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1. Inledning 

   I Ryssland och bland rysktalande påpekar man ofta och gärna att ryskan är ett mycket rikt och 

fritt språk. Det ryska språket och dess poeter och författare är föremål för en enorm nationell 

stolthet. Ivan Turgenjev uttryckte denna stolthet på följande sätt: 

 

”Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне 

поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – 

как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы 

такой язык не был дан великому народу!”
1
 

 

För Turgenjev är det ryska språket hans största stöd. Han lovprisar det med ord som rättfärdig, 

fri, handlingskraftig och framstående och är övertygad om att ett så fantastiskt språk måste 

tillhöra ett minst lika fantastiskt folk. Emellertid finns det i det ryska språket delar som inte lika 

gärna diskuteras och blir föremål för stolthet, detta gäller i högsta grad förhållandet till 

svordomar. Som alla språk har ryskan ett förråd av svordomar, vilket används flitigt och gärna i 

många situationer.
2
 Dock har tabun kring dessa inneburit att de så gott som alltid varit uteslutna 

ur litteraturen, olika publikationer och det offentliga rummet. Detta tabu skiljer sig enligt 

språkvetaren Boris Uspenskij på många punkter från tabun som omger svordomarna i många 

västeuropeiska språk. Uspenskij menar att detta beror på att det i ryskan inte finns några 

neutrala benämningar på könsorgan och verb med betydelsen att idka samlag - man har att välja 

mellan å ena sidan kyrkoslavismer, å andra sidan grova ryska uttryck.
3
 Om Boris Uspenskijs 

efterforskningar kring de ryska svordomarna följer nedan (se 2.1). 

   Under Sovjetunionens och tsarväldets tid var alla svordomar och fula ord strikt censurerade, 

                                                 
1
  Wikström, Birgitta, Raz dva tri 2 – textbok, Almqvist & Wiksell förlag, Uppsala, 1993, s 94 

2 Om svordomarnas vara eller icke vara i olika språk, se Ljung, Magnus, Svordomsboken, Norstedts akademiska 

förlag, Uddevalla, 2006 

3    Uspenskij, Boris, Mifologitjeskij aspekt russkoj ekspressivnoj frazeologii, Izbrannye trudy, tom II, Jazyk i kul'tura. 

Moskva 1994, s 53 



 

4  

även de som förekom i äldre bevarade texter. Men när censuren stegvis lyftes bort under 

perestrojkan och så småningom försvann helt fick människor full frihet att uttrycka sig i skrift. 

Denna språkliberalisering påverkade framförallt språket i massmedia, vilket blev mycket 

närmare vardagsspråket. Samtidigt kunde mycket litteratur som tidigare varit förbjuden 

publiceras och spridas fritt (angående detta, se bl. a. 2.2). Svordomar började således publiceras, 

vilket har diskuterats livligt i det ryska samhället från och med Sovjetunionens fall fram till 

idag.
4
  

   Svordomarnas tabu lever alltjämt kvar i det ryska medvetandet och deras förekomst i 

skönlitteraturen blir därför problematisk. Det kan ifrågasättas varför man överhuvudtaget ska 

behöva använda svordomar i ett skönlitterärt verk och vad kan de tillföra. Eftersom svordomar 

oftast är en symbol för något fult och provocerande kan det verka malplacerat att använda dem i 

konstnärliga sammanhang. I artikeln ”Mat v russkom jazyke kontsa XX stoletija”
5
 skriver 

språkvetaren Katarzyna Dembska att det även bland lingvister finns många skilda meningar om 

svordomarnas roll i skrift; de uttrycker inte bara känslor, de framkallar dem också. 

 

 1.1 Mål och metod 

   Målet med denna uppsats är att undersöka bruket av svordomar i modern rysk skönlitteratur 

samt analysera ordens funktioner i dessa texter. Detta för att ge en ökad förståelse för varför de 

överhuvudtaget förekommer i skönlitteratur samt ta ställning till för- och nackdelar med det. 

Analysen omfattar valda delar av verken Tjapaev i Pustota av Viktor Pelevin samt Goluboe salo 

av Vladimir Sorokin. Båda dessa författare har uppmärksammats för att använda svordomar och 

även ta in slang och uttryck från andra språk i sina texter. Varje verk kommer att analyseras för 

                                                 
4 Angående detta stycke, se Mokienko, Valerij, ”Russkaja brannaja leksika: tsenzurnoe i netsenzurnoe”, 

http://www.philology.ru/linguistics2/mokiyenko-94.htm 

5 Dembska, Katarzyna, ”Mat v russkom jazyke kontsa XX stoletija”, 

http://plutser.ru/nauka/Katarzyna_Dembska_Mat_XX_v 
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sig och sedan kommer bruket av svordomarna analyseras i sin helhet för att söka en förklaring 

till varför författarna kan ha valt att använda sig av dem istället för vanliga, normativa ord och 

uttryck och om de hade kunnat klara sig utan dem. Dessutom utrönas vad för funktion 

svordomarna fyller i texterna, både språkvetenskapligt och ideologiskt. 

   I analysen används en rad artiklar som grund, dock huvudsakligen ”Ob obstsennych 

vyrazjenijach russkogo jazyka”
6
 av Jurij Levin. Även Magnus Ljungs teorier om svordomar och 

fula ord kommer i att användas. Definitionen av svordom avgränsas av praktiska skäl till de ord 

och uttryck som Levin har tagit upp i sin artikel. 

   Gällande transkribering används i denna uppsats de svenska folkbibliotekens transkribering. I 

längre citat används dock kyrilliska. Svordomar och svordomsuttryck kommer genomgående att 

återges med kyrilliska bokstäver, bland annat för att markera deras status som svordomar och 

skilja dem från den övriga texten och normativa uttryck. En översättning till grundformerna av 

de ryska svordomar som nämns nedan finns som en bilaga till detta arbete. 

 

 1.2 Vad är en svordom? 

   Till att börja med ska jag försöka att finna en definition av vad som är en svordom. I sitt 

modersmål är det sällan svårt att känna igen dem med tanke på tabun som omgiver dem. Men  i 

ett främmande språk är det svårare att upptäcka dem och förstå deras betydelse. I artikeln 

”svordomar” ger Nationalencyklopedin följande definition: ”mer eller mindre tabubelagda 

uttryck som konventionellt signalerar känslor som ilska, smärta, förvåning och förakt eller som 

används för att ge extra eftertryck åt vad talaren säger”
7
. 

   Motsvarande uttryck på ryska översätts till bl.a. matersjtjina, bran' och obstsennaja leksika. 

Bland dessa ord finns en gradskillnad, vilket beskrivs av Valerij Mokienko, doktor i filologi och 

                                                 
6 Levin, Jurij, ”Ob obstsennych vyrazjenijach russkogo jazyka”, http://www.philology.ru/linguistics2/levin-98.htm 

7 Artikeln är hämtad från Nationalencyklopedins Internettjänst www.ne.se, sökord ”svordomar” 
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professor vid Sankt Petersburgs universitet, i artikeln ”Russkaja brannaja leksika: tsenzurnoe i 

netsenzurnoe”
8
. Bran' har innebörden ”förolämpande ord, svordomar” medan obstsennaja 

leksika har innebörden ”mycket grova, vulgära uttryck, genom vilka den som talar spontant 

reagerar i en oväntad och otrevlig situation”. Matersjtjina bygger huvudsakligen på ord med 

sexuell innebörd, som хуй, пизда och ебать. 

   Språkforskaren Magnus Ljung ger i Svordomsboken en beskrivning av svordomarnas historia 

och existens och gör en jämförelse mellan svordomarna i svenskan och arton andra språk, 

däribland ryska. Han gör en åtskillnad mellan fula ord och svärord, eftersom ett och samma ord 

får olika betydelse och funktion beroende på om det används som fult ord eller som svordom. 

