samtlige forlagsfolk jeg snakket med,
understreket som et overordnet prinsipp at litterære tekster oversettes fra
originalspråket – ”med mindre det ikke lar seg gjøre å få en kvalitativ god
oversettelse direkte fra kildespråket”, som i praksis vil si at man ikke har
kvalifiserte oversettere (fra f.eks. indonesisk eller nepali). At den libanesiske Hanan al-Shaykh i 2001 ble oversatt via engelsk, ville ikke skjedd i
dag, sa Gyldendals redaktør, ut fra en noe/betraktelig bedre oversettersituasjon for arabisk. På den annen side understreket hun at å utvikle nye
oversettere kan kreve betydelige ressurser, i form av å engasjere erfarne
oversettere og språkvaskere som konsulenter.
For alle redaktørene var litterær kvalitet det de oppga som absolutt
fremste kriterium for utgivelse. Flere av dem innrømmet at de ikke tør ta
sjansen på å utgi en roman de ikke selv kunne ha i det minste et inntrykk av,
selv med bruk av eksterne konsulenter. Når ingen i redaksjonen behersker
arabisk, blir det til at man – innenfor de strenge rammer som fins – prioriterer titler som er tilgjengelige og kan leses på et kjent europeisk språk.
Selv det vesle L.S.P. som sikter på å utgi flest mulig av de moderne arabiske
klassikere, har til nå bare titler som faktisk alt er oversatt til europeisk...
Redaktøren i Cappelen (som forøvrig har relativt få arabiske utgivelser) ga
også uttrykk for at han følte seg tryggere på kvaliteten til en bok om den
alt var valgt ut av eksperter hos internasjonale agenter med store ressurser.
Cappelen har likevel gitt ut enkelte romaner og diktsamlinger av ellers
mindre sentrale forfattere og poeter, av politiske og solidariske grunner
framfor nødvendigvis litterære kriterier (PEN, fribyforfattere o.l.). I det
hele tatt vil jeg fremheve idealismen og engasjementet hos de ansvarlige
redaktørene for utenlandsk skjønnlitteratur, mens den etterlyste strategien
bak utvelgelsen av titler for oversettelse, viser seg altså å være nokså fraværende. ”Jeg forholder meg ikke analytisk til den arabiske litteraturen”, sa
redaktøren hos Pax, et mindre forlag som heroisk har tatt på seg utgivelsen
av ikke akkurat bestselgerkandidater som Abderrahman Munif´s Saltbyer i
tre svulmende bind (anbefalt under Mosaikk-programmet), forlaget vant
forresten også konkurransen om rettighetene til Naguib Mahfouz etter
Nobelprisen i 1988.
Redaktørene oppgir mange ulike kilder for sine valg: en kombinasjon
av omtaler i internasjonale tidsskrift/presse, kontakter med store forlag
ute, samt anbefalinger fra norske fagmiljø – kort sagt man snuser rundt
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omkring. Med større ressurser i de akademiske miljøene som arbeider med
arabisk språk og litteratur (svært få i Norge, noe flere i Sverige) kunne
man kanskje få fram en større bredde i utgivelsene på det skandinaviske
markedet. På børs-siden, derimot, kan nok en universitetsakademiker
tenke for eliteorientert, og dermed neglisjere publikumssuksesser (i både
Kairo og Oslo) som Alaa al-Aswanys Yaqoubian-bygningen. Men igjen
– børsen, markedet, er uberegnelig. Med den sterke tabloide interessen
for genren ”sex og vold bak sløret”, måtte man kunne tenke seg at bloggromanen Jentene i Riyadh av Rajaa Alsanea, markedsført internasjonalt
som ”chic lit” og ”sex og singelliv i Saudi-Arabia”, ville være attraktiv
med tanke på markedet (børsen). To store forlag i Norge vurderte faktisk
denne boka, men trakk seg pga. det man vurderte som manglende litterær
kvalitet (eller manglende sjanse for støtte fra Mosaikk-programmet?). Det
vesle forlaget Versal antok boka og fikk den inn i Bokklubblisten (som
normalt gir godt salg), men boka ble en flopp, vakte liten interesse, og
solgte overraskende dårlig...
Den franske oversetter (fra arabisk), litteraturhistoriker og kulturkritiker Richard Jaquemond (2004) hevder at vi (med bakgrunn i fransk, eller
vestlig kultur mer generelt) når vi oversetter arabiske romaner, tenderer
mot å velge oss forfattere som grunnleggende samsvarer med vår egen livsoppfatning, vestlig-orienterte forfattere som med kritiske budskap mot
egne samfunn bestyrker våre fordommer. Det kan vi godt reflektere over.
Men innvendingene er flere: Hvem er det som skriver, som er forfattere
– både der og her? Innebærer ikke Jaquemonds poeng i siste instans at
”vi” – eller våre intellektuelle – har monopol på bestemte livsoppfatninger,
og at de som står for dem i den ikke-vestlige verden ikke er ”autentiske”?
I prinsippet vil jeg nok slutte meg til retningslinjene som den tyske
oversetteren fra arabisk, Hartmut Fähndrich, anbefaler i et intervju,
nemlig å ”[…] select among literature, not only according to Western
[literary] taste – but what is considered important and rouses interest (even
controversy) in the SL native literary milieu, and/or in SL society” – og
da faller faktisk også begge de ovenfor nevnte bøkene innenfor rammen.
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Oversettelse og tekstredigering

En av de norske redaktørene påpekte at han ofte hadde det inntrykket at
arabiske romaner ikke hadde vært gjennom noen form for redaksjonelt
arbeid, slik det er normalt med norske tekster – selv av vel etablerte forfattere. Han fortalte at han hadde ymtet frempå om dette til en arabisk
forlagskontakt, som hadde bekreftet dette inntrykket, og med følgende
kommentar, nemlig at arabiske forfattere forbinder enhver intervensjon
i deres litterære tekst med en inngripen av sensuren.
Et annet aspekt av dette, som jeg flere ganger har merket meg i diskusjoner om arabisk oversatt litteratur, er påstanden om at den oversatte
teksten – altså TT – litterært sett er blitt bedre enn den arabiske originalen. Dette argumentet dukker iblant opp hos arabiske forfattere og
litteraturvitere, når de kritiserer at akkurat den boka eller forfatteren har
oppnådd internasjonal anerkjennelse gjennom å bli oversatt og dermed
kjent for et utenomarabisk publikum. (Mulig utslag av misunnelse, eller
reelt poeng?)
Under gjennomgangen av oversettelsene av Mourid Barghoutis: Jeg så
Ramallah (norsk 2005, engelsk 2000), oppdaget vi (på masterkurset) at
den egyptisk/engelske oversetteren og berømte forfatteren Ahdaf Souweif
hadde tatt seg svært store friheter, med betydelige utelatelser. Under arbeidet med en nyoversettelse av Tayeb Salihs moderne klassisker Trekket mot
nord direkte fra arabisk (den første oversatt til nynorsk via den engelske
Season of migration to the north) merket oversetteren seg at den arabiske
teksten inneholdt flere passasjer som simpelthen var utelatt i den engelske,
og dermed nynorske, utgaven. Den engelske oversetteren var forøvrig
ingen hvemsomhelst, men Denys Johnson-Davies, en pioner i oversettelse fra arabisk, og som alene har stått for en brorpart av oversettelser av
modern arabisk litteratur til engelsk (se hans memoirbok Johnson-Davies
2006). Det at originalmanus har vært gjenstand for lite bearbeiding, kan
selvsagt rettferdiggjøre endringer ved oversettelse. Den egyptiske intellektuelle Lewis Awad var inne på dette da han på 50-tallet oppfordret til
å oversette moderne arabiske verk til engelsk, men understreket at det
ville være nødvendig å stryke mye, da arabiske tekster er altfor pratete...4
4 Jeg har notater fra denne arabiske artikkelen, men er ikke istand til å finne referansen.
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Hvorfor oversette arabisk litteratur?

”Uten oversatt litteratur kveles Norge” uttalte Gyldendals hovedredaktør
for utenlandsk skjønnlitteratur, Janneken Øverland, under et seminar for
et par år siden. Våre små nasjonale litteraturer trenger impulser utenfra.
Men også det videre samfunnet har behov for at i det minste noen får
tilgang til alternative kulturelle produkter fra den arabiske verden, ikke bare
religiøst motiverte uttrykk, ikke bare arabere som bærere av islam (fredelig
eller aggressivt), som våre media nokså ensidig retter fokus mot. Moderne
arabisk litteratur viderefører arven fra den arabiske nahda, den kulturelle
renessansen, med opplysning (tanwir) og framskrittstanker (taqaddum).
I disse tider er det mer enn noensinne viktig å fremme stemmer som moderne og progressive intellektuelle som like autentiske som de konservative
og tradisjonsbundne, og fremme litteratur som gjenspeiler mennesker og
liv som er alminnelige og dagligdagse, ikke bare voldelige og fanatiske.
Referanser
Jacquemond R (2004) Towards an Economy and Poetics of Translation from and into
Arabic. In: Faiq S ed. Cultural Encounters in Translation from Arabic. Pp. 117–127.
Cleveland: Multilingual Matters.
Johnson-Davies D (2006) Memories in Translation, A Life between the Lines of Arabic
Literature. Cairo: AUC Press.
Rooke T (2002) Den nya arabiska översättningsrörelsen – ett svenskt perspektiv. Svenska
Institutet i Alexandria.
Stagh M (1999) The translation of Arabic literature into Swedish. Cuadernos de la escuela
de traductores de Toledo 2:41–46. La recepción de la literatura árabe contemporánea en
Europa.
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Arabisk litteratur i norsk oversettelse
a. prosa
Tayeb Salih (Sudan):
Trekket mot nord (overs. fra engelsk) Samlaget 1969 ny overs. fra arabisk ved Anne
Aabakken, Gyldendal 2004
Taha Husayn (Egypt):
Dagene som var. En egyptisk barndom (overs. Einar Berg) Aschehoug 1973. New
edition Aschehoug 2010
Ghassan Kanafani (Palestina):
Menn under sola og andre palestinske fortellinger (noveller, overs.fra engelsk) Pax 1977.
Nawal Saadawi (Egypt):
Firdaws: en kvinne på nullpunktet (overs. fra engelsk) Tiden 1985
Imamens fall (overs. Anne Aabakken) Emilia 1991
Gamal al-Ghitani (Egypt):
Herskeren [Zayni Barakat] (overs. Einar Berg) Aschehoug 1988
Naguib Mahfouz (Egypt):
Midaqq-smuget (overs. Bjørn Olav Utvik) Pax 1989
Kairotrilogien. 3 bind (overs. via fransk) Pax 1990–91
Arabiske netter (overs. Jan Tore Knudsen) Pax 1996
Gebelawis barn (overs. Anne Aabakken) Pax 2005
Imil [Emile] Habibi (Israel/Palestina):
Sa’id, Peptimisten: hans forunderlige liv og forbløffende forsvinning (overs. fra engelsk)
Cappelen 1994
Izzat al-Ghazzawi (Palestina):
Brev underveis (overs. Anne Aabakken) Cappelen 1994
Nebo-fjellet (overs. Anne Aabakken) Cappelen 1997
Gjenlyd (overs. Anne Aabakken) Cappelen 2001
Sannheten sover (overs. Anne Aabakken) Cappelen 2004
Den arabiske verden forteller, redigert av Gunvor Mejdell og Sabry Hafez. (div.
oversettere) Bokklubben Kunnskap og kultur 1997
Hanan al-Shaykh (Libanon/London):
Jeg feier solen av hustakene, (noveller) (overs. fra engelsk). Gyldendal 2000
Bare i London (oversatt fra engelsk). Gyldendal 2002
Gresshoppen og fuglen. Min mors historie. (overs. fra eng.) Gyldendal 2010
Abderrahman Mounif (Saudiarabia/Jordan):
Sandvidder [Byer av salt I] (overs. Geir Skogseth) Pax 2004
Revne [Byer av salt II] (overs. Geir Skogseth) Pax 2006
Elyas Khoury (Libanon):
Solens port (overs. Anne Aabakken), Aschehoug 2004
Yalo (overs. Anne Aabakken), Aschehoug 2007
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Miral al-Tahawi (Egypt):
Teltet (overs. Anne Aabakken) Gyldendal 2005
Blå aubergine (overs. Anne Aabakken) Gyldendal 2008
Baha Taher (Egypt):
Tante Safiyya og klosteret (overs. Jan Juchelka). Solum 2000
Kjærlighet i eksil (overs. Gunvor Mejdell) L.S.P. 2008
Der solen går ned (overs. Unn Gyda Næss) Vigmostad & Bjørke 2009
Sun’allah Ibrahim (Egypt):
Komiteen (overs. Anne Aabakken) Solum 2005
Det stinker (overs. Anne Aabakken) L.S.P. 2009
Hanna Mina (Syria):
Bilder fra en barndom (overs. Elarbi El Maabdi) Solum 2005
Mourid Barghouti (Palestina):
Jeg så Ramallah (overs. Anne Aabakken) LSP forlag 2005
Turki al-Hamad (Saudiarabia):
Adama (overs. Anne Aabakken), L.S.P. 2005
Rajaa Alsanea (Saudiarabia):
Jentene fra Riyadh (overs. Anne Aabakken) Versal 2007
Alaa Al Aswany (Egypt):
Yacoubian-bygningen (overs. Linda Kjosaas), Gyldendal 2007			
Chicago (overs. Linda Kjosaas), Gyldendal 2008
Jeg skulle ønske jeg var egyptisk (noveller)(overs. Linda Kjosaas) Gyldendal 2010
Mohamed Choukri (Marokko):
Tørt brød (overs. Jan Juchelka) L.S.P. 2007
Hoda Barakat (Libanon):
Vannpløyeren (overs. Anne Aabakken), Aschehoug 2008
Sinan Antoon (Irak):
‘idsja:m (I‘jam) (overs. Anne Aabakken), L.S.P. 2008
Rachid al-Daif (Libanon): (overs. Anne Aabakken), L.S.P. 2009
Mohamed El-Bisatie (Egypt): Innsjøens larm (overs. Anne Aabakken), L.S.P. 2009
Salwa Al Neimi (Syria): Honningbeviset (overs. Linda Kjosaas) Gyldendal 2009
[oversatte arabiske forfattere som skriver på engelsk, fransk eller tysk: Amin Maalouf
(Libanon), Tahar Ben Jalloun (Marokko), Rachid Mimouni og Assia Djebar (Algerie),
Yasmina Khadra (< Mohamed Moulessehoul, Algerie), Rafiq al-Schami, Ahdaf Soueif
(Egypt), Hisham Matar (Libya)]
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b. poesi
Adonis [Ali Ahmad Said] (Syria/Libanon/Frankrike)
Mihyars sanger. (Gjendiktet via fransk (+justert i forhold til arabisk original) og med
forord av Halvor Roll). Gyldendal. 1985
Muhammad al-Maghout (Syria):
Gleden er ikke mitt yrke (Gjendiktet av Walid al-Kubaisi). Pentagruel 1998
Muniam Alfaker (Irak/Danmark):
Sky på flukt. (Gjendiktet fra dansk av Erling Kittelsen). Aschehoug
Visjonens bok (gjendiktet av Erling Kittelsen og Walid al-Kubaisi). Solum 2001
Hakim Mardan (Libanon/Norge):
Noe Tøv. (Gjendiktet av Ulla Stang Dahl). Oktober 2000
Mahmoud Darwish (Palestina):
Hvorfor lot du hesten bli igjen alene? (Overs. Anne Aabakken). Solum 2002
Ghassan Zaqtan (Palestina):
Dikt i utvalg (Gjendiktet av Ulla Stang Dahl) Oktober 2002
Mansur Rajih (Jemen/Norge):
Horoskop: Fengsel? Horoskop: Kjærleik? (Gjendiktet av Tor Obrestad) Cappelen 2000
Langt borte: så nær / Ba´id : qarib (bilingual edition, norsk gjendiktning ved Tor
Obrestad). Cappelen 2003
Moustafa Gharib (Irak/Norge):
Tidsaldre og drøm. (bilingual edition, overs. til norsk av Alarbi El Maabdi, gjendiktet
av Hege Woxen.) Cappelen 2003
Fadwa Tuqan (Palestina):
Aleine med dagane. (Gjendiktning fra engelsk og via arabisk) av Odveig Klyve.
Cappelen 2005.
Vinduet: spesialnummer om arabisk litteratur: Arabia. 2002
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Skönlitteratur från det
fransktalande Karibien i översättning
En undersökning av utgivningen i Norden
under perioden 1945–2009
elisabeth bladh