Som exempel tar Ljung upp användningen av orden skit och helvete: 

 

”Förlusten av ordens betydelse i svordomar gör också att ord som normalt inte har någon gemensam 

betydelse blir utbytbara då de man använder dem för att svära: ett uttryck som Helvete, nu glömde jag 

bilnyckeln igen! kan utan vidare ersättas med Skit, nu glömde jag bilnyckeln igen! Utanför 

svordomarna gäller inte detta: Toaletten är full med skit kan definitivt inte ersättas med Toaletten är 

full med helvete.”
9 

 

Ljung menar att dessa ord blir mindre stötande när de uppträder som svordomar än när de 

brukas för att beskriva något verkligt, d.v.s. som ett fult ord.
10

 Han har kategoriserat 

svordomarna enligt olika funktioner och delat in dem utifrån olika motiv. I avsnittet om de ryska 

svordomarna nämner Ljung att ryska språket enligt en del språkvetare är ovanligt lämpat för att 

bilda svordomar, bland annat genom ett kreativt system för att bilda nya ord med hjälp av 

svärorden. Utöver detta tillkommer också möjligheten att använda svordomarna som substitut 

för substantiv eller verb vilket Ljung beskriver på följande sätt: 

 

                                                 
8 Mokienko, aa 

9 Ljung, Magnus, Svordomsboken, Norstedts akademiska förlag, Uddevalla, 2006, s 36f 

10 Ibid. s 39 
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”När man bildat ett ord från en ordstam med hjälp av prefix, suffix eller bådadera är det nämligen 

dags att bestämma sig för vad ordet ska betyda. Det är här som den verkliga storheten hos det 

ryska svärandet blir uppenbar. Varje gång vi har bildat ett ord – substantiv eller verb – från ett av 

de fula orden kan det nybildade ordet användas som ersättning för ett vanligt ryskt ord med helt 

oskyldig betydelse. Valet av ord som skall ersättas med ett svordomsord är i stort sett upp till 

talaren själv.”
11 

 

Mer om de ryska svordomarnas substituerande funktion följer nedan (se 1.3). 

  Ett fult uttryck behöver alltså inte alltid vara samma sak som en svordom. Ordets egenskap av 

svordom avgörs bland annat av i vilket syfte man använder ordet. Nära besläktat med svordomar 

är eufemismer, vilka Ljung beskriver som ”snälla svordomar”. Exempel på eufemismer är t.ex. 

järnspikar på svenska eller blin
12

 på ryska och de används oftast i situationer där svordomar inte 

passar in eller av människor som inte vill använda sig av de grövre svordomsuttrycken. Orden 

påminner fonetiskt om svordomar men är till sitt innehåll helt oskyldiga.
13

  

 

 1.3 Om Levins svordomsklassificering 

   Levin har i sin artikel om ryska svordomsuttryck gjort en klassificering av de ryska 

svordomarna. Denna klassificering kommer jag att använda som grund när jag analyserar 

svordomarna i Pelevins och Sorokins texter. Modellen är särskilt lämpad för min uppgift då den 

fokuserar på svordomarnas funktion och inte enbart på deras betydelse, vilket ger en mer 

komplex bild av svordomsanvändningen och syftet med den. Den är också skapad utifrån de 

ryska svordomarna. 

   Levin delar in svordomarna i två huvudklasser med tillhörande undergrupper: 

 Klass 1: Faktiska svordomar i ordets rätta bemärkelse 

   Denna grupp strukturerar Levin upp efter två axlar, nämligen förefintlighet/avsaknad av 

pragmatiskt mål och riktning på samtalspartnern. Följande tabell är direkt översatt från Levins 

                                                 
11 Ljung, aa, s 172f 

12 Blin betyder pannkaka och används som eufemism i st. f. блядь 

13  Ljung, aa, s 78ff 
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artikel
14

: 

   Uppmaningar, avfärdanden och indifferens 

är alla riktade mot en viss person (+) och har 

ett pragmatiskt mål (+).  

   Med uppmaningar (posylki) avser Levin 

uttryck som ”иди ты на хуй”. Verbet är 

alltid någon form av rörelseverb och kan 

användas i olika tempus, t.ex. posjol, sjol by. Innebörden av dessa uttryck kan enligt Levin till 

vanligt språk översättas med ”jag uttrycker min negativa inställning till dig och min önskan att 

inte se dig, inte höra dig och inte ha något med dig att göra”. 

   Avfärdanden (otkazy) används för att uttrycka sin ovilja att ge någon vad denne efterfrågar 

och samtidigt förolämpa densamme. Levin avser här uttryck som ”хуй тебе в жопу”. Uttrycken 

bygger alltid på ordet хуй eller dess motsvarigheter, t.ex. хрен
15

, хер. 

 Indifferens (indifferentivy) uttrycker en persons likgiltighet, avståndstagande eller 

meningsskiljaktighet. Dessa uttryck menar Levin har en ganska svag effekt, vanliga uttryck är 

t.ex. ”хуй с тобой”.     

  Förolämpningar (pejorativy) är riktade mot en viss person (+) men saknar pragmatiskt mål (-). 

Deras mål är endast expressivt och har syftet att förolämpa adressaten. Levin delar in 

förolämpningarna i tre undergrupper: de som avser adressatens intelligens (мудак, распиздяй), 

de som avser adressatens moral (блядь, сука, говно) samt de utan bestämd innebörd (пидарас, 

мандавошка, разъебай). 

   Eder (bozjba) saknar riktning (-) men har ett pragmatiskt mål (+). I svenskan faller dessa 

uttryck in under svärande i sin ursprungliga bemärkelse, d.v.s. att försäkra någonting eller svära 

                                                 
14 Levin, Jurij, aa 

15 Chren betyder egentligen pepparrot men används ofta som eufemism istället för хер. 

Riktning/Mål + - 

+ 1 2 

 A. Uppmaningar Förolämpningar 

 B. Avfärdanden  

 C. Indifferens  

- 3 4 

 Eder A. Interjektioner 

  B. Utfyllnad 
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på någonting.
16

 Levin nämner exempel som ”блядь буду” och ”сука буду”. 

   Interjektioner och utfyllnader (mezjdometija, vstavki) saknar både riktning (-) och pragmatiskt 

mål (-) och innefattar ord som ѐб твою мать, блядь och сука. Dessa ord delar Levin in i två 

undergrupper. Den första undergruppen har enbart en emotionell funktion och uttrycker t.ex. 

förvåning, upprördhet, förtjusning och missnöjdhet. Här kombineras svordomarna ofta 

tillsammans med interjektioner som ach, ech o.s.v. Den andra undergruppen har en mer 

utfyllande funktion och kan markera en slags jargong eller ha en mer poetisk och förskönande 

funktion. Levin betonar att gränserna mellan dessa undergrupper ofta är flytande.  

 

 Klass 2: Svordomar som substitut för andra ord 

   I denna grupp hamnar de svordomar som används som substitut för vanliga uttryck. De riktar 

sig alltså inte mot en speciell person och har inte som syfte att förolämpa någon. Deras funktion 

är endast förstärkande och expressiv, oftast för att markera något negativt. Levin delar in denna 

klass i två undergrupper; rent substituär användning (istället för pronomen och verb) samt 

användning med en bestämd semantik. 

   Den rent substituära användningen innefattar svordomar istället för pronomen och verb. 

Istället för besjälade maskulina pronomen uppträder huvudsakligen хуй, dess obesjälade 

motsvarighet blir хуевина. Istället för feminina pronomen används huvudsakligen блядь eller 

пизда. Gällande substitut för verb är varianter av ебать tveklöst vanligast, men även varianter 

bildade av хуй och пизда förekommer (захуярить, пиздануть etc.). 

   Uttrycken med en bestämd semantik har oftast en negativ eller negerande innebörd. Levin 

delar in dessa uttryck i 1) ren negation, 2) likgiltighet, 3) negativa egenskaper, tillstånd och 

verkningar samt 4) övriga uttryck som är svåra att placera i en speciell undergrupp. 

                                                 
16 Ljung, aa, s 46f 
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   1) De rena negationerna omfattar svordomar som först och främst substituerar negativa 

pronomen eller partikeln не. Som exempel på denna typ av substituering tar Levin bl.a. upp 

”хуй знает” ( i st. f. nikto ne znaet) ”ни хуя” (i st. f. nitjego), ”он хуй придет” (i st. f. on ne 

pridjot). Denna undergrupp motsvaras i klass 1 av avfärdanden.  

   2) Likgiltighetssvordomarna, som även kan uttrycka avståndstagande eller avsaknad av en bra 

relation, omfattar substitut som bl.a. насрать (i st. f. naplevat') по хую ( i st. f. plevat' na...) 

один хуй ( i st.f. vsio ravno, odin tjort). Dessa motsvaras av indifferentiverna i klass 1.  

   3) Gällande negativa egenskaper, tillstånd och verkningar tar Levin upp en stor grupp av ord, 

som dessutom delas in i undergrupper. Den första gruppen omfattar ord med innebörden plochoj 

och som substitut används ofta хуѐвый, херовый och говенный. Den andra undergruppen 

omfattar ord med innebörden jerunda och ersätts t.ex. med хуйня. Den tredje undergruppen 

omfattar ord som beskriver kraftiga förändringar åt det sämre hållet, både mentalt och fysiskt. 

Levin nämner här t.ex. расхуячить (i st.f. razbit', slomat'), ѐбнуть(ся) ( i st.f. udarit'(sja), 

upast'), пиздец (i st.f. konets).  

  4) Den sista undergruppen omfattar de ord som är svåra att kategorisera. De är alla substitut för 

verb med negativ innebörd Levin nämner t.ex. (с)пиздить (i st.f. (u)krast'), объебать (i st. f. 

obmanut'), ебать, уебать(ся), наебаться  (i st. f. mutjit', izmutjit'sja, ustat'), хуячить, 

хреначить ( i st. f. tjazjelo rabotat'). Han anmärker också att det är karaktäristiskt att deras 

antonymer med positiv innebörd inte har några svordomsmotsvarigheter. 

 

2. Bakgrund 

        Nedan följer en kort redogörelse för de ryska svordomarnas mytologiska aspekt, mot 

bakgrund av Boris Uspenskijs verk om ämnet. Sedan ges en sammanfattning av svordomarnas 

förekomst i rysk litteratur innan revolutionen, samt en redogörelse för olika svordomsordlistors 
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sätt att behandla de ryska svordomarna genom tiderna. 

 

 2.1 De ryska svordomarnas tabu enligt Boris Uspenskij 

   Språkvetaren Boris Uspenskij var den förste sovjetiske författare som grundligt behandlade 

området svordomar genom att inrikta sig på deras mytologiska aspekt, detta i verket 

Mifologitjeskij aspekt russkoj ekspressivnoj frazeologii
17

. Svordomar betraktas här främst som 

ett antibeteende för att bryta kulturella tabun. Uspenskij påpekar att tabut över de ryska 

svordomarna är så starkt att även forskare som specialiserar sig på ordförråd, fraseologi och 

etymologi undviker dem.
18

 Enligt Uspenskij är tabut som mest utbrett gällande ord som 

betecknar genitalier, samt verb med betydelsen att idka samlag. När det kommer till dessa ord 

har det traditionellt endast existerat kyrkoslavismer förutom svordomarna, vilket innebär att det 

inte finns någon direkt neutral motsvarighet till dem än idag.
19

 

   Förklaringen till detta starka tabu menar Uspenskij finns i den hedniska kulturen, och det 

intensiva bekämpandet av hedendomen när kristendomen infördes i Ryssland. Svordomar var 

nämligen en viktig del i hedniska ritualer som behandlade fruktbarhet, exempelvis bröllop eller 

ritualer för jordens fruktbarhet. I samband med detta har svordomar alltid betraktats som något 

hedniskt i det ryska medvetandet. I fornryska texter beskrivs de som ”ett drag av djävulskt 

beteende”.
20

 Bekämpandet av hedendomen efter Rysslands kristnande var starkt bundet till 

bekämpandet av svordomar, kyrkan uppmanade människor att inte svära och försökte motverka 

det traditionella användandet av svordomar vid bröllop. Hade man svurit fick man inte gå till 

kyrkan samma dag. 

   Sålunda har förhållandet till svordomar i det ryska medvetandet varit tabubelagt och 

                                                 
17 Uspenskij, aa  

18 Ibid. s 53  

19 Ibid. s 52 

20 Ibid. s 58 
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bekämpats av makten i århundraden, dock har aldrig dessa hedniska drag försvunnit från 

språket, synnerligen inte från talspråket. Gällande litteraturen är det karaktäristiskt att maskera 

svordomar som kan tänkas förekomma genom att ersätta dem med punkter som motsvarar 

antalet bokstäver i ordet. Detta visar att man inte försöker utesluta svordomarna helt och hållet, 

man är bara ovillig att nämna dem, och den som önskar kan själv lista ut vilka ord punkterna 

symboliserar.
21

 

 

 2.2 Svordomar i rysk litteratur och poesi före revolutionen 

   Förekomsten av svordomar i rysk litteratur och poesi är ingen ny företeelse. Detta är något 

som den ryska censuren alltid har försökt dölja, både under tsarväldet och under 

kommunisttiden. Som tidigare nämnts var en vanlig metod att ersätta ordet med punkter, men 

ännu oftare förbjöds dessa texter helt och hållet från att tryckas. 

   Nationalpoeten och författaren Alexander Sergejevitj Pusjkin använde sig av svordomar i 

filosofiska och lyriska dikter, samt i poetiska verk.
22

 

 ”Подойди, Жанета 

 А Луиза – поцелуй 

 Выбрать, так обидишь 

 Так на всех и встанет хуй, 

 Только вас увидишь 

 (”Сводня грустно за столом”)”
23

 

 

Citatet ovan kommer från dikten Svodnja
24

 grustno za stolom... från 1827 vilken handlar om en 

kvinna som bedriver koppleri. Pusjkins texter som innehåller svordomar har länge varit okända 

för den stora massan, majoriteten av dem publiceras fortfarande inte. Utöver dessa bevaras också 

hans bruk av svordomar i personliga brev till nära vänner. 

   Ett annat berömt exempel är forskaren och samlaren av rysk folklore, Alexander Nikolajev 

                                                 
21 Ibid. s.54 

22 Angående detta stycke, se Zjiganets, Fima, ”Mama, ja Pusjkina ljublju”, http://www.proza.ru/texts/2003/06/07-

91.html 

23  Ibid. 

24 En kvinna som sysslar med koppleri 
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Afanas’ev (1826-1871), i vars samling av ryska sagor man återfinner Russkie zavetnye skazki. 

Dessa sagor har ett starkt erotiskt innehåll och ett stort förråd av svordomar, vilket har hållit dem 

utanför publicering fram till Sovjetunionens fall. Idag publiceras sagorna återigen och är 

tillgängliga i såväl bokhandlar som på Internet.
25

 

   Den mest kontroversiella poeten före kommunisttiden när det kommer till bruket av svordomar 

var förmodligen Ivan Semjonovitj Barkov (1732-1768), vars dikter ansågs vara mycket grova.
26

 

Dessa typer av dikter fick till och med en egen benämning, ”barkovsjtjina”, och åsyftar dikter 

med grovt innehåll och grova uttryck. Pusjkin berättade själv många anekdoter om Barkov och 

skrev en ballad, Ten' Barkova, till hans ära. Denna ballad undviker man för övrigt fortfarande att 

publicera. Samlingen av Barkovs otryckta texter återfinns i Leninbiblioteket i Moskva under 

benämningen Devitj'ja igrusjka, i vars förord Barkov skrev: ”Благоприятная природа, 

снискивающая нам пользу и утешение, наградила женщин пиздою, а мужчин хуем 

наградила.”
27

 

    

  2.3 Ryska svordomsordlistor genom tiderna 

    Ett annat sätt att angripa och trycka de ryska svordomarna har varit att ta upp dem i olika 

svordomsordlistor, vilket förekommit såväl före och efter revolutionen samt i modern tid. Om 

detta skriver språkvetaren Aleksej Plutser-Sarno i artikeln ”Maternyj slovar' kak fenomen russkoj 

kul'tury”
28

. Den första ordlistan över ryska svordomar anses vara den handskrivna Slovar' 

Eblematiko-entsiklopeditjeskij tatarskich maternych slov i fraz, vosjedsjich po neobchodimosti v 

russkij jazyk i upotrebljajemych vo vsech slojach obsjtjestva, sostavili izvestnye professora. 