F

ör ungefär tio år sedan konstaterade Ingela Engman (2001) i en
rapport för Statens Kulturråd att skönlitteratur för vuxna i svensk
översättning av författare från Asien, Afrika och Latinamerika
innehar en mycket undanskymd plats på den svenska bokmarknaden. Utomvästerländsk litteratur är svårsåld och förlagen väljer därmed
i stor uträckning att inte ge ut författare från för oss avlägsna platser
eftersom det inte bär sig ekonomiskt.
Den här uppsatsen undersöker utgivningen av författarskap från ett sådant område, nämligen det franskspråkiga Karibien, i översättning till de
fem nordiska språken danska, finska, isländska, norska och svenska. Enligt
statistik för åren 1990–2009 över utgivningen av skönlitteratur generellt i
de fem nordiska länderna (Carlsson & Harrie 2001:67, Nordicom 2010)
ligger Danmark, Finland och Sverige ganska lika, medan antalet utgivna
skönlitterära verk i Norge och framförallt Island är lägre. De låga utgivningssiffrorna för Norge beror emellertid på att all data inte registrerats vid
insamlingstillfället. Länderna visar sig även vara ganska samstämmiga vad
det gäller källspråk för skönlitterära översättningar då den genomsnittliga
utgivningen under 1990-talet av litteratur översatta från franska uppgår
till ungefär 3–5 % (Carlsson & Harrie 2001:69)1. Vi skulle således kunna
förvänta oss att utgivningen av franskkaribisk litteratur är markant lägre
på Island men att det annars rör sig om ungefär samma volymer.
Undersökningen baserar sig på en bibliografisk metod, där jag dokumenterar vilka monografier som hittills getts ut, för att på så vis ta reda på
1

Siffran gäller utgivningen 1990, 1995–1999.
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hur denna ”franskkaribiska” litteratur når sina nordiska läsare och framförallt om det genom en relativt begränsad undersökning som denna går
att utröna om något land tenderar att fungerar som ”introduktionsland”
för denna litteratur på den nordiska marknaden. Enligt Pascale Casanova
(1999, 2002) förmedlas litteratur mellan perifera områden, såsom de
franskspråkiga Antillerna och Norden, framförallt genom att verken konsekreras av ett dominerande centrum (Paris, London, New York). Men
ett perifert land skulle sedan kunna fungera som dominerande centrum
på en lokal översättningsmarknad.
I uppsatsen visar jag även att prestigefyllda litterära utmärkelser har varit starkt bidragande, eller kanske t o m avgörande, för att ett författarskap
har introducerats på den nordiska bokmarknaden. Därefter diskuterar jag
några faktorer mer i detalj som påverkar verkens reception i målkulturen,
d v s vilket förlag som ger ut böckerna och vem som översätter dem, samt
vilken titel de marknadsförs under. Den relativt utförliga diskussionen av
titlar motiveras av att ett verks titel fyller flera viktiga funktioner (Nord
2004). Den ska koppla ihop en text med ett namn, ge en antydan om
innehållet och helst appellera rent allmänt till potentiella läsare. Eftersom
olika språkkulturer har olika konventioner kan det dessutom gälla skilda
normer för hur en titel kan eller bör se ut mellan källspråk och målspråk.
Avslutningsvis studeras nyutgåvor och nyöversättningar, som i likhet med
en kontinuerlig utgivning av en författares verk, kan anses fungera som ett
slags kvitto på att ett författarskap lyckats etablera sig i målspråkskulturen.
Uppsatsen inleds emellertid med en genomgång av några metodologiska svårigheter, t ex vem som kan betraktas som en ”franskkaribisk” författare och vilka möjligheter som finns för att identifiera översättningarna.
Metod

Undersökningen utfördes i oktober–november 2009 genom sökningar i
de fem nordiska nationella bibliotekskatalogerna efter en lista med namn
på författare från det fransktalande Karibien för att ta reda på vilka verk
som översatts till danska, finska, isländska, norska och svenska under
perioden 1945–2009. I likhet med två tidigare undersökningar av skönlitterära översättningar (Steenmeijer 1989 och Lievois 2006) ingår enbart
monografier i studien. Monografier är enklare att identifiera eftersom
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publikationer i tidskrifter inte alltid anges i bibliotekskatalogerna. Dessutom är monografier, och då främst romaner, den skönlitterära genre som
läses flitigast. En nackdel med att enbart ta med monografier är dock att
det ger skenet av att vissa verk, i synnerhet dikter, finns översatta till ett
språk men inte till andra. Detta gäller exempelvis Aimé Césaires berömda
prosadikt Cahier d’un retour au pays natal där ett urval publicerats på
svenska i antologiform och därmed inte ingår i min undersökning. Det gör
däremot den norska översättningen som gavs ut i en separat volym 2001.
Det bör alltså nämnas att ett antal författare som inte getts ut i bokform
finns att tillgå på svenska respektive norska i antologierna Ögon av sten
och vatten: en karibisk antologi (Julien & Landelius 1994) och Karibia
forteller: karibiska noveller (Jensen 2001). Dessutom finns en pedagogisk
utgåva (Jensen 2006) av en roman av Michelle Gargar, försedd med ordlistor, diskussionsfrågor samt en webbsida, som riktar sig till elever i den
danska gymnasieskolan.
urval: vem är en författare från det fransktalande karibien?
Utgångspunkten för jämförelsen utgörs av en sammanställning av 169
författarnamn, hämtade ifrån internetsajten Île-en-île. Sajten administreras av The City University of New York och innehåller fakta om de
fransktalande områdena i Karibien, Medelhavet, Indiska Oceanen och
Stilla Havet, bland annat en förteckning över skönlitterära författare.
Projektet Île-en-île startade 1998 och sajten uppdateras kontinuerligt.
Lejonparten av de 169 författarna som ingår i uppställningen är haitier
(102). Antalet författare ifrån områdena som fortfarande tillhör Frankrike
är betydligt lägre: 28 från Martinique, 26 från Guadeloupe samt 13 från
Franska Guyana. Denna snedfördelning förklaras delvis av att det ligger
ett mycket grundligare arkivarbete bakom den haitiska förteckningen,
som utfördes i samband med tvåhundraårsjubileet av Haitis självständighet 2004. En skillnad är att antalet unga författare är betydligt fler i
den haitiska avdelningen, där fem personer är födda på 70-talet och fyra
på 80-talet. Den yngsta författaren från Martinique är född 1970, den
näst yngsta 1965; den yngsta från Guadeloupe är född 1957 och 1962
i Guyana.
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Île-en-île anger inga kriterier för urvalet av de författare som finns med
i förteckningen, men de verkar ha använt sig av en mycket vid definition
för att på så sätt kunna inkludera alla med anknytning till det fransktalande Västindien. Detta är förståeligt med tanke på att websajtens syfte är
att sprida kunskap om de franskspråkiga öarnas kultur i vid bemärkelse2.
Således återfinns namn som många skulle klassa som ”franska” författare,
exempelvis Saint-John Perse och André Schwartz-Bart. Perse föddes visserligen in i en välbärgad vit familj på Guadeloupe 1887, men flyttade redan i tolvårsåldern till Frankrike och arbetade sedan som fransk diplomat,
vid sidan av skrivandet. A. Schwarz-Bart föddes i Frankrike men gifte sig
med en kvinna från Guadeloupe. Efter den prisbelönade debutromanen
Le dernier des justes (svensk titel Den sista av de rättfärdiga) skrev han två
romaner på karibiskt tema, varav en tillsammans med sin fru Simone
Schwarz-Bart. Île-en-îles använder sig därmed av ett generösare urval än
exempelvis Engman, som i sin undersökning av latinamerikansk, asiatisk
och afrikans skönlitteratur i svensk översättning föredrog att inte inkludera ”västerländska författare som valt att bosätta sig i Asien, Afrika och
Latinamerika och lämnat den europeiska litteraturtraditionen” (2001:7).
En liknande strategi verkar följas av Macondo, en svensk webbplats vars
syfte är att främja skönlitteratur ifrån Latinamerika, Asien och Afrika,
eftersom A. Schwarz-Bart inte finns med i dess digitala uppslagsverk. Îleen-îles förteckning innehåller många författare som inte längre bor kvar i
Karibien utan är eller har varit verksamma i andra länder, exempelvis USA
(t ex Edwidge Danticat, Maryse Condé), Kanada (t ex Dany Laferrière,
Gérard Étienne), Frankrike (t ex René Depestre, Condé), Guinea (t ex
Condé) eller Senegal (t ex Myriam Warner-Vieyra). Personer som inte
själva är födda i Karibien, men vars föräldrar är det ingår också (t ex Gisèle
Pineau och Fabienne Kanor). Inte heller utgör språket som författarna
skriver på ett urvalskriterium. De flesta författarna publicerar visserligen
på franska, men förteckning omfattar även författare som skriver på ett
annat språk, exempelvis engelska (t ex Danitcat).
2 ”Île en île est un site web libre d’accès et sans but lucratif destiné à offrir une riche documentation des îles francophones et à valoriser des ressources informatives et noncommerciales sur le monde insulaire”. http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/ileenile.html hämtad 100630.
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Förteckningen innehåller framförallt skönlitterära författare, men det
finns undantag: Frantz Fanon skrev enbart essäer och vetenskapliga publikationer men har ändå getts plats. Även Macondo har med Fanon. Det
har däremot inte Alex Författarlexikon, en annan svensk webbplats, som
listar skönlitterära författare som ges ut på svenska, antingen i original
eller i översättning.
Den vida definitionen av begreppet skönlitterär författare från det
franskspråkiga Karibien som Île-en-île anammat passar även för undersökningen i den här uppsatsen eftersom den har en kvalitativ snarare än
kvantitativ prägel. Ett syfte med studien är ju att ta reda på den franskkaribiska litteraturens väg till nordiska läsare i översättning gestaltar sig
och då kan det ha ett värde att veta om den når oss via engelskan i en
amerikansk publikation eller om man behöver vara en vit man som flyttar
till eller från regionen via Frankrike.
Förteckningen är visserligen inte heltäckande, men de mest betydelsefulla och internationellt kända författarna finns med. Vanligtvis är det
denna kategori som har störst chans att översättas till ett annat språk.
Därmed påverkas undersökningen antagligen inte nämnvärt av att mer
marginella författare inte tagits med på Île-en-îles webbplats, som exempelvis haitiern Antoine Petit, som under pseudonymen Gilbert Lindet
i mitten av sjuttiotalet gav ut en roman på svenska i två volymer på ett
litet svenskt förlag.
val av sökverktyg för identifiering av översättningarna.
Åtminstone två alternativ fanns att tillgå för att identifiera de befintliga nordiska översättningarna: UNESCOs översättningsdatabas Index
Translationum och de enskilda ländernas nationella bibliotekskataloger.
Index Translationum har använts vid tidigare jämförande inventeringar av
skönlitterära översättningar, som dock har varit av betydligt större omfång
än den här studien som intresserar sig för ett begränsat geografiskt område.
Marteen Steenmeijer (1989) använde Index Translationum i sin jämförelse av utgivningen av spansk och spanskamerikanske skönlitteratur i
nio länder. Samma databas utgjorde även utgångspunkten för Katrien
Lievois (2006) studie, vars syfte bestod i att fastställa målspråken för
översättningar av skönlitteratur skriven på franska. Den digitala versionen
av mediet, som användes av Lievois, har en del fördelaktiga funktioner:
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det går till exempel lätt att ta reda på vilken författare som är mest översatt i världen. Index Translationum har dock två nackdelar med hänsyn
till min undersökning.3 För det första innehåller den digitala versionen
bara data från och med 1979 och framåt. Den del av undersökningen
som omfattar perioden 1945–1978 skulle alltså få göras efter de tryckta
förteckningarna av Index Translationum. Värre är dock att databasen inte
är helt tillförlitlig. Om man gör mer omfattande studier, som Steenmeijer
och Lievois, jämnar skillnaderna kanske ut sig något, om man antar att
det finns ungefär lika stora brister i uppgifterna från alla länder. Men
om man som i mitt fall undersöker ett begränsat och mindre geografiskt
område kan skillnaderna i korrektheten av inrapporteringen få stort utslag. Sverige tycks exempelvis under en längre tid ha haft en synnerligen
sporadisk inrapportering i förhållande till de övriga nordiska länderna när
det gäller författarna som ingår i den här studien.
Jag använde mig därför av de enskilda ländernas nationella bibliotekskataloger: danska Rex, finska Fennica, isländska Gegnir, norska Bibsys
och svenska Libris. Alla katalogerna är digitaliserade och nås lätt på nätet.
När det gäller den svenska delen av undersökningen skulle även det
digitala uppslagsverket Macondo ha kunnat användas som källa, i och
med att författare från Västindien finns med i webbplatsens förteckning.
Macondo användes som utgångpunkt i en tidigare studie där jag undersökte skönlitterära översättningar till svenska av afrikanska och karibiska
författare (Bladh 2010). En nackdel med ett sådant uppslagsverk är dock
att det, till skillnad från en nationell bibliotekskatalog, inte alltid uppdateras regelbundet. Vid en jämförelse av resultatet ifrån Libris-undersökningen och informationen på Macondo visar det sig dock att det är den
äldsta översättningen som saknas på Macondo, det vill säga Mayotte från
Martinique av Mayotte Capécia (1949). Nämnas bör dock att inte heller
nationella bibliotekskataloger alltid är kompletta: den danska översättningen Fugle av Perses Oiseaux finns med i de danska folkbibliotekens
databas (www.bibliotek.dk) men den går inte att finna i Rex.