                                                 
25  Angående detta stycke, se Iljusjin, Aleksandr, ”Brannoe slovo russkoj poezii”, 

http://plutser.ru/nauka/iljushin_brannoje_slovo 

26  Ibid. 

27  Ibid.  

28  Plutser-Sarno, Aleksej, Maternyj slovar kak fenomen russkoj kultury, http://lia.net.ru/e-

books/index.php?n=24&c=26 
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G...... B.......
29

 Författaren till detta verk är okänd, även om det ofta antas att Barkov (se 2.2) 

skulle ha sammanställt ordlistan. Antagandet att de ryska svordomarna skulle ha sitt ursprung i 

mongolväldet, vilket görs i denna ordlista, är enligt Plutser-Sarno en ofta förekommande myt.
30

 I 

själva verket har majoriteten av dem slaviska rötter, och återfinns i de flesta slaviska språk. 

   En välkänd ordlista där även svordomar förekommer är den tredje utgåvan av etnografen Dals 

ordlista Tolkovyj slovar' velikorusskogo jazyka (1903), redigerad och kompletterad av lingvisten 

och slavisten Baudouin de Courtenay. I denna utgåva tillades utöver vanlig lexika också 

svordomar, vilket ledde till att den aldrig utgavs på nytt efter revolutionen. 

   Utanför Rysslands gränser har dock ryska svordomsordlistor kunnat publiceras utan större 

motstånd. En av de mest berömda är lingvisten Max Vasmers etymologiska ordlista (1950-1958), 

vars tyska original innehåller svordomsuttryck. I den ryska utgåvan blev dock alla dessa uttryck 

helt uteslutna.
31

 En av de mer populära ordlistorna under 1900-talets andra hälft var utgivaren 

och författaren Alec Flegons ordlista Za predelami russkich slovarej (1973) vilken utgivits flera 

gånger i Ryssland under de senaste åren.
32

 Dock kritiseras denna ordlista av Plutser-Sarno för 

dess avsaknad av systematik och han menar att Flegon i många fall misstolkar 

svordomsuttrycken eller ger oklara definitioner av dem. En rad ordlistor under benämningen 

Dictonary of Russian obscenities utgivna i USA har baserats på denna ordlista, men de har enligt 

Plutser-Sarno sällan något nytt att komma med. 

   Vad gäller moderna ryska svordomsordlistor som publicerats i Ryssland finns enligt Plutser-

Sarno många utgåvor av varierande kvalitet. Ofta är det okvalificerade författare som 

sammanställt ordlistorna, utan att ta hänsyn till grammatiska kategorier och hänvisningar. Detta 

gör enligt Plutser-Sarno att få av ordlistorna går att tas på allvar. Även de ordlistor som författats 

                                                 
29 Ibid. 

30 Ibid. 

31 Uspenskij, aa, s.53  

32 Plutser-Sarno, aa 
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av auktoriteter, t.ex. Tolkovyj slovar' russkogo mata (1997) skriven av Tatjana Achmetova, 

professor i lingvistik, tål att ifrågasättas. Plutser-Sarno nämner bl.a. i sin kritik mot denna ordlista 

att den även innehåller ord som inte kan betraktas som svordomar, trots att Achmetova i förordet 

skriver att ordlistan endast innehåller svordomsuttryck. 

   

 2.4 Svordomar i modern rysk litteratur 

   Alltsedan censuren i Sovjetunionen togs bort i slutet av 1980-talet har förekomsten av 

svordomar i rysk litteratur såväl som i rysk massmedia blivit allt vanligare. I prosan och poesin, 

och inte minst inom populärkulturen, används svordomar mer eller mindre skickligt. Vladimir 

Sorokin, författare till romanen Goluboe Salo, hävdar i en intervju att en författare som inte 

använder sig av svordomar går att jämföras med en pianist med nio fingrar. Han menar att det 

finns vissa situationer där man inte kan undgå att använda sig av svordomar och tar bl.a. upp 

Solzjenitsyns beskrivningar av vardagslivet i ett sovjetiskt arbetsläger, där svordomar snarare är 

regel än undantag.
33

 Det är dock inte enbart romaner som skrivits efter Sovjetunionens fall som 

kan räknas till denna kategori av modern rysk litteratur. Mycket av den litteratur som publiceras 

idag har i själva verket skrivits på 1970- eller 1980-talet, t.ex. dissidenten Sergej Dovlatovs 

berättelser, men har inte kunnat spridas öppet i Ryssland förrän nu.  

   Svordomarnas spridning i litteratur och massmedia har dock inte skett helt obehindrat. På flera 

håll kan man notera ett motstånd mot bruket av svordomar, ibland till den grad att man vill 

straffbelägga människor som svär på offentliga platser eller vill skydda det ryska språket från 

svordomar genom lag: 

 

 

                                                 
33 Literator bez mata – kak pianist s devat'ju pal'tsami, Moskovskij komsomolets, 2002, Dmitrij Tkatjev, 

http://www.srkn.ru/interview/tkachev.shtml 
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”При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не 

допускается использование просторечных, пренебрежительных, бранных слов и 

выражений, а также иностранных слов при наличии общеупотребительных аналогов в 

русском языке”
34

  

 

 

Citatet ovan är hämtat från lagen om ryska språket som officiellt språk i Ryska federationen, 

Federal'nyj zakon o gosudarstvennom jazyke Rossijskoj federatsii, och förbjuder bl.a. bruk av 

svordomar i samband med att språket används som officiellt språk.  

   Sorokins roman Goluboe salo blev vid sin utgivning föremål för omfattande prostester, inte 

minst hos ungdomsorganisationen ”Idusjtjie vmeste” som anordnade ett flertal aktioner för att 

uttrycka sitt missnöje och hat gentemot Sorokins författarskap.
35

 Motståndet mot svordomar och 

fula ord märks också ofta i ryska internetforum, där man kan bli avstängd eller få en tillsägelse 

om man inte vårdar sitt språk. Även om man inte förespråkar censur så finns alltjämnt en 

inställning att man ska slippa utsättas för svordomar om man inte själv valt att ta del av dem, 

t.ex. genom att läsa en roman eller umgås i kretsar där svordomar används. 

 

 2.5 Om författarna och tidigare forskning 

   Viktor Pelevin (f.1962), tog examen vid Moskvas högskola för energiförsörjning 1985, men 

beslöt sig därefter för att omskola sig till författare vid högskolan för litteraturvetenskap. Han 

jobbade en tid för tidningen Nauka i religija där han specialiserade sig på österländsk mystik, ett 

tema som ofta återkommer i hans romaner och berättelser. I tidningen publicerades också hans 

första berättelse Koldun Ignat i ljudi 1989. Han har mottagit många priser för sina berättelser 

och samlingar och publicerat ett flertal romaner och berättelser under sin tid som verksam 

                                                 
34 Federal'nyj zakon o gosudarstvennom jazyke Rossijskoj federatsii, artikel 1 punkt 6, 

http://spravka.gramota.ru/offdocs.html?id=176 

35   Uffelmann, Dirk, ”Lëd tronulsia: The Overlapping Periods in Vladimir Sorokin's Work from the 

Materialization of Metaphors to Fantastic Substantialism”, Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet 

Russia, edited by Ingunn Lunde & Tine Roesen, Department of Russian Studies, University of Bergen, Bergen 2006, s 

105 
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författare.
36   

   
Pelevins sätt att använda ryska språket i sina verk kommenteras ofta. Martin Paulsen, 

doktorand i östslaviska språk vid Bergens universitet, skriver bl.a. om detta i artikeln 

”Criticizing Pelevin's Language: The Language Question in the Reception of Viktor Pelevin's 

Novel Generation «P»”
37

. Paulsen har sammanfattat olika kritikers reaktioner på Pelevins roman 

Generation ”P” vad gäller stilistiken och samtidigt kommenterat hans sätt att skriva. Även om 

Paulsen fokuserat på en specifik roman av Pelevin går kritiken även att applicera på Pelevins 

språk i Tjapaev i Pustota. När det gäller bruket av svordomar har kritikerna olika uppfattningar, 

vissa menar att det är tecken på Pelevins bristande uppfinningsrikedom medan andra hävdar att 

han använder svordomar sparsamt och endast där de behövs och passar in. Frågan om huruvida 

Pelevins språk är konstnärligt diskuteras livligt. Kritikerna i Paulsens artikel är alla överens om 

att hans stil är modern och annorlunda, men om det är på ett positivt eller negativt sätt är svårare 

att avgöra. Pelevin är inte främmande för att ta in slang och utländska ord i sina texter, är detta 

del av den ständigt pågående språkliga utvecklingen eller utgör det en fara för det heliga ryska 

litterära språket? Paulsen delar in kritikerna efter två ståndpunkter – de konservativa som anser 

att man ska försvara det klassiska ryska litterära språket och de liberala som välkomnar olika 

lingvistiska element som slang, svordomar och utländska ord. Pelevin hyllas ofta som en av de 

bästa ryska författarna i modern tid. Gerald McCausland, doktorand i ryska vid Pittsburghs 

universitet, beskriver hans författarskap på följande sätt: 

”Although nearly all of Pelvin's work is rooted in satire and absurdism, dealing with fantastical 

situations rather than realistic ones, at the same time his novels and stories often contain elements 

that can be traced back to some of the giants of Russian literature, including Gogol and 

Pasternak”
38

 

                                                 
36 Angående detta stycke, se Viktor Pelevins officiella hemsida, http://www.pelevin.info/ 

37   Paulsen, Martin, ”Criticizing Pelevin's language: The Language Question in the Reception of Viktor Pelevin's 

Novel Generation ”P””, Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, edited by Ingunn Lunde & 

Tine Roesen, Department of Russian Studies, University of Bergen, Bergen 2006 

38 Artikel hämtad från databasen LitRC - Literature Resource Center: "Viktor Olegovich Pelevin," in Dictionary of 

Literary Biography, Volume 285: Russian Writers Since 1980. A Bruccoli Clark Layman Book. Edited by Marina 
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Vladimir Sorokin, född 1955, tog ingenjörsexamen vid Moskvas olje- och gashögskola 1977, 

men fortsatte aldrig som ingenjör utan började designa bokomslag istället. I mitten på 1970-talet 

gick Sorokin med i en grupp känd som Moskvas konceptualister
39

 och det var här som hans 

intresse för att skriva väcktes. Konceptualismens idéer finns ofta med i Sorokins texter, han 

skapar t.ex. ”hyperrealiteter” istället för att avbilda verkligheten och urholkar ordens innebörd 

så att de bara blir meningslösa klichéer. Författarens och litteraturens död lyser också igenom 

som koncept, bl.a. i romanen Goluboe Salo. Konceptualismen gör inte anspråk på att skapa 

något originellt och vill inte få kontroll över läsaren, istället används färdiga modeller. I 

Goluboe Salo blir detta aktuellt i och med att de klonade författarna skriver nya texter. Sorokin 

kopierar deras stil, samtidigt som han urholkar ordens innebörd.
40

 David Gillespie, doktor vid 

University of Bath, och Elena Smirnova, tidigare verksam inom ryskundervisning vid 

University of Bath, har i en artikel sammanfattat Sorokins författarskap och sätt att skriva: 

 

”Sorokin is a writer who is not only demolishing literary and cultural taboos in his works, but also 

challenging the notion of literature itself, and the role of the reader in the literary process. In all his 

major works he seems to be asking the reader: dare you read on?”
41

  

 

Enligt dem är Sorokins skrivande ett sätt för honom att komma i kontakt med sitt psyke, därför 

lämnar hans verk ofta en stark psykoanalytiskt eftersmak. Han kallar sina verk för texter och 

                                                                                                                                                                  
Balina, Illinois Wesleyan University, and Mark Lipovetsky, University of Colorado at Boulder. Gale Group, 2004, 

pp. 208-219.  

39 Konceptualismen hävdar att en fri och självständig avbildning av verkligheten är omöjlig, då våra sinnen 

kontrolleras av diskurser som styr vårt tankesätt. Se artikel hämtad från databasen LitRC – Literature Resource 

Center:  "Vladimir Georgievich Sorokin," in Dictionary of Literary Biography, Volume 285: Russian Writers Since 

1980. A Bruccoli Clark Layman Book. Edited by Marina Balina, Illinois Wesleyan University, and Mark 

Lipovetsky, University of Colorado at Boulder. Gale Group, 2004, pp. 301-315.   

40 Angående detta stycke, se artikel hämtad från databasen LitRC – Literature Resource Center:  "Vladimir 

Georgievich Sorokin," in Dictionary of Literary Biography, Volume 285: Russian Writers Since 1980. A Bruccoli 

Clark Layman Book. Edited by Marina Balina, Illinois Wesleyan University, and Mark Lipovetsky, University of 

Colorado at Boulder. Gale Group, 2004, pp. 301-315.  

41   Gillespie, David och Smirnova, Elena, Vladimir Sorokin, http://www.srkn.ru/criticism/gillespie.shtml 
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menar att alla texter är döda så fort de når pappret.
42

 

   Dirk Uffelmann, professor i central- och östeuropeiska studier vid Universität Passau, gör i 

artikeln ”Lëd tronulsia: The Overlapping Periods in Vladimir Sorokin's Work from the 

Materialization of Metaphors to Fantastic Substantialism” en indelning av Sorokins 

författarskap i olika perioder utifrån språkbruk, berättande, handling och ontologiska 

presumtioner. Sorokin tillhör den litterära rörelse som utvecklades vid sidan av den pro- och 

antisovjetiska litteraturen – den asovjetiska litteraturen. Denna litteratur inkluderar även 

svordomar och Sorokin betraktas ofta som en av de mest radikala av författarna inom genren.
43

 

Hans tidigaste texter utmanar såväl Sovjetnormerna som de språkliga normerna vilket 

översättaren och författaren Sally Laird kopplar till situationen i samhället. Texterna är en 

reaktion på det hyckleri och den skam som det sovjetiska samhället levde på, ett samhälle där 

språket blev ett instrument för kontroll och förnekelse istället för kommunikation.
44

 

   Uffelmann påpekar att många anser att Sorokin antagit en ny skepnad i och med romanen Ljod 

(2002), vilken utkom efter Goluboe salo. Dock är detta ofta kritiker som inte tyckte om de 

pornografiska och postmodernistiska inslagen i Sorokins tidigare verk. De kritiker som är 

närmare bekanta med hans verk är mer försiktiga med att dra en skarp gräns vid romanen Ljod.
45 

 

Få har tidigare försökt att dela in Sorokins författarskap i perioder. Michail Ryklin, professor i 

filosofi, gjorde en indelning baserad på genre som Uffelmann anser vara ofullständig. Dels för 

att indelningen endast gäller fram t.o.m. 1998 innan flera av Sorokins stora romaner kom ut, 

dels för att en indelning måste ta hänsyn till fler aspekter än genre.
46

 Uffelmann gör följande 

indelning, och poängterar att de olika perioderna överlappar varandra:”I will term the first and 

earliest tendency evident in Sorokin's oeuvre the materialization of metaphors, the second 

                                                 
42 Ibid. 

43 Ibid. s 101f 

44 Ibid. s 103f 

45 Ibid. s 106ff 

46 Ibid. s 107f 
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positivism of emotions and the third fantastic substantialism.”
47

 

   I enighet med Sorokins klonterminologi i Goluboe salo kallar Uffelmann de olika perioderna 

för Sorokin-1, Sorokin-2 och Sorokin-3. Den första perioden genomsyras av att inget existerar 

utöver metaforer och att verkligheten skapas av språket, Sorokin vill här förstöra både handling 

och språk. Den andra perioden anspelar på att det enda som existerar är känslor eller att 

uppfattning är det enda som spelar någon roll. Uffelmann exemplifierar med verket Dostoevsky-

Trip där knarklangare säljer droger med klassiska realistiska och modernistiska författares namn 

vilka alla ger ett speciellt rus. Intensiteten av ruset är här det avgörande och Sorokin 

konfronterar författares namn och deras kloner. I den tredje perioden av Sorokins författarskap 

omvandlas känsla till substans, t.ex. i form av det blå fett som bildas när de klonade författarna 

skriver.
48

 Goluboe salo hänförs till alla tre perioder i olika utsträckning. Sorokin bryter mot 

både poliska och sexuella tabun och har också många inslag av våld i romanen. Han menar 

också att meta-litterära och parodiska drag från Sorokin-2 finns representerade i romanen i och 

med användandet av namn eller kloner av gamla författare.
49

 

 

3. Analys 

   De verk där bruket av svordomar kommer att analyseras är Tjapaev i Pustota av Viktor 

Pelevin samt Goluboe Salo av Vladimir Sorokin. Varje verk kommer att analyseras för sig enligt 

Levins svordomsklassificering (se 1.3) och Ljungs teorier om svordomar och fula ord (se 1.2). 