3

För ytterligare kritik av UNESCOs statistik, se Heilbron (1999).
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Resultat

Av de 169 författare som fanns upptagna i Île-en-îles förteckning när
undersökning utfördes i september 2010 har följande fjorton personer
översatts till ett eller flera nordiska språk under perioden 1945–2009:
Capécia (sv), Césaire (dk, no, sv), Patrick Chamoiseau (dk, no, sv), Condé
(dk, fi, no, sv), Danticat (dk, fi, isl, no, sv), Depestre (dk), Fanon (dk, fi,
no, sv), Édouard Glissant (no), Laferrière (sv), Perse (dk, isl, no, sv), Jacques Roumain (dk, sv), A. Schwarz-Bart (dk, fi, no, sv), S. Schwarz-Bart
(fi, no) och Warner-Vieyra (sv). I tabell 1 ges en uppställning i kronologisk ordning med de sammanlagt 59 översättningarna av de romaner,
diktsamlingar, essäer, teaterpjäser och novellsamlingar som kommit ut i
de fem länderna. En fullständig bibliografi finns tillgänglig i appendix.
Årtal inom parentes anger året för den första utgåvan. Årtal i kursiv
anger nyöversättning. Årtal inom hakparentes anger ny upplaga. I ett fall
har det inte gått att fastställa årtalet för en översättning: det gäller texten
till den norska uppsättningen av Césaires Une saison au Congo, som enligt
den norska bibliotekskatalogen Bibsys översattes för Nationaltheatret.
Vid direkt förfrågan till arkivarien vid den norska nationalteatern visade
det sig dock att en sökning på pjäsförfattaren eller titeln inte gav någon
träff i teaterns föreställningsdatabas. Inte heller hittade arkivarien något
”fysiskt” spår efter pjäsen i arkivet, vilket skulle kunna tyda på att pjäsen
aldrig sattes upp.
Som framgår av tabell 1 på nästa sida kommer nio av de fjorton författarna ifrån de franska departementen Guadeloupe och Martinique. De
haitiska författarna är därmed rejält underrepresenterade eftersom de till
antalet (i original) är betydligt fler i Île-en-îles förteckning (102 jämfört
med 26 och 28). Men samma sak gäller för författare från Guyana, som
inte finns översatta i bokform till något nordiskt språk. Denna underrepresentation av i synnerhet haitisk litteratur i förhållande till fiktionsprosa
ifrån de två franska öarna har tidigare konstaterats även för översättningar
till tyska (Bladh och Künzli 2009).
De nordiska länderna går att dela in i två grupper utefter resultatet
i tabell 1. Å ena sidan Danmark (8 författare och 16 böcker), Norge (9
författare och 14 böcker) och Sverige (11 författare och 19 böcker), där
det går att skönja ett visst intresse för ”franskkarbisk” litteratur. Å andra
sidan Finland (5 författare och 6 böcker) och Island (2 författare och 2
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tabell 1: Skönlitterära författare från det franskspråkiga Karibien
som givits ut i översättning (monografi) i de nordiska länderna.

utgivningsår
översättningar
1945–49

Danmark

Island

Norge

Sverige

Perse (Chronique 1960)
A. Schwarz-Bart (Dernier 1960)
Fanon (Damnés 1962 [1969,
2007])
Césaire (Congo 1969)

Finland

Capécia (Martiniquaise 1949)

Césaire (Armes 1974)

Perse (Jord 1956 [1960])
A. Schwarz-Bart
(Dernier 1960 [1974,
2001])
Fanon (Damnés 1967
[1971, 1991, 2002])
A.&S. Schwarz-Bart
(Plat 1968)

Roumain (Gouverneurs
1950)
A. Schwarz-Bart
(Dernier 1960 [1961])

Césaire (Congo 19?)
Césaire (Discours 1970)
A. Schwarz-Bart
(Mulâtresse 1973)

1950–59

Fanon (Damnés 1970
[2003])
S. Schwarz-Bart
(Pluie 1974)

1960–69

1970–79

Césaire (Congo 1970)
Perse (Chronique 1979
[1985])

Condé (Rihata 1989)

Perse (Anabase, Exil 1960)
A. Schwarz-Bart
(Dernier 1960)
Fanon (Damnés 1966
[1968], Racisme 1967)

1980–89

Césaire (Armes 1982)
Condé (Ségou 1986)

Warner-Vieyra (Juletane 1985)
Césaire (Poesi 1988)
Condé (Ségou 1989 [2008])

Perse (Oiseaux 1985)
Depestre (Mât 1985)
Depestre (Allélulia 1988)

Perse
(Exil 1992)

1990–99

Laferrière (Comment 1991)
Chamoiseau (Texaco 1994
[1996])
Fanon (Peau 1997)
Danticat (Breath 1996 [1998]]

Chamoiseau
Danticat
(Chronique 1996)
(Breath 1999)
Danticat (Breath 1995, Krik
1996, Farming 1999)
Perse (Digte, 1990)

Chamoiseau (Texaco
1994)
Danticat (Farming
1999)
Perse (Amers 2003)

Danticat
(Farming
2000)

Danticat (Farming 2000)
Roumain (Gouverneurs 2004)
Condé (Joliba 2007, Traversée
2007 [2008], Desirada 2009
[2010])

2000–2009

Danticat
(Farming 2000)

Césaire (Cahier 2001)
Perse (Anabase,
Exil 2003)
Glissant (Indes 2005)
Danticat (Breath 2000,
Dew 2004)
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böcker), där utgivningen är sparsam eller närmast obefintlig. Samtidigt
noterar vi att det är ungefär samma författare, alla relativt namnkunniga,
som ges ut i de olika nordiska länderna, t ex Césaire, Chamoiseau, Condé,
Danticat, Fanon, Perse och A. Schwarz-Bart. Det är dock endast Danticat
som har givits ut på alla fem språk. Hennes genomslag förklaras antagligen
av att hon skriver på engelska och publicerar i USA, där hon numera bor,
och att hon efter att ha vunnit ett flertal litterära priser har blivit mycket
populär i sitt nya hemland.
Ungefär hälften av författarna har getts ut i enbart ett land, varav tre
i Sverige (Capécia, Laferrière och Warner-Vieyra) och en vardera i Danmark (Depestre), Finland (S. Schwarz-Bart) och Norge (Glissant). Vi kan
också konstatera att flera kända författare saknas, bl a Raphaël Confiant,
Louis-Philippe Dalembert, Gérard Étienne och Gisèle Pineau. Dessutom
finns det ett antal produktiva författare som visserligen finns att tillgå på
den nordiska bokmarknaden men i ytterst blygsam skala. Det gäller t ex
Chamoiseau (av 10 romaner har två översatts till något nordiskt språk),
Glissant (av 10 diktsamlingar och 8 romaner har en diktsamling getts ut
på norska) och Laferrière (av 15 romaner har en översatts till svenska).
De första översättningarna av franskaspråkig karibisk skönlitteratur var
två romaner som gavs ut ungefär samtidigt i Danmark och Sverige, d v s
i slutet av 40-talet och början av 50-talet. Det rörde sig emellertid om
engångshändelser eftersom det skulle dröja till sena 70-talet i Danmark
(Depestre) och mitten av 80-talet i Sverige (Warner-Vieyra) innan en
roman av en franskkaribisk författare gavs ut igen i dessa länder. Introduktionsromanerna var båda stora försäljningsframgångar i Frankrike innan
de översattes till svenska respektive danska, men de är ändå väldigt olika
varandra: i Sverige publicerades Capécias kärleksroman Je suis martiniquaise, ”[e]n modern Madame Butterflyhistoria författad av en ’inföding
från Martinique’” enligt baksidestexten, medan det danska förlaget gav
ut Roumains marxistiskt färgade berättelse Gouverneurs de la rosée, som
visserligen också innehåller en olycklig kärlekshistoria. Den svenska utgåvan av Capécias roman ville dock inte framstå som något exempel på
exotisk kiosklitteratur. Detta framgår tydligt av baksidestextens citat ifrån
en recension av den franske författaren Francis de Miomandre:
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Den franska allmänheten har mottagit denna roman med stor entusiasm, men
jag är ändå inte riktigt säker på att den rätt uppskattat den förtjusande bokens
förtjänst. Med nöje har man tagit emot dess charm och finstämda känslor och
särskilt glatt sig åt den exotiska miljöns färger och dofter.
Men madame Capécia har också fört oss in i den stora litteraturen. Ett kvinnoöde
utvecklar sig här med konstnärlig konsekvens utan att den förfördelade vädjar om
medlidande. Ännu medan hon är fylld av lycka anar Mayotte den fara som hotar.
Hon är icke oförberedd inför livets växlingsrika gång. (Miomandre, baksidestext
till Capécia 1949)