Efter klassificeringen kommer bruket av svordomarna analyseras i sin helhet för att söka en 

förklaring till varför författarna kan ha valt att använda sig av dem istället för normativa ord och 

uttryck och om de hade kunnat klara sig utan dem. Dessutom utrönas vad för funktion 

                                                 
47 Ibid. s 109 

48 Ibid. s 109ff 

49 Ibid. s 114f 
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svordomarna fyller i texterna, både språkvetenskapligt och ideologiskt. 

 

 3.2 Tjapaev i Pustota 

   Pelevins roman Tjapaev i Pustota utgavs första gången 1996 och utspelar sig i huvudsak år 

1919 där romanens huvudperson Petr Pustota jobbar som kommissarie. Romanen utspelar sig 

dock även i modern tid. Endast kapitel åtta kommer att analyseras nedan eftersom det är i detta 

kapitel svordomar förekommer mest frekvent i romanen, i övrigt förekommer endast enstaka 

uttryck. I det aktuella kapitlet sitter banditerna Sjurik, Koljan och Volodin kring en eld och 

samtalar. De pratar om hur man ska gå tillväga för att uppnå vetjnyj kajf, vilket närmast kan 

beskrivas som Nirvana eller Guds paradis. Samtalet sker med gangsterslang och svordomar 

samtidigt som banditerna intar diverse droger.  

   Pelevin har i konversationen valt att censurera två svordomar, nämligen хуй och пизда. Dessa 

återges i punktform med de första och sista bokstäverna synliga. Censureringen är dock inte 

alltid konsekvent gällande dessa ord (se t.ex. exempel 18 nedan). I uttrycket ”хуѐ моѐ” har 

Pelevin också avstått från att censurera. Övriga svordomar återges i fulltext. Med utgångspunkt i 

kapitel åtta ska jag nedan kategorisera och analysera svordomarna enligt Levins modell (se 1.3). 

Samtalet har styckats upp enligt Levins kategorier då jag har funnit det enklare att få en 

överblick på så vis.  

 

  3.2.1 Förolämpningar 

   Bland förolämpningarna är говно den mest förekommande. I sammanhanget resonerar 

banditerna kring hur man ska uppnå nirvana, och Volodins teori är att man först och främst 

måste betrakta sig själv som skit, d.v.s. en person med låg moral. Följande citat är exempel på 

hur Pelevin använder sig av говно i banditernas konversation: 
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1. ”Боялись и говном себя чувствовали. А у него – сияние габаритное, крылья веером, охрана – 

все дела. Сверху так посмотрит – ну что, говно?”
50

 

2. ”Так понял, что если говном вовремя назовешься, даже не назовешься, а в натуре поймешь, 

что всегда говном был полным, тебе амнистия выдет – в рай пустят, к нему”
51

 

3. ”Шурик, ты говно”
52 

   Говно tillhör undergruppen bland förolämpningarna som åsyftar en persons moral, precis som 

блядь och сука. Av de två senare kan endast сука återfinnas i Pelevins text som förolämpning, 

nämligen i följande citat: 

4.”А кроме этих ментов у тебя там еще столько всяких хлеборезов, фраеров и сук своей 

очереди дожидается, что пока ты ими всеми становиться будешь, жизнь пройдет”
53

 

5.”Так он же сука – заорал Шурик – он всех кинул”
54

 

6.”Гад ты, Володин, - сказал он. - Опять, сука, замазал всѐ.”
55 

 

   Dessa två former av förolämpningar som åsyftar en persons moral används i olika situationer.  

I banditernas samtal används говно alltid som en tyst eller uttalad motpol till Gud. Gud eller 

den högsta makten omnämns som ”han” i texten och banditernas slutsats blir att de måste inse 

att de inte har något värde allt i jämförelse med Gud för att överhuvudtaget kunna nå honom och 

paradiset. Сука används däremot som en fristående förolämpning och åsyftar mer en persons 

moral i samband med en handling, speciellt i citat 5 och 6 där det direkt sammankopplas med ett 

verb (kinul, zamazal).  

 

  3.2.2 Interjektioner, utfyllnad och poetisk funktion 

   I Pelevins text återfinns en relativt stor andel av interjektioner och utfyllnad, vilka hänför sig 

till Levins kategorier som saknar både pragmatiskt mål (-) och riktning på samtalspartnern (-). 

                                                 
50 Pelevin, Viktor, Tjapaev i Pustota, Vagrius, Moskva, 1998, s. 309 

51 Ibid. s. 309f 

52 Ibid. s. 314 

53 Ibid. s. 306f 

54 Ibid. s. 317 

55 Ibid. s. 305 
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Dessutom finns ett exempel på poetisk funktion. Interjektionerna utgörs av бля i följande två 

citat:  

7. ”Бля... Значит, внутри типа сейф, а в этом сейфе кайф?”
56

 

8. ”Ой, бля-я-я!”
57 

 

Бля är en förkortad form av блядь, vilken enbart används som just interjektion eller utfyllnad i 

Pelevins text. När Pelevin istället vill åsyfta någons moraliska brister, eller använda ordet 

substituärt, använder han ordets fulla form. Utfyllnadsuttrycken i Pelevins text, сука och хуѐ-

моѐ, återfinns i följande citat:
  

9.”По телевизору показывали – спонсор, хуѐ моѐ, все дела”
58

 

10.”Там, сука, витиевато написано, чтоб нормальный человек не понял, но все по уму”
59

 

11.”И главное, сука, главное в этом деле то, что другого и быть ничего не может – или на 

верхине нары, или в карцер”
60 

 

Pelevin har konsekvent valt att använda бля som interjektion och сука som utfyllnad. Dessa kan 

dock användas i respektive fall och deras innebörd torde ha föga betydelse. Хуѐ-моѐ kan också 

uppträda i ett flertal andra funktioner utom utfyllnad, t.ex. som interjektion.   

   Jargongen och svordomarnas mer poetiska funktion, vilka är en undergrupp till interjektioner 

och utfyllnad i Levins kategorier, är i mindre utsträckning representerade i Pelevins text. Det 

enda exemplet är en dialog där en av banditerna använder ett rim för att svara:  

12. ”Ты главное беги, а лес образуется. Давай беги! И ты, Колян, ноги делай. Сбор у 

костра 

 Я?! Я?! Я?! 

 Головка от х...я
61

. Говорю, все в лес бежим! Шухер!”
62 

 

Denna dialog fungerar ungefär på samma sätt när någon svarar ”Kon' v palto” på frågan ”Eto 

kto?”. Den poetiska funktionen utgörs av att svara med ett rim, det finns också en underton av 

likgiltighet i och med att svaret inte hör till frågan, banditen vill istället föra fokus till det han 

                                                 
56 Ibid. s 294 

57 Ibid. s 317 

58 Ibid. s 310 

59 Ibid. s 302 

60  Ibid. s 310 

61 Censurering av ordet хуя 

62  Pelevin, aa, s 318 



 

24  

själv försöker att säga. Rim är vanligtvis inget man använder sig av i talspråket, därför blir det 

automatiskt en anspelning på poesi och även ett sätt att väcka reaktion hos samtalspartnern. 

 

  3.2.3 Substitut, negativa egenskaper och verkningar 

   Substituten, som hör till den andra klassen i Levins artikel, är en väl representerad kategori i 

Pelevins text. Ofta är det uttryck med bestämd semantik som åsyftar negativa egenskaper. Här 

används говно i ett flertal situationer:  

13. ”Может, там, где люди говна меньше делают, и Бог добрее. Типа в Штатах или там 

в Японии, - сказал Колян.”
63

 

 14. ”Сделал ты какое говно”
64

 

15. ”Но ведь чтобы заседание началось, ты ведь про это говно, которое ты сделал, 

вспомнить должен?”
65

 

16. ”Черная по сравнению с ней говно”
66 

 

I exempel 13, 14 och 15 kan говно ersättas med ett normativt uttryck som dur' vilket betyder 

dumhet. Svordomsuttrycket skulle i denna kontext enklast översättas till fan- eller djävulskap på 

svenska. I exempel 16 skulle ett ersättande normativt uttryck kunna vara tjepucha eller jerunda 

vilket betyder strunt. I sammanhanget pratar banditerna om droger i jämförelse med vetjnyj kajf, 

där ”tjiornaja” (en drog) framstår som det sämre alternativet. Говно skulle här få skit som sin 

direkta motsvarighet på svenska, och frågan är om det då egentligen är ett fult ord i Ljungs 

mening istället för en svordom. 

   Ett annat uttryck med bestämd semantik är följande: 

17. ”А как рай построили, оказалось, что он без ада не работает, потому что какой же 

может быть рай без ада? Это не рай будет, а так, ху...та
67

.”
68 

 

Enligt Levins modell faller detta liksom говно i ovanstående citat in under substitut med 

innebörden jerunda.    

                                                 
63 Ibid. s 312 

64 Ibid. s 313 

65 Ibid. s 313 

66 Ibid. s 295 

67 Censurering av ordet хуята 

68 Pelevin, aa, s 312 
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   Ett exempel på ett rent substitut (första undergruppen i klass 2) är följande citat: 

18. ”А теперь представь, что какая-то падла так сделала, что вместо пятисот граммов 

ты пять продал. Что мы имеем? 

 Имеем босый хуй, - ответил он 

 Вот именно.”
69 

 

Här är босый хуй substitut för nitjego, d.v.s. ingenting. Svordomsuttrycket på svenska skulle 

kunna översättas till ”inte ett skit”.  

   I det följande används блядь istället för devusjka. Citatet är en direkt fortsättning på exempel 

18 (se kontexten): 

19. ”В Макдональдс с блядью сходить хватит, а чтоб самому нюхнуть – уже нет.”
70 

 

Emellertid skulle блядь i detta fall även kunna vara exempel på ordet i dess rätta bemärkelse, 

d.v.s. en prostituerad kvinna. Detta framgår inte riktigt av kontexten, även om man kan tänka sig 

att banditer inte är främmande för att besöka och umgås med prostituerade. Ett vanligt substitut 

för devusjka är annars baba, vilket är ett neutralt uttryck om än ett slanguttryck som också 

förekommer i banditernas jargong. Om kvinnor i negativ bemärkelse används inte sällan just 

блядь eller сука. 

   De negativa egenskaperna och verkningarna har mycket begränsad omfattning i Pelevins text: 

20. ”Тут бабки гораздо круче замазаны. Ведь если ты к вечному кайфу прорвешься, ни 

тачка тебе нужна не будет, ни бензин, ни реклама, ни порнуха, ни новости. И другим 

тоже. Что тогда будет? 

- П...да всему придет, - сказал Шурик и огляделся по сторонам. - Всей культуре и 

цивилизации. Понятное дело.”
71 

 

Uttrycket ”пизда придет” är ett substitut för ”konets pridjot” och hamnar i kategorin negativa 

egenskaper och verkningar just för att den markerar en kraftig förändring åt det sämre hållet. 

Levin har nämnt just exemplet пиздец (vilket är en variant av пизда) istället för konets i sin 

artikel. 

                                                 
69 Ibid. s 297 

70 Ibid. 

71 Ibid. s 298 
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  3.2.4 Svårplacerade uttryck 

   Bland svordomsuttrycken i Pelevins text finns ett antal uttryck som jag funnit svåra att placera 

enligt Levins klassificering: 

21. ”Слушай, - спросил Шурик, - а ты что, сам туда просто так можешь попадать? 

Когда захочешь? 

- Не, - сказал Володин, - Я... Как бы тебе объяснить... Не пролезаю. Очень много 

духовных богатств за жизнь собрал. А от них потом избавиться – сложнее, чем говно 

из рифленой подошвы вычистить.”
72

 

22. ”Чего скажешь, Володин? - спросил Шурик. 

- Чего скажу? Как вверху, так и внизу. А как внизу, так и вверху. А когда все вверх 

дном, как объяснить, что ни верха нет, ни низа? Вот и говорят на Руси - ночью жопа 

барынька.”
73

 

23.  ”А там что? 

- Я же говорю, что захочу. Захочу – искупаюсь пойду, захочу – бабу трахну, захочу – 

дури покурю.”
74 

 

I exempel 21 används говно i sin rätta bemärkelse, d.v.s. skit. I sammanhanget handlar det om 

att åsyfta hur svårt det är för Volodin att bli fri från sin själsliga rikedom – det är lika svårt som 

att få en räfflad skosula ren från skit. Ordet används varken som substitut, eller i någon av de 

former som Levin tar upp under klass 1, därför uppträder ordet snarare som fult ord och inte 

som svordom. 

   Exempel 22 är mest svårplacerat av alla. Sjurik vill att Volodin ger sin synpunkt på samtalet 

om Gud, paradiset och helvetet. Volodin menar att upptill är allt precis likadant som nedtill, 

men att det i själva verket varken finns någon topp eller någon botten. Slutsatsen han drar är 

”ночью жопа барынька”. Kanske menar han att allt är tvärtom och uppochner när det är natt - 

på natten är röven kung. 

   I exempel 23 uppträder трахнуть i sin direkta betydelse och går varken att placera i klass 1 

eller 2 enligt Levins modell. Det är helt enkelt ett grövre uttryck för zanimat'sja seksom, vilket 

ju är ett uttryck som enligt Uspenskij traditionellt inte har haft någon neutral motsvarighet i det 

ryska språket.  

                                                 
72 Ibid. s 321f 

73 Ibid. s 312 

74 Ibid. s 303f 
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  3.2.5 Sammanfattning 

   Sammanfattningsvis är substitut den mest välrepresenterade kategorin utifrån Levins 

klassificering, förolämpningarna utgör också en stor grupp. Återstående del som har gått att 

placera in i Levins kategorier är exempel på interjektioner och utfyllnad, varav ett hänför sig till 

den poetiska funktionen.  

   Svordomsuttrycken i Pelevins text begränsas alltså endast till tre kategorier med tillhörande 

undergrupper. Detta kan förklaras med att alla uttryck hämtas från ett och samma scenario där tre 

personer med bestämda relationer till varandra agerar. Avsaknaden av t.ex. uppmaningar, 

avfärdanden och indifferens visar att banditerna trots allt är goda vänner och inte vill visa något 

avståndstagande gentemot varandra. Svordomarna de använder är förmodligen mest ett bruk dem 

emellan och visar tydligt vilken del av samhället de tillhör. 

   Ett scenario som detta hade varit omöjligt att beskriva utan att använda sig av svordomar, just 

för att det inte hade blivit lika trovärdigt. Samtalet är djupt filosofiskt, men utan högtravande ord. 

Banditerna använder sig av ett språk som de behärskar och som är det enda verktyg de har för att 

resonera om dessa saker. Pelevin har vävt in svordomarna i texten så skickligt att det vid första 

anblick kan vara svårt att urskilja dem och man reflekterar inte alltid över att de är tabubelagda. 

Genom att författa en text på detta sätt visar han att svordomarna är en levande och viktig del av 

samhället, samt att man i vissa situationer inte klarar sig utan dem. I banditernas fall används 

svordomar såpass ofta och i så många olika situationer att det har blivit en norm. Frågan är då 

om de för banditerna själva har tappat sin funktion som svordomar, då en svordom per definition 

är något tabubelagt och inte kan användas som vanliga ord.  
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 3.3 Goluboe salo 

   I romanen Goluboe salo använder Vladimir Sorokin regelbundet svordomar. Romanen 

publicerades första gången 1999 och utspelar sig år 2068, då man har utarbetat en metod för att 

klona gamla författare och utvinna en substans som kallas för blått fett. Substansen bildas när 

författaren skriver. Bland dem som klonas finns t.ex. Dostojevskij, Pasternak, Tjechov och 

Achmatova, och Sorokin återger nya texter som de skrivit. Övriga personer som uppträder i 

romanen är t.ex. Stalin och Hitler, då man reser tillbaka i tiden till år 1954. 

   Förutom ryska har Sorokin använt sig av ett slags framtidsspråk, med många uttryck hämtade 

från kinesiskan, vilket i sig också innehåller svordomar. För enkelhetens skull skall jag dock 

avgränsa mig till bruket av de ryska svordomarna i romanen. I romanen sätter Sorokin 

författarna i ett annat sammanhang och författar nya verk i enighet med deras stil, dock inte 

innehållsmässigt. Detta gör att man känner igen författarna rent stilistiskt, medan deras 

personligheter framträder i ett helt nytt ljus. 