Bland de böcker som publicerades under 60-talet finner vi framförallt
verk som kanske inte borde ha ingått i den här undersökningen, d v s A.
Schwarz-Barts roman Le dernier des justes, som handlar om judarnas historia från 1100-talet fram till Förintelsen, och Fanons essäer. I Sverige är det
fransktalande Karibien därmed närvarande främst genom poesin (Perse,
Césaire); det gäller även för Danmark (Perse). Något senare publiceras
de första ”riktiga” franskkaribiska romanerna i Norge och Finland och
i båda fallen handlar det om översättningar av verk författade av någon
av eller båda makarna Schwarz-Bart: i Norge ges först Un plat de porc et
de bananes vertes ut 1968, följd av La Mulâtresse Solitude 1973; i Finland
publicerar man 1974 Pluie et vent sur Télumée Miracle.
Under 80-talet introduceras Condé i tre nordiska länder med romaner som utspelar sig i Afrika. Ségou: les murailles de terre översätts först
till norska 1986 och sedan till svenska 1989, samma år som Une saison
à Rihata publiceras på finska. Även i Warner-Vieyras tragiska roman Juletane, som översattes till svenska 1985, är handlingen till största delen
förlagd till ett afrikanskt land. Något intresse för franskkaribiska skildringar av Afrika verkade dock inte finnas i Danmark, där utgivningen i
stället koncentrerar sig på Depestre och Perse. Den haitiske författarens
roman Le mât de cocagne ges ut 1985 och följs 1988 av novellsamlingen
Allélulia pour une femme-jardin. Depestres mest kända och prisbelönta
roman Hadriana dans tous mes rêves, som publicerades i Frankrike 1988,
publicerades dock aldrig. Perse introducerades på danska 1960, året då
han tilldelades Nobelpriset. Utgivningen fortsätter tjugo år senare, denna
gång i tolkning av den danske författaren Bertil Blom. Efter det att två
diktsamlingar publiceras 1979 och 1985 dröjer det emellertid till 1990
och 2003 innan poeten ges ut igen, dock hela tiden på samma förlag.
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På 90-talet är det annars Goncourtpristagaren Chamoiseau från Martinique och exilhaitiskan Danticat som översätts flitigast. Utgivningen av
Chamoiseau blir dock inte mer än ett gästspel och det gäller även för den
haitiske författaren Laferrière, vars roman Comment faire l’amour avec un
nègre sans se fatiguer, som gavs ut på svenska 1991, antagligen inte sålde
tillräckligt för att motivera en uppföljare. Däremot föll Danticats prosa
den nordiska publiken i smaken, särskilt i Danmark, där novellsamlingen
Krik? Krak! samt de två romanerna Breath, Eyes, Memory och The Farming
of Bones kommer ut i rask takt. Intresset för Danticat mattas sedan av
under 2000-talet, förutom i Norge där även hennes senaste roman The
Dew Breaker getts ut.
Med undantag av Danticat karaktäriseras 2000-talets utgivning annars
av att samtiden lyser med sin frånvaro. De nordiska förlagen satsar alltså
nästan uteslutande på tidigare verk av sedan länge väletablerade författare.
I Danmark och Norge publiceras diktsamlingar av Perse. I Norge ger man
även ut Césaires berömda prosadikt Cahier d’un retour au pays natal, som
publicerades första gången 1939, och en diktsamling av Glissant från
1965. I Sverige översätts Roumains numera klassiska roman Gouverneurs
de la rosée, från 1944, några år innan Condé slår igenom rejält med den
nästan tjugo år gamla Traversée de la mangrove. Därpå följer översättningen
av den något senare romanen Desirada, som skrevs 1997.
Avslutningsvis kan vi fundera på om någon av de fem nationerna fungerat som introduktionsland för översatt litteratur ifrån det fransktalande
Västindien i enlighet med Casanovas (1999) teorier om dominerande
litteraturcentra. Med tanke på att Perse, Fanon och Césaire först gavs
ut på svenska verkar det som om Sverige och Stockholm utgjorde detta
fönster mot omvärlden under 1960-talet, kanske även tidigare. Både baksidestexten och förordet i den danska utgåvan av Perses Anabasis, Exil
hänvisar till den svenska utgåvan Jord, hav, vind i tolkning av poeten
Erik Lindegren. Å andra sidan visar den homogena utgivningen av A.
Schwarz-Barts Goncourtvinnande roman Le dernier des justes snarare på
att Norden uppfattades som en enhet, i och med att samtliga översättningar publicerades året efter det att priset delades ut.
För de senaste trettio åren är det däremot svårt att uttyda något mönster. Intresset för Condés författarskap som blommat upp starkt de senaste åren i Sverige har t ex inte nått utanför rikets gränser än. Möjligtvis
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skulle man kunna föreslå att Norge axlat rollen som dominerande centra
i och med att både Condé och Chamoiseau först gavs ut i Norge.4 Under
2000-talet är det dessutom bara i Norge som en tidigare opublicerad
franskkaribisk författare givits ut (Glissant). När det gäller utgivningen av
Danticat i Norden är det kanske också mindre sannolikt att den beskrivs
enligt schemat USA → Danmark → övriga Norden, även om författarens
böcker översattes till danska först. Översättningarna till svenska, norska,
finska och isländska bör kanske i stället ses som en fördröjd effekt av
författarens stigande popularitet i den amerikanska källspråkskulturen.
Däremot torde det gå att se ett samband mellan den danska publikationen
Digte i eksil (1990), som innehöll fyra på danska tidigare opublicerade
dikter av Perse, och den isländska översättningen av Exil (1992), som
gavs ut 1960 på danska.
Efter denna generella inledande diskussion kommer jag nu att övergå
till att mer i detalj resonera kring några faktorer som påverkar översättningen av ett verk eller dess reception i målkulturen, nämligen litterära
priser, förlag, översättare och titlar. Avslutningsvis diskuterar jag förekomsten av nytryck och nyöversättningar, företeelser som kan anses fungera
som ett slags kvitto på att en bok lyckats etablera sig i målkulturen.
Litterära priser

Litterära priser anses spela en viktig roll i kanoniseringsprocessen av skönlitterära författare och bidrar därmed också ofta till översättning. Samtidigt som utmärkelserna ger en sorts garantistämpel på kvalitet bidrar de
till press som skapar intresse och köpare. Som James F. English (2005) har
visat går det emellertid inflation på hedersbetygelser för kulturarbetare
och de flesta författare tycks idag ha mottagit ett mer eller mindre lokalt
pris. Men det är sannolikt bara de mest prestigefyllda priserna, bl a Goncourtpriset och Nobelpriset, som kan anses påverka en boks vidare spridning till andra språkområden i översättning. Man bör dock ha i åtanke att
många faktorer spelar in när ett förlag väljer att ge ut en översatt bok och
att ett (helst välkänt) litteraturpris utgör en av dessa. Översättning är dess4 Chamoiseaus roman Texaco gavs ut samma år i Norge och Sverige, men så pass mycket tidigare i Norge att den svenske översättaren hade möjlighet att inspireras i sitt arbete av den norska versionen (privat korrespondens med Anders Bodegård).
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utom en tidskrävande syssla och därför krävs vanligtvis ett visst tidsspann
mellan det att en författare belönas med ett pris och det att en bok ges ut
på ett annat språk för att man ska vara någorlunda säker på att det finns
ett samband däremellan. Exempelvis belönades Capécias kärleksroman
Je suis martiniquaise med Prix France-Antilles 1949, d v s samma år som
den svenska översättningen gavs ut, och det är därför osäkert om det var
litteraturbetygelsen i sig eller det mer generella entusiastiska mottagande
hos den franska publiken som förde med sig att romanen gavs ut på
svenska5. I vilket fall utgjorde priset en viktig del i marknadsföringen av
den svenska utgåvan, vars baksidestext tydligt angav att boken ”tilldelats
den litterära utmärkelsen Grand Prix des Antilles”.
Däremot torde det finnas ett samband mellan de svenska översättningarna av Perse poesi och att författarens namn började nämnas bland möjliga Nobelpriskandidater. Lindegrens översättning Jord, vind, hav (1956)
kom nämligen ut ett år efter det att Perse började nomineras till priset6.
Nästa diktsamling på svenska, i översättning av Dag Hammarskjöld, kom
ut 1960, samma år som Perse fick priset. Av recensionerna i svensk dagspress att döma sammanföll utgivningen med prisutdelningen7. Samma
år gavs även den första diktsamlingen ut på nytt. Mindre osäkert är om
den prestigefyllda utmärkelsen bidragit till att några förlag långt senare,
under 80-, 90- och 2000-talet, valt att ge ut översättningar av författaren.
Antagligen var också Goncourtpriset en förutsättning för att A.
Schwarz-Bart och Chamoiseau så snabbt skulle nå en nordisk publik. A.
Schwarz-Bart vann det prestigefyllda franska litteraturpriset 1959 och ett
år senare hade hans roman översatts till fyra nordiska språk. För Chamoiseau dröjde det dock två år från det att han förärats utmärkelsen 1992
för Texaco och att romanen kommit ut på norska och svenska. Troligtvis
finns det även en koppling mellan litteraturpriset och utgivningen av den
danska översättningen av författarens debutroman 1996.
5 Jmf English observation att mottagare av Pulitzerpriset och National Book Award tidigare hade en tendens att väljas efter vilka böcker som förekom på bestsellerlistorna
(English 2005:329–331).
6 Perse nominerades varje år 1955 till 1959 innan han fick priset 1960 enligt Madeleine Broberg, arkivarie vid Svenska Akademien (e-post 3 september 2010).
7 Enligt Svenskt Tidningsindex (1960,8:805) publicerades 26 recensioner av Perses Krönika i december 1960.
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Förlagen

Franskkaribisk litteratur i översättning ges ut på både stora och mindre,
specialiserade förlag, men kan inte anses utgöra en nisch hos någon aktör
på den nordiska bokmarknaden. I Finland har samtliga sex titlar publicerats på två anrika förlag (Gummerus och Otava), varav det ena, Otava,
utgör en av landets största förlagsgrupper (Carlsson & Harrie 2001:70).
Även i de tre skandinaviska länderna, där utgivningen är något större, är
det framförallt de stora förlagen som gett ut fler än en titel, exempelvis
Aschenhoug (två titlar) och Cappelen (tre titlar) i Norge, Gyldendal (tre
titlar) i Danmark och Bonniers (fyra titlar, varav en i samarbete med det
finlandssvenska förlaget Söderströms) i Sverige. Men till denna kategori
hör även förlag som danska Fremad (fyra titlar), svenska FIB:s lyrikklubb
(två titlar) och norska Pax, d v s förlag som grundats av företrädare för
arbetarrörelsen eller sextiotalets fredsrörelse. Pax är även det förlag som
med sina sex titlar, av Fanon, Césaire och Danticat, har gett ut flest böcker.
Bland de mindre aktörerna med fler titlar i sin utgivning finner vi danska
Husets forlag, som gett ut fyra volymer av Perses diktsamlingar, danska
Klim (två titlar) och ett svenskt förlag, Leopard, som specialiserar sig på
litteratur från fjärran, med fyra titlar.
Utgivningen i Sverige ter sig emellertid mer splittrad än i de andra
nordiska länderna eftersom antalet förlag som gett ut franskkaribisk litteratur i översättning där är betydligt högre: 15 jämfört med sju (Danmark),
sex (Norge) eller två (Finland och Island). Dessutom har merparten av de
svenska förlagen bara gett ut en titel.
Det går dock att skönja visst stöd för Boudieu tes enligt vilken de mindre förlagen skulle fungera som ”upptäckare” av utländska författarskap,
som när de blir mer väletablerade inom målkulturen tenderar att flytta
över till ett större förlag (Sapiro 2010:162). Exempelvis övertogs Fanon i
Sverige snabbt av Rabén & Sjögren från det lilla Göteborgsförlaget Gösta
Skog och Danticat bytte i Sverige från Natur och Kultur till Norstedt,
ett förlag som visserligen inte är större, sett till omsättningen, men som
däremot åtnjuter högre prestige. Men vi finner även exempel där författare
”stannar kvar” eller tvärtom börjar ges ut på ett mindre förlag. Condé ges
än så länge ut på Leopard, som även gett ut en tidigare översättning utgiven
på ett annat förlag, och Perse har nått sina danska läsare via Husets forlag,
efter det att Gyldendal gav ut den första diktsamlingen 1960.
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Översättarna

Under årens lopp har ett stort antal översättare varit inblandade i den
nordiska utgivningen av skönlitteratur från det franskspråkiga Karibien:
tolv danska, fem finska, två isländska, tolv norska och nitton svenska
översättare, det vill säga sammanlagt femtio personer, varav sex personer
arbetat tillsammans med en annan översättare. I undersökningsperiodens
början finner vi ett flertal namnkunniga personer, framför allt diplomaten
Dag Hammarskjöld och poeterna Erik Lindegren och Artur Lundkvist,
som alla tre var medlemmar av Svenska Akademien. Idag känner vi i synnerhet igen namnen på professionella väletablerade översättare, såsom t ex
Anders Bodegård, Anne Elligers och Dorothee Sporrong.
Endast ett fåtal personer har dock översatt mer än ett verk. Flest översättningar svarar Bert Blom för: han har under en tjugoårsperiod (1985,
1985, 1990 och 2003) översatt fyra av de fem diktsamlingar av Perse som
finns på danska. De övriga fem översättarna som har översatt mer än en
bok har i regel arbetat med samma författare: Ole Eistrup (två böcker av
Depestre till danska), Leena Tamminen (två böcker av Danticat till finska), Dorothee Sporrong (två böcker av Danticat till svenska) och Helena
Böhme (två böcker av Condé till svenska). Den norska översättaren Anne
Elligers utgör ett undantag eftersom hon översatt en roman av Chamoiseau och två böcker av Danticat.
Således har de flesta författare som översatts mer än en gång till ett
nordiskt språk tolkats av olika översättare. Det gäller till exempel Césaire
(Norge och Sverige), Condé (Sverige), Danticat (Danmark och Norge),
Fanon (Sverige), Perse (Danmark och Sverige) och A. Schwarz-Bart (Norge). Detta kan bero på att det gått lång tid mellan publikationerna, som
t ex i fallet med Condés svenska utgivning där det skiljer nästan tjugo
år mellan Svante Hansson (1989) och Helena Böhmes (2007, 2009)
översättningar. En annan förklaring kan vara att översättaren inte kunnat ta ett nytt uppdrag eftersom hon eller han var upptagen med andra
åtaganden. Så skulle man kanske kunna förklara det norska förlaget Pax
byte av översättare inför utgivningen av Danticats tredje roman. Mer
tveksamt är kanske att en fullbokad kalender skulle ligga bakom den
heterogena situationen vad det gäller utgivningen av samma författare
på danska. De tre böckerna, som kommit ut mellan 1995 och 1999, är
översatta av olika personer, något som möjligen mer tyder på att förlaget
inte anser det vara av så stor vikt att denna författare återges med en och
samma röst på målspråket.
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Titlarna

Den utförliga beskrivning som följer nedan motiveras, som nämndes i
inledningen, av att en boks titel fyller flera och viktiga funktioner. Den
ska koppla ihop en text med ett namn, ge en antydan om innehållet och
helst appellera rent allmänt till potentiella läsare. Eftersom olika språkkulturer har olika konventioner kan det dessutom gälla skilda normer för
hur en titel kan eller bör se ut mellan källspråk och målspråk (Nord 2004).
Jämförelsen i den här avdelningen baserar sig på framför allt på Hans
Landqvist (2005) tredelade klassificering efter i vilken grad det semantiska innehållet i originalets och översättningens titlar motsvarar varandra
(semantisk identitet, semantisk likhet och semantisk skillnad), men emellanåt kommenterar jag även valet av titel för översättningarna i förhållande
till innehållet i de fall då jag har läst böckerna. Med semantisk identitet
menas att läsaren får i princip samma information i båda versionerna (t ex
Texaco – Texaco och Oiseaux – Fugle), medan semantisk likhet omfattar
fall där skillnaderna är större men där titlarna ändå har något gemensamt
(t ex Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer – Konsten att älska
med en neger utan att bli utmattad och Ségou: les murailles de terre – Segu:
en afrikansk släktsaga). Semantisk skillnad innebär slutligen att det är
svårt att se någon likhet alls mellan källtextens och måltextens titlar (t ex
The farming of bones – Á bökkum Blòðàr [På blodälvens strand] och Les
Damnés de la terre – Sorron yöstä [Upp ur träldomens natt]).
Gränsdragningarna mellan de tre kategorierna går att diskutera, men
tendensen är ändå att de nordiska förlagen överlag väljer en titel som ligger mycket nära originalets titel: 27 titlar faller inom kategorin semantisk
identitet, 21 räknas som semantisk likhet och endast 8 som semantisk
skillnad. Det handlar ibland om små nyansskillnader, som t ex är fallet
med de finska och norska översättningarna av Dantictats roman Breath,
Eyes, Memory, som båda följer originalets uppräkning av tre ord som hör
till samma syntaktiska kategori. I den norska titeln Pust, blikk, minne har
ögon (eyes) bytts ut mot det semantiskt närliggande blick (blikk), som mer
direkt anspelar på själva seendet, det vill säga ögats funktion. Den finska
titeln Näen, muistan, hengitän [Jag ser, jag minns, jag andas] innehåller
inte substantiv utan består i stället av finita verb i första person singular
och anger därmed berättarperspektivet. Ett annat exempel är Traversée de
la mangrove och Färden genom mangroven där originalets bestämda form
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(Traversée och inte La Traversée) anger att det inte handlar om någon specifik färd, vilket bidrar till att tidsuppfattningen blir mer oprecis och läsaren
därmed får intrycket av ett tidlöst pågående skeende utan början eller slut.
Men även om titlarna båda innehåller ord som liknar varandra, som tex
Les Indes och De vestindiske øyer, behöver det inte betyda att målspråkspubliken ges samma information om verket. Det franska uttrycket är
föråldrat8 och för därmed mer direkt fram den historiska dimensionen,
Columbus resa till Amerika och dess konsekvenser för den Nya världen,
medan den norska titeln framförallt anspelar på den geografiska positionen. Ett snarlikt fall där målspråkstiteln inte framkallar samma associationer som originaltiteln finner vi i de svenska och norska översättningarna
av Fanons upprorspamflett Les Damnés de la terre. Håller man sig strikt
till ordnivån är den svenska titeln Jordens fördömda och den norska titeln
Jordens fordømte semantiskt identiska med originalet. Detta gäller i stort
sätt även för den danska titeln Fordømte her på jorden. Skillnaden mellan den svenska och norska översättningen, å ena sidan, och den danska
utgåvan, å den andra, är att den danska titeln, i likhet med det franska
originalet, aktualiserar referensen till Internationalen i och med att bägge
innehåller delar av den första versraden till den socialistiska kampsången.
Det gör även den finska utgåvan Sorron yöstö [Upp ur träldomens natt]
som därmed skulle kunna anses semantiskt identisk på det intertextuella planet. Liknande fall, där viktiga intertextuella referenser har gått
förlorade på grund av att översättningens titel är en ordagrann återgivning av källtexttiteln, har påvisats och kritiserats av János Riesz (1985) i
dennes jämförelse av tyska översättningar av engelsk- och franskspråkiga
afrikanska romantitlar. Riesz skulle säkerligen ha hållit med den svenske
recensent som påpekade att ”en svensk översättning borde kanske ha varit
’Trälar uti alla stater’ för att ge de rätta associationerna” (Larsson 2007).
8 Uttrycket les Indes användes av de spanska erövrarna som beteckning för de landområden de funnit i sin jakt på vägen till Indien. Fortfarande i slutet av 1800-talet var
det i Frankrike vanligt att använda sig av uttrycken les Indes orientales och les Indes occidentales för Indien, respektive Antillerna: ”L’habitude invétérée de désigner le monde indien par un pluriel, les Indes, a persisté jusqu’à notre époque. Les Indes orientales ont encore une expression courante, tandis que l’Amérique et plus spécialement
les Antilles reçoivent le nom d’Indes occidentales” (La Grande Encyclopédie 1885–
1901:vol.20,689).
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Nyansskillnaderna mellan titlarna i översättning och original förklaras
också av att ett ord i källspråkstiteln bytts ut mot ett annat. Så har till
exempel bones i Danticats roman The Farming of bones blivit till tårar i den
svenska titeln En skörd av tårar, antagligen under påverkan av den franska
översättningen La récolte douce des larmes som gavs ut ett år tidigare än
den svenska. I detta fall är den semantiska skillnaden mellan de två elementen ben och tårar stor, även om det båda tematiskt kan anses länkade
till den historiska händelsen, massakern på den haitiska befolkningen i
Dominikanska Republiken 1937, som utgör romanens ramberättelse.
Den metaforiska dimensionen av den engelska titeln som anspelar på
de haitiska arbetarnas arbete på sockerrörsfälten9 går däremot närmast
förlorad i den svenska versionen.
I många fall ligger dock de utbytta orden väldigt nära varandra semantiskt, såsom är fallet med Condés internationella bestseller Ségou:
les murailles de terre och den norska översättningens titel Segu: murer av
leire, där jord (terre) har bytts ut mot lera (leire).I fem fall innehåller den
översatta titeln ett tillägg i förhållande till originalet, för att ge en närmare
förklaring av innehållet eller temat. Exempelvis översattes Césaires teaterpjäs Une Saison au Congo till svenska som En tid i Kongo: Skådespel om
Patrice Lumumba. I det här fallet skiljer sig de tre skandinaviska länderna
åt eftersom den danska översättningen, En tid i Congo, som gjordes ett år
efter den svenska, inte lägger till något förklarande element. I den norska
titeln på stycket, Lumumba: et politisk sørgespill, återstår däremot inga spår
av den ursprungliga titeln. Den stora likheten med det svenska tillägget
tyder på att man vid den norska uppsättningen inspirerats av grannlandet
i öst även om man i större bemärkelse valt att lyfta fram styckets politiska
och tragisk dimensioner.
Ett tillägg används dock inte enbart för att förstärka en geografisk eller
historisk förankring. Anledningen till att Warner-Vieyras roman Juletane
i den svenska översättningen Juletane – svart dagbok försetts med en sorts
9 ”As the title of The Farming of Bones suggest, labor is inextricably linked to corporeality for the Haitian characters who work as cane cutterin in Dominican sugercane fields. ... Thus, the ‘farming of bones’ connotes the back-breaking agricultural labor of the canefields as well as the slaughter of bodies--a kind of cultivation of death
where the machete, the canecutters’s tool, becomes the modus operandi of the massacre” (Shemak 2002:85).
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genrebestämning skulle till exempel även kunna vara att det svenska förlagets tydligare vill signalera kopplingen till en bok som kommit ut några år
tidigare i samma serie, nämligen Brev från Senegal av Mariama Bâ. Denna
sammanlänkning görs dels via referenser till Afrika i och med att svart associerar till romanfigurernas hudfärg. Den mörka färgnyansen låter även
påskina att läsaren också i Warner-Vieyras berättelse kommer att få ta del
av ett traumatisk öde: i likhet med Bâs roman skildras kvinnoförtrycket i
ett traditionellt afrikanskt äktenskap. Men de två böckerna kopplas i lika
hög grad samman av referenserna i titlarna till skrivande (brev – dagbok),
även om Warner-Viyeras roman inte är en dagbok i någon egentlig mening
om man bortser ifrån att handlingen är berättad i jagform.
Lika (o)vanligt som att en titel ges en precisering i form av ett tillägg i
översättningen är användandet av utelämnanden. I fem fall av semantisk
likhet har måltextens titel reducerats. Den finska utgåvan av Une saison
à Rihata bär titeln Rihata och blir därmed mindre precis, i och med att
Rihata skulle kunna vara namnet på en person och inte bara en plats, som
det franska originalet anger. Utelämnandet gör även att en intertextuell
blinkning till Césaires teaterstycke Une saison au Congo, som visserligen
inte översatts till finska, går förlorad. Egennamn på personer, länder och
andra platser ingår i tio originaltitlar och behålls i stor utsträckning i de
nordiska översättningarna. Vi noterar dessutom att källtextens titel i tre
fall till och med ändrats om till en variant som innehåller ett för den
nordiska läsaren exotiskt egennamn, bl a blir Danticats The Farming of
Bones till Ved elven Massacre i den norska översättningen. Det finns dock
ett fall där ett egennamn i källtextens titel plockats bort i översättningen:
S. Schwarz-Barts Pluie et vents sur Télumée Miracle som på finska kortats
ner till Sadetuuli [Regnvind]. Att det är just i förhållande till de finska
översättningarna som två originaltitlar med egennamn har reduceras är
kanske inte en slump om man betänker att finskan har det mest utvecklade
kasussystemet av de språk som ingår i undersökningen.
Förlagen väljer däremot förhållandevis sällan en titel som helt skiljer
sig från originaltiteln, såsom i det tidigare diskuterade fallet med den
finska utgåvan av Fanons Les Damnés de la terre som försetts med en tydlig
socialistisk kostym. Den stora diskrepansen mellan titelparen kan bero på
att originaltiteln innehåller något svåröversatt ord, vilket synes vara fallet
med Depestres Alléluia pour une femme-jardin, där den danske förläggaren
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döpt novellsamlingen efter en annan berättelse än originalets titelnovell:
Paradisfuglen fra Jacmel låter inte bara idiomatisk på målspråket utan
placerar även, tack vare referensen till den tropiska fågeln (antagligen vet
inte den genomsnittlige läsaren att Jacmel är en stad i norra Haiti), in
boken i handlingens geografiska kontext. De romaner vars titlar ändrats
mest i översättning är Danticats romaner Breath, Eyes, Memory och The
Farming of Bones, vilket i och för sig skulle kunna bero på att de båda
verken hör till de mest översatta böckerna i undersökningen. Som vi redan
sett är det visserligen inte omöjligt att låta översättningens titel ligga nära
(En skörd av tårar) eller till och med väldigt nära (Pust, blikk, minne och
Näen, muistan, hengitän [Jag ser, jag minns, jag andas]). Även den finska
översättningen Veressä viljava maa [Blodets bördiga jord] återspeglar i
viss mån källtexten The Farming of Bones semantik (bördig jord – skörd).
Ändå har flera förlag valt att förse översättningarna med titlar som inte
går att koppla ihop med ordalydelserna i originalen. Exempelvis anspelar
både den isländska och den norska översättningen, Ved elven Massacre
respektive Á bökkum Blóðár [Vid Blodälvens strand], på gränsflodens
betydelse i romanen The Farming of Bones; vattendraget är nämligen av
vikt både på det personliga planet (huvudpersonens föräldrar drunknar
i floden när hon är elva år) och på det historiska planet (de haitiska arbetarnas döda kroppar slängdes i floden under massakern). Avvikelsen
mellan den svenska översättningen Magiska länkar och originalet Breath,
Eyes, Memory är svårare att förklara. Den svenska titeln anspelar antagligen
på de haitiska traditioner som länkar samman generationer, men kanske
även på svårigheterna hos huvudpersonen och hennes mor att göra sig
fri traumatiska minnen under uppväxten. Romanen innehåller däremot
inga magiska element och man frestas därför att se adjektivet som en
strategi ifrån förlagets sida att placera romanen geografiskt och litterärt
genom att associera till den latinamerikanska genren magisk realism. De
danska titlarna, Jeg kommer fra et sted (Breath, Eyes, Memory) och Livet
er en underlig gave (The Farming of Bones) till sist, särskiljer sig genom att
använda sig av ett för titlar något ovanligare mönster, nämligen huvudsatser. Båda titlarna är direkta citat ur romanen: ”Jag härstammar från en
plats där andedräkt, ögon och minne är ett, en plats där man bär med sig
sitt förflutna som håret på sitt huvud” (Danticat 1998:223) respektive
”’Sebastien, slakten visade mig att livet kan vara en märkvärdig gåva,
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säger jag” (Danticat 2000:253). De liknar varandra rytmiskt, men även
innehållsmässigt i och med att titlarna känns en aning klyschiga. Likheten
kan tolkas som att förlaget spelar på igenkänningsfaktorn, som ett sätt
att underlätta för läsaren att koppla ihop en nyutkommen bok med en
sedan tidigare omtyckt författare. Strategin är dock inte genomgående:
novellsamlingen Krik? Krak! som givits ut på samma förlag som romanerna, försågs med en dansk titel som var identisk med källtextstiteln.
Att översättningens titel ändrats om för att bättre ange bokens genretillhörighet är emellertid ovanligt i det undersökta materialet. Vi anar
dock ytterligare ett exempel i den tidiga översättningen av Capécias roman Je suis martiniquaise som på svenska fick den underfundiga titeln
Mayotte från Martinique och därmed lättare kunde marknadsföras som en
kärleksroman i exotisk miljö. Perspektivförskjutningen i titeln från första
till tredje person ter sig emellertid så här 60 år efter utgivningen inte helt
fel. Senare forskning har nämligen visat att det med all sannolikhet inte
var Capécia (en pseudonym för Lucette Ceranus Combette) som skrev
boken, utan att det snarare var ett hopkok av den franske förläggaren efter
ett manuskript med en marinofficers memoarer (Arnold 2003).
Det kan dock inte anses vara inte särskilt anmärkningsvärt att översättningarnas titlar ofta ligger nära originaltitlarna i och med att verken i
undersökningen hör till genren ”kvalitetslitteratur”. Visserligen förekommer förklarande tillägg, exempelvis för att förtydliga verkets geografiska
förankring, och utelämnanden, men de utgör ingen genomgående strategi. Mindre vanligt är också att välja en titel som är helt olik originaltiteln.
Något enstaka exempel finner man dock där en författare introducerats
via en bok med en ”fritt” översatt titel, för att senare, men troligtvis
under förutsättning att författaren når vissa framgångar, ges ut under
titlar som ligger närmare källspråksformuleringarna. Detta skulle kunna
förklara varför just den norska utgåvan av Danticats Breath, Eyes, Memory
övertar strukturen med tre radade substantiv. Den haitiska författaren
introducerades nämligen inte med sin debutroman i Norge; där gavs den
i stället ut efter den historiska romanen The Farming of Bones medan den
i de tre andra nordiska länderna där den hittills kommit ut publicerades
före uppföljaren.
Det är däremot svårt att fastställa några tendenser för hur strategierna
för översättningen av titlar skulle ha ändrats under tiden, beroende på
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undersökningens begränsade urval. Vi noterar dock att ”fria” översättningar inte förekommer under 1950- och 1960-talet och de flesta titlar
då översattes ordagrant. Bland länderna är det egentligen bara Finland
som urskiljer sig genom att i fyra fall av sex välja en titel som liknar men
inte är identisk med originaltiteln, medan de skandinaviska länderna
har en förhållandevis jämnare fördelning mellan kategorierna semantisk
identitet och semantisk likhet.
Nyutgåvor, nyöversättningar

Generellt sett är det ovanligt att översättningar av franskkaribiska författare ges ut i nytryck. Sedan mitten av 90-talet utmärker sig dock de
svenska förlagen genom att relativt snabbt efter första utgåvan släppa
böcker i pocket av några författare (Chamoiseau, Condé och Danticat).
Den ”franskkaribiska” bok som rönt störst framgång i Norden, om
man ser till antalet nya utgåvor, är utan tvekan Fanons essä Les Damnés
de la terre. Den gavs ut på svenska 1962 och det var faktiskt det första
främmande språk essän översattes till (Dahlbäck 2007). Då var essän
dessutom fortfarande förbjuden i Frankrike (Wirtén 2007). Några år
senare kom boken ut på danska (1966) och norska (1967). Därefter publicerades den på nytt i Danmark (1968) och Sverige (1969); den svenska
versionen var t o m en nyöversättning, något som är ovanligt eftersom det
innebär en större ekonomisk utgift för förlaget än ett nytryck. Tätt därpå
följde den finska översättningen (1970) och en norsk nyutgåva (1971).
Tidigt på 90-talet gavs boken ut igen i Norge (1991) för att komma ut i
nya upplagor efter sekelskiftet i Norge (2002), Finland (2003) och Sverige (2007). Utgivningen av Fanons bok skiljer sig således något mellan
länderna. I Danmark ser vi inga nyutgåvor efter 60-talet, medan den
norska översättningen getts ut mer kontinuerligt. I Finland och Sverige
ser vi däremot ett glapp i utgivningen mellan 1969/1970 och 2000-talet.
Även om Fanons essä publiceras först i Sverige, och landet således
skulle kunna ses som ”ett fönster” mot den nordiska kultursfären, verkar
det riktiga intresset ta fart först efter utgivningen i Danmark åren innan
68-rörelsen för att sedan hålla i sig fram till tidigt 70-tal. Publiceringen
i Norge 1991 kan antingen ses som en mer lokal händelse, om man betänker att det först tio år senare, när verket ges ut på nytt i Norge 2002,
börjar ges ut nyutgåvor av volymen i två grannländer, först i Finland

elisabeth bladh

151

(2003) och någon tid senare även i Sverige (2007). Å andra sidan skiljer
det inte så många år mellan den norska publikationen från 1991 och den
svenska utgivningen av Fanons avhandling Peau Noir, Masques Blancs
1997. Möjligen skulle man alltså kunna se någon av dessa utgåvor som
incitament till det nyväckta intresset för Fanon under 2000-talet.
Förutom Fanon, är A. Schwarz-Bart den enda författare som getts ut
på nytt i mer än ett land. Nyutgivningen är dock mycket blygsammare till
omfånget och gäller enbart hans debutroman, för vilken han belönades
med Goncourtpriset och som inte har någon koppling till Västindien.
I Finland följde nyutgivningen (1961) tätt på publiceringen av första
utgåvan (1960), medan den första norska nyutgåvan (1974) kom ut i
samband med utgivningen av författarens tredje roman (1973). Det senaste nytrycket i Norge av Le Dernier des justes gavs ut 2001.
Tidigare nämndes att internationella litterära priser verkar kunna förklara varför några av böckerna i undersökningen översatts till ett eller flera
nordiska språk. Däremot tycks nyutgåvor inte kunna förklaras på detta
sätt förutom vad det gäller Perses diktsamling från 1956 som gavs ut på
nytt 1960, d v s samma år som författaren belönades med Nobelpriset.
Avslutningsvis kan vi konstatera att det enda fall av nyöversättning i
materialet är Fanons essä Jordens fördömda. Sju år skilde Ulla Swedbergs
översättning från den nya versionen av Per-Olov Zennström, som var
”mer marxistiskt tillrättalagd” (Wirtén 2007). När Jordens fördömda sedan
gavs ut på nytt 2007 i Sverige används Zennströms översättningen från
1969. Flera recensenter ansåg dock att förlaget borde ha satsat på ännu
en nyöversättning (ibid.) eller i alla fall ha bytt ut vissa förlegade ord, t ex
muhammedaner (Dahlbäck 2007).
Sammanfattning

Inget av de nordiska länder som ingår i undersökningen visar sig ha något betydande intresse för översatt skönlitteratur från det franskspråkiga
Karibien, vilket i och för sig var väntat. Flest publikationer finner vi i de
skandinaviska länderna, medan utgivningen är ännu mer begränsad i
Finland och framförallt i Island. De första titlarna gavs ut i Sverige (1949)
och Danmark (1950), men sedan dröjde det till 1960-talet innan några
nya böcker publicerades. I Finland var det först 1974 som en regelrätt
skönlitterär bok av en ”franskkaribisk” författare kom ut och på Island fick
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man vänta till 1992, då en diktsamling av Perse publicerades. De senaste
tio åren har det framförallt varit mycket tunnsått med utgivningen av
samtidslitteratur, d v s översättningar av original som är relativt nyskriva,
om man undantar Danticat, som dock skriver på engelska och publicerar
i USA.
Även om det är ungefär samma författare som ges ut i de fem länderna
är det svårt att urskilja några tendenser att ett land skulle kunna klassas
som dominerande center för vidare utslussning mot periferin. Möjligtvis
skulle man kunna hävda att Sverige och Stockholm innehade en sådan
position på 1960-talet, men därefter verkar bokmarknaderna för den här
litteraturen i de nordiska länderna utgöra relativt slutna litterära system
gentemot varandra.10 Än så länge ser vi t ex inga tecken på att de stora
försäljningsframgångarna i Sverige för Condés prosa skulle spilla över på
de andra nordiska länderna. Inte heller verkar det som det svenska intresset
skapat en efterfrågan på andra ”franskkaribiska” författare.
Prestigefyllda litterära utmärkelser, såsom Goncourtpriset eller Nobelpriset, ger oss viss vägledning till varför en författare blir översatt. Men
jämförelser skulle också behöva göras med utgivningsstatisk från USA,
Storbritannien, Tyskland och Spanien för att se i vilken mån besluten på
de stora litteraturmarknaderna i västvärlden påverkar utgivningen i vårt
närområde. De internationella priserna öppnar dock inte bara dörrarna
till nya marknader, de ger naturligtvis också författaren hög status. Men
även andra faktorer bidrar till att positionera den franskkaribiska litteraturen som kvalitetslitteratur då verken ges ut på förlag som bl a Aschehoug,
Bonniers, Cappelen och har översatts av akademiledamöter och några av
våra mest ansedda professionella översättare. Ytterligare ett tecken är att
titlarna generellt återges relativt ordagrant, även om vi emellanåt finner
exempel på tillägg som placerar in texten geografiskt och genremässigt,
som när Condés roman Ségou – murailles de terre blir till Segu: en afrikansk
släktkrönika. Det handlar dock inte om någon gesnomgående strategi.
10 Således är det inte förvånande att översättare och granskare inför utgivningen med
den svenska utgåvan av Roumains Daggens härskare 2004 inte konsulterade den danska utgåvan från 1947, eftersom de inte visste om att den fanns, utan tog hjälp av den
engelska översättningen, som dessutom är enklare att få tag på (samtal med utgivaren Göran Lundin).

elisabeth bladh

153

Det låga antalet översättningar gör det emellertid svårt att tala om
generella tendenser. Det finns därför anledning att vidga undersökningsområdet, förslagsvis till att omfatta hela ”francophonien”, d v s alla franskspråkiga regioner utanför Europa. Det skulle även kunna visa sig intressant
att följa i Bourdieus fotspår och undersöka förlagens serier för att på så
sätt få en klarare bild av hur de nordiska läsarna presenteras för den här
typen av världslitteratur.
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Appendix: Bibliografisk uppställning av utgivningen i Norden 1945–2009
av skönlitterära författare från det franskspråkiga Karibien i översättning
till danska, finska, isländska, norska och svenska

Den bibliografiska uppställningen innehåller enbart monografier och är
organiserad enligt följande: original (författare, titel, förlagsort, förlag, utgivningsår, eventuella nytryck enligt uppgifter från Île-en-île) i alfabetisk
ordning, översättningar (titel, förlagsort, förlag, utgivningsår, eventuella
nytryck) i kronologisk ordning.
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Är det bara vita, heterosexuella män
som skriver skönlitteratur i Latinamerika?
Om att undersöka skandinaviska konstruktioner
av en fjärran kontinents litteratur
av cecilia alvstad

I

en nyligen utkommen bok skriver den norske latinamerikanisten Birger Angvik (2008) om åtta i Norge oöversatta latinamerikanska författare. Tre av dem är författarinnor från Mexiko och fem är manliga
homosexuella författare från Kuba. Angvik menar att dessa författare
i Norge helt har skymts av vita, manliga, heterosexuella medelklassförfattare som Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa och
Carlos Fuentes. Enligt Angvik ger det en skev bild av vad latinamerikansk
litteratur är.
Angviks ärende är att motverka denna skeva bild och han skriver därför
utförligt om sina åtta författares litterära produktion samt sätter in dem i
sitt historiska, politiska, kulturella och litterära sammanhang. Han menar
att de står för något helt annat än de vita, manliga medelklassförfattare
som i och med det internationella genombrottet för latinamerikansk litteratur på 1960-talet kom att dominera omvärldens bild av latinamerikansk litteratur. Tesen om de vita, heterosexuella, manliga medelklassförfattarnas hegemoni beläggs dock inte konkret av Angvik. Han tar med
andra ord för givet att denna föreställning om latinamerikansk litteratur
är förhärskande i Norge.
Syftet med denna uppsats är att diskutera hur man kan gå tillväga för att
utforska den typ av föreställningar som Angvik lyfter fram och kritiserar.
Detta innebär inte att jag vill ifrågasätta riktigheten i Angviks tes utan snarare undersöka hur man kan belägga det som i hans resonemang framstår
som en självklarhet. Eftersom det inte heller är det specifikt norska fallet
som intresserar mig, utan hur denna typ av konstruktioner rent generellt
kan undersökas, kommer jag använda den svenska konstruktionen av
latinamerikansk litteratur som exempel.
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Mitt förslag innebär att fokusera på enskilda introduktörer och vem
de skriver om, recenserar och översätter och jag kommer att exemplifiera
angreppssättet med Artur Lundkvists introduktörsskap. Skälet till detta
är att Lundkvist är den enskilde individ som mest har påverkat vilken
latinamerikansk litteratur som har getts ut på svenska och därmed kan
han mer än någon annan antas att ha påverkat de bilder som kommit att
dominera den svenska uppfattningen av vad latinamerikansk litteratur är.
Att Lundkvists inflytande varit enormt är tydligt inte bara av hans många
tidskrifts- och tidningsartiklar om latinamerikansk litteratur, förord och
egna översättningar utan också för att han är erkänd som introduktör av
latinamerikansk litteratur även i Latinamerika. Han är exempelvis den
ende skandinav som omnämns av den chilenske författaren Jorge Donoso
(1999 [1972]) i hans boklånga inifrånbeskrivning av den latinamerikanska boomen.
Ett annat möjligt angreppssätt skulle ha varit att göra en bibliografisk
undersökning av vad som har getts ut, när det har getts ut, och av vad
som kännetecknar dessa författarskap. Mycket av grundarbetet för den
typen av undersökning är dessutom redan gjort i och med att de nationella
bibliotekskatalogerna (Libris i Sverige och Bibsys i Norge) har bra sökfunktioner för att identifiera relevanta titlar och att det dessutom redan finns
flera relativt kompletta sammanställningar (Enkvist 1991, Wester 1978,
Mikaelsen 1971). Denna typ av undersökning skulle dessutom kunna
kompletteras av en jämförelse mot den latinamerikanska litteratur som
finns utgiven i original på spanska och portugisiska.
Det finns dock en tydlig nackdel med en sådan bibliografiskt inriktad metod: man missar allt som skrivs i mottagarkulturen om oöversatta
främmandelitterära verk. Genom att istället fokusera på introduktörer
och olika forum för deras introduktörsgärning (essäer, recensioner, översättningar) kan man även analysera sådan litteratur som det har skrivits
om men som ännu inte översatts. Detta innebär att man inkluderar ett
betydligt större antal författarskap än om man enbart analyserar de texter
som har översatts, författarskap som också måste anses ha bidragit till
mottagarkulturens bilder av den främmande litteraturen. En annan fördel
med att fokusera på introduktörer snarare än konkreta utgivningsfakta
är att det blir möjligt att belysa konstruktionen av den främmande lit-
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teraturen (i det här fallet den latinamerikanska) i förhållande till en större
svensk kontext. Det blir med andra ord möjligt att belysa huruvida det
dras paralleller till exempelvis fransk, engelsk eller tysk litteratur eller om
den introduceras som diametralt annorlunda. Det blir också möjligt att
diskutera de vägar på vilka den främmande litteraturen har nått introduktören. Transnationella litterära förflyttningar sker inte alltid direkt
från en källkultur (Latinamerika i det här fallet) till en mottagarkultur
(exempelvis Sverige eller Norge). Som den franska litteratursociologen
Pascale Casanova (1999) framhåller är det så att litteratur från periferin
för att nå status som världslitteratur vanligtvis först behöver få erkännande
i någon litterär metropol och främst då Paris. Därifrån kan den spridas
till andra perifera platser. När det gäller latinamerikansk litteratur har
det även av andra hävdats att Paris är den litterära huvudstaden framför
andra (Villegas 2007), många av de stora boomförfattarna var verksamma
i just Paris och tidskriften Mundo Nuevo där många texter av 1960-talets
latinamerikanska författare först publicerades var baserad där.
En tydlig nackdel med att fokusera på introduktörer istället för utgivningsstatistik är dock att materialet blir väldigt omfattande och att det
därför, som i denna uppsats, kan bli nödvändigt att fokusera på en eller
ett fåtal introduktörer. Eftersom andra introduktörer kan ha bidragit till
att konstruera helt andra bilder av latinamerikansk litteratur är denna
uppsats därmed närmast en ansats att skissera och prova en möjlig metod
för att undersöka konstruktioner av en främmande litteratur. För att i viss
utsträckning uppväga nackdelen med att fokusera på en enda introduktör
kommer ett avslutande avsnitt kort behandla två nutida introduktörsgärningar: Angviks bok som nämnts ovan och ett specialnummer om latinamerikansk litteratur av kulturtidskriften Ord och bild som kom hösten
2009 (Elensky 2009).
Anspråket med denna uppsats är därmed inte att på ett uttömmande
sätt beskriva den svenska, och än mindre den skandinaviska, konstruktionen av latinamerikansk litteratur utan det begränsar sig till att diskutera
en möjlig metod samt, i viss mån, omsätta den i praktik.
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Lundkvist som introduktör av latinamerikansk litteratur

Lundkvist börjar sin bana som introduktör av nordamerikansk och till viss
del även brittisk litteratur i Bonniers Litterära Magasin (BLM). Lundkvist
skriver från och med starten av BLM 1932 om engelskspråkig skönlitteratur som inte fanns översatt till svenska. Bland de engelskspråkiga böckerna
tar Lundkvist även upp några reseskildringar från Latinamerika (bland
andra Aldous Huxleys Beyond the Mexique Bay, Lundkvist 1934:56–57).
Han skriver också om ett par mexikanska böcker som översatts från spanska till engelska och som Lundkvist alltså läser i engelsk översättning
(Lundkvist 1944:337–338, Lundkvist 1945:310–311). Författarna till
de här böckerna heter Miguel Angel Menéndez och Mauricio Magdaleno
och de har inte översatts till svenska.
1938 kommer Lundkvist ut med en översättning av en engelsk roman
av D.H. Lawrence Den befjädrade ormen (The plumed serpent, 1926) som
utspelar sig i Mexiko under Mexikanska revolutionen. Lundkvist kommer alltså via engelskan i kontakt med Latinamerika redan på 1930-talet.
Första gången BLM publicerade en latinamerikansk litterär text så
var det inte Lundkvist utan Hjalmar Gullberg som var introduktören.
Översättningarna ifråga var Hjalmar Gullbergs omtalade översättningar
av Gabriela Mistrals lyrik som publicerades i BLM 1941. Sammanlagt
handlade det om nio dikter och en inledning på 1½ sida skriven av Gullberg (Gullberg/Mistral 1941:680–691). Gullberg placerade dessutom en
kort inledning till varje dikt under varje dikts namn, innan första strofen.
Dessa inledningar var både förklarande och placerande och det var inte
brukligt att ha sådana för poesi vid samma tid i BLM. Därmed kan man
dra slutsatsen att dikterna inte ansågs kunna stå för sig själva och förstås
av en svensk publik utan denna extra mediering.
Detta intryck förstärks av redaktör Georg Svenssons förord till samma
BLM-nummer. Enlig Svensson är den sydamerikanska litteraturen okänd
mark för de flesta svenskar.
Den sydamerikanska litteraturen är terra incognita för de flesta svenskar. Vad som
finns tryckt på svenska av och om den är minimalt. Inte ens konversationslexika
ge de nödtorftiga upplysningarna i ämnet. Slår man i vårt nyaste upp Argentinsk
litteratur finner man en hänvisning till Spansk litteratur, men på Brasilien och
Chile är litteraturen överhuvud icke nämnd. Någon som skulle kunna prestera tillförlitliga översikter av latinamerikansk litteratur torde heller inte stå att uppdriva
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här i landet. Vi äro betydligt bättre underrättade när det gäller de sydamerikanska
fornfolkens och indianernas kultur än när det gäller de sydamerikanska folkens
moderna insats i den västerländska odlingen. (Svensson 1941:678–679)

Av detta citat framgår att man alltså inte vet så mycket i Sverige om syd
amerikansk litteratur men det är ändå tydligt att BLM-redaktör Svensson
ser den som en del av den västerländska litterära traditionen. Den lyfts
alltså inte fram som främmande eller exotisk för vår kultur utan bara
okänd.
Gullbergs översättningar av Gabriela Mistral kom att bli av avgörande
betydelse för Lundkvist. Gullbergs översättningar var nämligen en av
flera omständigheter som möjliggjorde att Mistral några få år senare som
första latinamerikan fick nobelpriset i litteratur. I sin tur hade Mistrals
pris betydelse för en latinamerikaresa Lundkvist gjorde kort därefter.
Lundkvist träffade Mistral i Stockholm när hon var i Sverige för att ta
emot nobelpriset och fick av henne ett dussintal rekommendationsbrev
till latinamerikanska författare. Andra världskriget var slut och därmed
var det åter möjligt för Lundkvist att resa ut i världen. Lundkvist gav
sig av mot Latinamerika med de rekommendationsbrev som han fått av
Mistral (Lundkvist 1966:186). Lundkvist åkte, enligt självbiografin, båt
till Brasilien, fortsatte söderöver till Uruguay, Argentina och Chile för att
sedan vända norrut längs västkusten ända upp till USA (Lundkvist 1996).
Tack vare Mistrals rekommendationsbrev mötte Lundkvist på denna resa
många betydande författare bland andra Jorge de Lima, Carlos Drummond Andrade, Jorge Luis Borges och Pablo Neruda.
Väl hemma igen började Lundkvist i viss omfattning skriva om latinamerikansk litteratur, i BLM. 1948 publicerade han tre dikter av Pablo
Neruda som han översatt tillsammans med M.J.P. Casanovas (Neruda
1948:246–250). Nerudas dikter åtföljs i detta BLM-nummer av Paul
Éluard’s dikt ”Dialog. Dikt för Neruda” i svensk tolkning av Gunnar
Ekelöf. Georg Svensson skriver i förordet att Éluards dikt för Neruda kom
till redaktionen och att detta av en slump sammanföll med den planerade publiceringen av Nerudas dikter (Svensson 1948:244). Slump eller
inte är det intressant att uppmärksamma att Nerudas dikter på detta vis
kopplas till en europeisk kontext. Detta intryck förstärks av att redaktören
i samma förord hänvisar till den franska tidskriften Les lettres françaises.
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Enligt denna tidskrift ”betecknas [Neruda] som den störste nu levande
poeten på spanskt språk.” (Svensson 1948:244). Detta visar att introduktionen av latinamerikansk litteratur i Sverige inte enbart sker direkt från
Latinamerika utan att den, i alla fall i viss utsträckning, passerar Paris
och/eller USA på vägen.
Mot bakgrund av Casanovas (1999) resonemang om transnationella
litterära processer ligger det nära till hands att framhålla att Lundkvist
här verkar vara del av ett större skeende som framförallt äger rum utanför
Latinamerika och inte minst då i Paris. Octavio Paz, är ett exempel på
en latinamerikansk författare som han träffade personligen i Paris, inte
i Mexiko. Lundkvist skriver dessutom i sin självbiografi att Paz är vida
mer känd i Europa än i Latinamerika. Paz är som Villegas (2007) visar
långt ifrån den enda latinamerikanska författaren som under kortare eller
längre tid varit bosatt i Paris. Andra exempel är Miguel Angel Asturias,
Julio Cortázar och Alejo Carpentier.
I mitten av 1950-talet tog Lundkvists intresse för den spanskspråkiga
litteraturen fart på allvar. 1955 återvände han till Spanien efter vad han
kallade sin personliga bojkott av francoregimens Spanien. Han arbetade
med översättningar av Neruda och något senare, i december 1956, gav
sig Lundkvist åter av till Latinamerika. I reseskildringen från denna resa,
Vulkanisk kontinent, skildras möten med mer eller mindre kända författare. I Chile återsåg Lundkvist Neruda och blev bjuden till hans Isla Negra
(Lundkvist 1957a). Reseskildringen dominerar men Lundkvist skriver
också om litteraturens ställning i de olika länderna och om vad som kännetecknar olika författarskap och de olika ländernas litterära traditioner.
Efter denna andra latinamerikaresa började Lundkvist skriva betydligt mer om latinamerikansk litteratur. Lundkvists tidigaste essäböcker,
Atlantvind (1932) och Ikarus flykt (1939), behandlar enbart nordamerikansk och europeisk litteratur. I Utsikter över utländsk prosa som kom
1959 ingår ett kapitel som heter ”Latinamerikanskt” och som tar upp
Jorge Amado, Miguel Angel Asturias och Alejo Carpentier. I den utökade
nyutgåvan från 1961 finns också Jorge Luis Borges med i samma kapitel. I Från utsiktstornet som kom 1963 behandlas Nicolás Guillén, Alejo
Carpentier, Miguel Angel Asturias och Pablo Neruda och i Utflykter med
utländska författare från 1969 finns ännu fler latinamerikaner: Carlos Fuentes, Fernando del Paso, José Lezama Lima, Guillermo Cabrera Infante,
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José María Arguedas, Mario Vargas Llosa, João Guimarães Rosa, Gabriel
García Márquez, Eduardo Mallea, Ernesto Sábato och Julio Cortázar.
Andelen latinamerikaner ökar efter hand i dessa volymer och av detta
kan man dra slutsatsen att den latinamerikanska delen av Lundkvists
introduktörsverksamhet blir allt viktigare för honom under sextiotalet.
Men detta sammanfaller förstås med den latinamerikanska ”boomen”,
så det handlar inte enbart om Lundkvists personliga intresse utan vad vi
skulle kunna kalla ett internationellt intresse för latinamerikansk litteratur
och dessa författarskap.
När det gäller vilka författare Lundkvist skrev om på sjuttio- och åttiotalet är de i stort sett desamma som de han introducerade på sextiotalet. Det betyder inte att han skriver samma sak, oftast handlar det om
nya böcker eller i alla fall nya perspektiv på de gamla. I Läsefrukter från
1973 skrev Lundkvist om Miguel Angel Asturias, Jorge Luis Borges, Julio
Cortázar och nykomlingen José Donoso. I Fantasi med realism från 1979
var Augusto Roa Bastos ett nytt namn men Gabriel García Márquez,
Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Fernando del Paso, och José Donoso
behandlas också. I Segling mot nya stjärnor från 1986 behandlas de redan
kända Miguel Angel Asturias, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Jorge Luis
Borges och Mario Vargas Llosa. Men Octavio Paz och Guillermo Cabrera
Infante är nykomlingar i detta sammanhang.
Latinamerikanerna placeras alltid sist i Lundkvists tidiga essäsamlingar. Jag tolkar detta som att den latinamerikanska litteraturen av Lundkvist
själv, och/eller av förlaget, betraktas som perifer jämfört med de andra litteraturer som introduceras. Men i den sista boken Segling mot nya stjärnor
från 1986 sker det en upplösning av de kontinentala gränserna eftersom
artiklarna är ordnade efter datumet de ursprungligen publicerades. Här
dyker det dessutom upp referenser till latinamerikaner när Lundkvist
skriver om författare från andra platser: någon omnämns t ex som en
”kanadensisk García Márquez.” Den latinamerikanska litteraturen har
alltså blivit så pass etablerad att den kan fungera som jämförelsepunkt för
andra författarskap, en funktion som under 1950- och 1960-talet var helt
reserverad europeiska, ryska och amerikanska författare.
Ovanstående sammandrag av Lundkvists introduktörsgärning gör naturligtvis inte rättvisa åt hela Lundkvists introduktion av latinamerikansk
litteratur i Sverige. Lundkvist skrev också förord, översatte m.m., men
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trots översiktligheten går det att göra flera intressanta iakttagelser i relation
till Angviks tes om de vita, heterosexuella, manliga medelklassförfattarnas
hegemoni. Först av allt är det på sin plats att konstatera att ingen av de
latinamerikanska författare som tas upp i Lundkvists essäböcker är kvinna.
Mistral finns med som referenspunkt när Lundkvist skriver om andra
författare men hennes författarskap ägnas aldrig något eget utrymme. I
Segling mot nya stjärnor ingår en artikel som heter ”Övertar kvinnorna
berättarkonsten?” (Lundkvist 1987:150–157) men inte heller där nämns
några latinamerikanskor vid namn förutom Gabriela Mistral.
Eftersom det faktiskt finns en rad namnkunniga kvinnliga latinamerikanska författare som till exempel Sor Juana de la Cruz, Manuela Gorriti, Victoria Ocampo, Silvina Ocampo, Elena Garro, Alejandra Pizarnic,
Alfonsina Storni, Delmira Agustini och Juana de Ibarbourou kan man
konstatera att bilden av latinamerikansk litteratur som en manlig angelägenhet skapas eller förstärks på väg till och/eller i Sverige. Detta beror
troligen delvis på Lundkvist själv och hans intressen, men det har av allt
att döma även ett samband med större rörelser, detta urval kan till exempel ha skett på vägen till Paris, inte minst då Angvik menar att samma
situation råder i Norge.
Manliga författare har varit viktiga i den latinamerikanska litteraturen
men det finns som nämnt också många kvinnliga latinamerikanska författare och de är verksamma ända från kolonialtiden. Få har skrivit om
dem eller översatt dem till svenska (men se Cullhed 1995 och Skogsberg
1998). I Sverige är det därmed lätt att få intrycket att det nästan inte finns
kvinnliga latinamerikanska författare men det är viktigt att vara medveten
om att detta är ett intryck som skapas i Sverige och att det därför har mer
att göra med svensk kultur än latinamerikansk.
Under senare år har det dock översatts betydligt fler kvinnor än tidigare.
Bland dessa Clarice Lispector, Giaconda Belli och Luisa Valenzuela. Den
allra mest lästa latinamerikanska författaren i Sverige är dessutom, inte
att förglömma, Isabel Allende.
Lundkvist konstaterar trots att det både före och under hans tid fanns
etablerade kvinnliga författare i Latinamerika att deras frånvaro är ”iögon
fallande”:
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En sak som är iögonfallande är den nästan fullständiga frånvaron av skrivande
kvinnor i Latinamerika, efter den generation av kvinnliga poeter som nådde nobelprisutmärkelse med Gabriela Mistral. Det har säkert sina sociala och psykologiska förklaringar i tillbakasatta möjligheter för latinamerikanskor, något som
inte har sin motsvarighet i Förenta staterna och Kanada. Och här kommer jag
fram till min iakttagelse att de kvinnliga författarna från Nordamerika befinner
sig i ett uppgående som kanske kommer att skymma bort deras manliga kolleger.
(Lundkvist 1987:151–152)

Lundkvist verkar i detta citat helt övertygad om att det i princip inte finns
några kvinnliga latinamerikanska författare och förlägger förklaringen till
de latinamerikanska samhällsförhållandena. Han verkar inte alls reflektera
över huruvida det kan ha med cirkulation att göra, med de val de franska
och nordamerikanska introduktörerna gjorde när de valde ut verk att
skriva om och översätta, eller över sin egen eventuella roll i att det var den
manliga latinamerikanska litteraturen som kom att dominera i Sverige
fram till 1990-talet.
När det gäller vithet är inte Angviks föreställning om den norska uppfattningen om latinamerikansk litteratur lika överförbar på Lundkvist.
Bland de författarskap han introducerar återfinns exempelvis José María
Arguedas som var mestis och som Lundkvist framhåller talade quecha
före det att han talade spanska:
Han [Arguedas] är inte själv indian, men uppfödd bland indianer, med quechua
som sitt modermål, tills han som yngling kom till Lima och fick sträva hårt för
att lära sig spanska. Vid sidan om hans volymer med folkloristiska uppteckningar
växte hans romaner och berättelser fram, på ett språk som anses som ett under av
klarhet och mjukhet, av äkta indiansk sinnlighet och verklighetskänsla. (Lundkvist
1969:222)

Lundkvist introducerade dessutom tidigt litteratur skriven av svarta författare just för att de var svarta. Nicolás Guillén är en av dessa svarta
författare och före det att Lundkvist skrev om honom i Från utsiktstornet
hade han redan låtit honom ingå i antologin Den mörke brodern: Negerlyrik
i urval av Artur Lundkvist (Lundkvist 1957b). När det gäller vithet ser
därmed Lundkvists introduktörsgärning annorlunda ut än den Angvik
beskriver i Norge.
Detsamma gäller homosexualitet. José Lezama Lima, en av de homosexuella kubaner som Angvik behandlar, är omskriven av Lundkvist men
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då Angvik fördjupar sig just i förföljelsen av honom som homosexuell
(”Styresmaktene reagerte mot det dei meinte var ’homosexuelle’ inslag i
romanen, og han vart forboden” Angvik 2008:171) behandlar Lundkvists
de homosexuella inslagen i romanen Paradiso betydligt översiktligare (se
Lundkvist 1969:213–217).
När det gäller en författares kön, sexuella läggning eller hudfärg är
det inte något som nödvändigtvis behöver fästas någon uppmärksamhet
vid när ett verk introduceras. Angvik gör ett positivt urval av kvinnliga och manliga homosexuella författare med motiveringen att de inte
tidigare uppmärksammats. Anders Cullhed gör något liknande i ovan
nämnda introduktionsartikel om kvinnliga författare och det gör också
Artur Lundkvist med ”mörk hudfärg” i Den mörke brodern. Att detta har
gjorts är i sig ett belägg för att de vita manliga heterosexuella författarna
varit dominerande. Introduktörer har med andra ord upplevt ett behov
av att balansera de föreställningar om latinamerikansk litteratur som har
uppstått i och med tendensen att enbart förmedla litteratur skriven av
vita heterosexuella män. Genom att använda kön, sexuell läggning eller
hudfärg som parameter för ett urval balanseras ett tidigare urval men det
finns också en risk att de författare som introduceras gemensamt på grund
av en sådan parameter framställs som annorlunda, eller exotiska. I fallet
Den mörke brodern utmärks diskursen av exotiserande och negrofila drag
(Alvstad och Lundahl 2010).
Nutida introduktörers latinamerikabilder

Ungefär ett år efter Angviks bok kom ut på norska, gav den svenska tidskriften Ord och Bild ut ett temanummer om latinamerikansk litteratur.
Även här lyfts 1960-talsboomen fram som den hittills dominerande bilden
av latinamerikansk litteratur. Gästredaktör Torbjörn Elensky (2009:2)
skriver i förordet att det finns två stora linjer som byggt upp förväntningar
på latinamerikansk litteratur hos omvärlden: magisk realism à la Gabriel
García Márquez och metafiktion à la Jorge Luis Borges. Men Elensky
lyfter precis som Angvik fram att det även finns andra latinamerikanska
författare. Han menar exempelvis att det inom den latinamerikanska litteraturen ”genomförts ett grundligt fadersmord på särskilt Márquez de
senaste tio åren” (Elensky 2009:2). Så långt kan man se stora likheter
mellan Elenskys och Angviks bilder av tidigare introducerad litteratur.
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Men när det gäller vilka författare de istället väljer att skriva om så dyker
två helt olika urval upp. Medan Angvik väljer att fokusera på tre kvinnliga
mexikanska författare och fem homosexuella kubanska män, av vilka
vissa var samtida med boomen, så fokuserar Elensky på en yngre författargeneration. I denna finns författare som chilenaren Alberto Fuguet
som sätter ”sitt eget urbana McOndo, med snabbmat och droger och
storstadspuls, mot Márquez gamla lantliga Macondo, med sina flygande
oskulder” (Elensky 2009:2). Angvik och Elensky ger en liknande bild
av den dominerande föreställningen om latinamerikansk litteratur men
lyfter alltså inte fram samma författare som alternativ till denna etablerade
föreställning.
Ytterligare en litterär strömning möter läsaren av Ord och Bilds latin
amerikanummer i en översiktsartikel av Ulf Eriksson (2009). Eriksson
presenterar där latinamerikansk vittneslitteratur och placerar in den i
en litterär kontext. Denna litterära kontext är enligt Eriksson inte bara
latinamerikansk. Han driver istället på ett övertygande sätt tesen att den
latinamerikanska litteraturen även har rötter i spanskspråkig litteratur
från Spanien. Detta gäller enligt Eriksson även för boomlitteraturen och
samtida storstadsskildringar. Därmed visar Eriksson att själva uppfattningen att latinamerikansk litteratur skulle vara väsenskild från annan
spanskspråkig litteratur mycket väl kan förändras i framtiden.
Såväl Angvik, Elensky som Eriksson reagerar alltså mot att ett litet
antal författare kommit att skapa den norska respektive svenska bilden
av vad latinamerikansk litteratur är, men den latinamerikanska litteratur
de lyfter fram i dess ställe inbördes väldigt olika: Angvik tar upp litteratur
skriven av kvinnor och homosexuella män, Elensky lägger sitt huvudfokus
på storstadsskildringar och Eriksson på vittneslitteratur. Tillsammans ger
de därmed en betydligt mer komplex bild av latinamerikansk litteratur
än de gör var och en för sig. Av detta kan man dra slutsatsen att enskilda
introduktörers inflytande är enormt när det gäller konstruktionen av ett
lands, eller i det här fallet, en hel kontinents, litteratur. Redan i urvals
processen när beslut fattas om vilka texter som man ska skriva om skapas
bilder av främmande litteraturer och kulturer. Detsamma gäller förstås
valet av texter att översättas. Äldre introduktörer har skapat de bilder
Angvik, Elensky och Eriksson reagerar mot, men de bidrar även själva till
att skapa nya bilder som inte kan betraktas som mer eller mindre ”repre-
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sentativa”. Det ligger så att säga i sakens natur. Det faktum att Angviks,
Elenskys och Erikssons val av texter, författare och tendenser skiljer sig så
mycket åt trots att dessa introduktörer verkar i samma tid visar hur stor
betydelse den enskilde introduktören kan ha när det gäller att bygga upp
föreställningar om främmande litteraturer.
Slutsats och frågor att gå vidare med

Resonemanget som förts i den här uppsatsen visar att de bilder som skapas i en översättningskultur (i det här fallet den norska och den svenska)
framförallt påverkas av tre faktorer: den litteratur som skrivs och ges ut i
ursprungskulturen (i det här fallet de latinamerikanska länderna), vägen
till mottagarkulturen (vanligtvis via Paris och/eller USA) och situationen i
översättningskulturen (mer precist av de förväntningar och litterära agendor som finns där). Den tredje faktorn antas ha störst betydelse i och med
att det är i mottagarkulturen som de slutgiltiga besluten om vilka texter
som man ska skriva om och översättas tas. Därmed inte sagt att de första
två inte har betydelse. Såväl vad som ges ut i källkulturen och det urval av
detta som har översatts i andra länder, särskilt då Paris och USA inverkar
på besluten i mottagarkulturen, men det är inte där de avgörande besluten
fattas. De norska och svenska bilderna av latinamerikansk litteratur är
därmed mer en produkt av inhemska norska och svenska förväntningar
och litterära agendor, än av situationen i Latinamerika eller de val andra
introduktörer tagit i exempelvis Paris.
Den stereotypa uppfattningen att Latinamerika är en manschauvinistisk kontinent kan med andra ord, i åtminstone någon utsträckning, vara
en konstruktion skapad utanför Latinamerika. Om man i Norge enbart
hade översatt de författare som Angvik introducerar så hade bilden av
latinamerikansk litteratur i Norge sett helt annorlunda ut, utan att därför
behöva vara mindre ”representativ”.
I alla val av vad man ska skriva om och av vad som ska översättas sker
med andra ord ett bortval av texter, av texter som inte introduceras. Om
en skandinavisk kultur därmed exempelvis enbart väljer att översätta litteratur skriven av vita, heterosexuella män så bidrar det oundvikligen till
att skapa en uppfattning i mottagarkulturen om att det inte skulle finnas
några viktiga latinamerikanska kvinnliga och/eller homosexuella författare. Intressant nog uppstår då en fördom om den främmande kulturen
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(som manschauvinistisk i det här fallet). Detta trots att det i själva verket
är så att de ”manschauvinistiska” besluten i minst lika hög grad kan ha
fattats i Sverige som någon annanstans. För att låna en formulering från
Theo Hermans (1999) så säger översättningar minst lika mycket om de
som översätter, som de säger om dem som blir översatta. Detsamma gäller naturligtvis det introduktörer av utländsk litteratur skriver om främmande författare och verk.
En fråga som kvarstår att undersöka närmare är förhållandet mellan
individuella introduktörer och tendenser i samtiden. På ett plan står det
klart att exempelvis Lundkvist inte står frikopplad från internationella
tendenser i samtiden. Han är del av sin tid. Detsamma måste hävdas
om Angvik, Elensky och Eriksson. Deras reaktion mot boomförfattarnas
hegemoni kan också ses som del av en större internationell trend, då de
inte är de första icke-latinamerikaner att skriva om de författarskap de
lyfter fram. Själva det faktum att deras föreställningar om latinamerikansk
litteratur skiljer sig från varandra kan i sig ses som en trend i tiden.
För att nå en djupare förståelse av introduktionsprocesser och hur
föreställningar om utländsk litteratur skapas i dem skulle det vara nödvändigt att utföra en mer omfattande studie än den som har presenterats
här. Flera riktningar skulle då vara möjliga. En uppenbar möjlighet skulle
vara att undersöka fler introduktörer, gärna sådana som var samtida med
Artur Lundkvist i syfte att se hur de föreställningar om latinamerikansk
litteratur de bidrar till att konstruera liknar och skiljer sig från Lundkvists.
Svenskarna Kjell A. Johannsson och Arne Lundgren, norrmannen Kjartan
Fløgstad och dansken Uffe Harder skulle vara goda kandidater att ägna
vidare studier. Det skulle även vara intressant att fokusera på Anders
Cullhed och Göran Skogsholm då de båda uttryckligen introducerar
kvinnliga författare.
En annan möjlig väg att gå är att undersöka introduktionsplattformer.
Man skulle exempelvis kunna fråga sig vad som utmärker de föreställningar om latinamerikansk litteratur som genom åren har konstruerats i
Bonniers Litterära Magasin och Ord och Bild.
Ett annat möjligt undersökningsområde är, som nämnts inledningsvis, det bibliografiska. Detta skulle kunna vara särskilt intressant om det
gjordes i ett internationellt jämförande perspektiv där svenska, norska,
danska, utgivningsdata matchades mot franska, tyska, holländska och
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brittiska/nordamerikanska. På så vis skulle man kunna spåra hur böckerna
kommit till Sverige och Norge. Men en mer uttömmande analys skulle
naturligtvis, av samma skäl som getts ovan, då även behöva beröra utländska introduktörer och vad de skriver om de latinamerikanska författarna.
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