   Till analysen har jag valt ut skilda delar i olika sammanhang för att få en spridning på bruket 

och situationerna i vilka svordomarna uppträder. Eftersom Sorokin genomgående använder 

svordomar i romanen har jag valt ut delar som på olika sätt återspeglar hans sätt att använda 

dem. Citaten återges i sin helhet istället för att styckas upp enligt Levins kategorier, detta då 

exemplen är hämtade från olika kontexter i romanen och en kategoriindelning som i analysen av 

Pelevin skulle förstöra helhetsbilden.  

 

  3.3.1 Pasternaks poesi 

   I en sekvens av romanen återskapas poeten Pasternak (Pasternak-1) och skriver dikten пизда. 

Dikten är lång och finns därför som bilaga till detta arbete. Den enda svordomen som 

förekommer här är just пизда som uppträder i nästan alla dess böjningar. Dikten är ett utmärkt 
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exempel på den substituära användningen av svordomar, även om det inte riktigt passar in i 

Levins klassificering – i dikten avser Pasternak inget annat än пизда och ordet uppträder i sin 

ursprungliga betydelse. Ordet пизда skulle dock lätt kunna ersättas med ett normativt ord som 

zvezda vilket har samma antal stavelser, betoning och böjningsmönster. Vad Sorokin 

åstadkommer i detta fall är en lek med stilistik, ord och tabu. Denna lek går igen i resten av 

romanen och blir kraftfull tack vare den glorifiering av ryska författare som finns i det ryska 

medvetandet.  

   3.3.2 Achmatova och Stalin 

   En av de mest uppseendeväckande sekvenserna i Sorokins roman är då Achmatova (i romanen 

kallad AAA, för Anna Andrejevna Achmatova) möter Stalin. Achmatova kallar Stalin för bl.a. 

otets rodnoj, svet nevetjernij och spasitel' nasj och går ned på knä inför honom för att visa sin 

tillgivenhet. Stalin ger å sin sida utmärkelser till Achmatova som hon vägrar ta emot och menar 

att hon inte förtjänar. I verkligheten var Achmatova allt annat än tillgiven Stalin, då han 

konsekvent förföljde henne och såg till att många i hennes närhet avrättades. Detta gör att deras 

förhållande till varandra i Sorokins roman blir ännu mer uppseendeväckande. Nedan följer ett 

kort citat av en dialog mellan dem båda: 

”Что ж ты за наградой не идешь? Твой орден у Молотова в столе давно лежит. Или 

брезгуешь заботой нашей? 

- Разорви пизду мне сопливую стальными крюками, запри губищи мои стальными замками, 

посади на кол медный, заставь жрать порошок вредный, жги меня углями, бей батогами, 

запусти пчел в носовую полость, сошли в Чертову волость, за сисяры потныя подвесь, с 

кислым тестом замесь, наголо обрей, белены рюмку налей, вервием задуши, на плахе 

топором обтеши, в смоле свари, а рублем не дари! 

Сталин усмехнулся: 

 Кого же одаривать, коли не тебя? 

 Достойных у тебя хоть жопой ешь, отец родной! Я под себя срать и ссать не 

перестану! Не на тех дрожжках подымалась! 

 Ты знаешь, что Хармс своими глистами канареек кормит? - Сталин обвел глазами 

пустынную Красную площадь. 

 Мне ли эту срань не знать? - радостно ощерилась ААА”
75 

 

                                                 
75 Sorokin, Vladimir, Goluboe salo, 6 u, Ad Marginem, 2002, s. 222 
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Precis som i föregående citat är det svårt att hänföra samtliga svordomar till Levins kategorier. 

Lättast att kategorisera är uttrycket жопой ешь vilket är ett rent substitut för mnogo och således 

faller in under Levins andra klass. Срань kan även det betraktas som ett substitut för det 

normativa jerunda. 

   Gällande пизда används det här i sin rätta bemärkelse och uppträder som fult ord. Сисяры, 

срать och ссать är samtliga mycket grova uttryck. Frågan är dock om de är att betrakta som 

substitut, då de egentligen är rena icke-normativa synonymer till grud', pisat' och kakat'. I detta 

fall är även de normativa uttrycken tabubelagda, då de beskriver saker som i sig inte är brukligt 

att tala om med vem som helst. Dessa ord kan istället för svordomar betraktas som fula ord, men 

gränsen är här svår att dra. 

   Achmatova talar nästan alltid på vers eller i komplicerade konstruktioner vilket gör att hon 

ständigt verkar befinna sig i poesins värld. Hennes första utläggning skulle även kunna betraktas 

som en lång rad eder. 

 

  3.3.3 Samtal med en chaufför 

   Sorokin beskriver i en sekvens av romanen hur Stalin åker limousin med sin chaufför. De 

samtalar om olika bilar och följande citat är en dialog mellan chauffören och officeren som sitter 

bredvid honom. Officeren berättar om sin bil och chauffören svarar på hans historia:  

”У меня, товарищ Сталин, ”форд-универсал”, 51-ого года выпуска. Мы летом с женой на 

нем во Францию поехали и под Марселем с этим самым спортивным ”хорьхом” 

столкнулись. Слава богу – не в лоб. Нам – почти ничего, а у него вся кабина всмятку. 

Водитель этот, француз, кровью харкал. Вот вам и ”хорьх”! 

- Ты б еще в него на ”победе”
 
врезался, ѐб твою мать! - воскликнул шофер. - Сравнил 

жопу с пальцем! Форд, блядь! Вози на нем картошку да поварих из вашей столовой! 

Форд! Я б, товарищ Сталин, американцам вообще бы импорт машин запретил! У них ни 

одного авто приличного нет! Лучше уж на нашей ”победе” ездить!”
76 

 

Denna dialog är en mer realistisk skildring än den föregående, här återger Sorokin likt Pelevin 

                                                 
76 Ibid. s 225 
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ett samtal och en jargong som skulle kunna äga rum i verkligheten. Еб твою мать och блядь är 

här rena interjektioner och saknar därmed både pragmatiskt mål (-) och inriktning på 

samtalspartnern (-) enligt Levins modell. Till skillnad från Pelevin har Sorokin valt att skriva 

блядь istället för den kortare formen бля. Жопа är i kontexten svårt att placera in i en speciell 

kategori. Möjligtvis är det att betrakta som ett substitut för vilken kroppsdel som helst.   Frågan 

är om det istället är att betrakta som ett fult ord, då det inte går att ersätta med vilken svordom 

som helst. Här vill chauffören helt enkelt förstärka det han säger genom att använda ordet. Det 

viktiga i sammanhanget är att chauffören påpekar att officeren har jämfört två helt ojämförbara 

objekt. 

 

  3.3.4 Achmatova och Mandelsjtam 

   Den sista sekvensen i analysen är det första mötet mellan Mandelsjtam och Achmatova sedan 

han blivit släppt från fängelset. Achmatova använder sig av samma ordalag som i dialogen med 

Stalin. Mötet återges här i en större kontext: 

”Осип... - хрипло выдохнула ААА и всплеснула заскорузлыми руками. - Чтоб мне сухой 

пиздой подавиться! Чтоб на своих кишках удавиться! 

   Освобожденный посмотрел на нее мутными серо-голубыми глазами, медленно приседая 

на сильных ногах, разводя длинные хваткие руки: 

 ААА... ААА? ААА! 

 Оська!!! - взвизгнула она и лохматым комом полетела к нему в объятия. 

 ААА! ААА! ААА! - сильно сжал ее рыхлое тело Осип. 

 Значит, не уебал Господь Вседержитель! - визжала ААА, повисая на нем и пачкая его 

светлое пальто. 

 И не уебет, пока не изменим! - хохотал Осип, раскачивая ее. 

(...) 

 В Москве! - двинулся с ней на руках Осип. - Я снова в Москве, ѐбаные гады!”
77 

 

Samtliga svordomar i detta citat går att kategorisera enligt Levins modell. Achmatova uttrycker 

till en början sin stora förvåning över att se Mandelsjtam. Formuleringen faller in under 

kategorin interjektioner och skulle t.ex. kunna ersättas av ѐб твою мать eller eufemismen jolki-

                                                 
77 Ibid. s 227f 
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palki. Dock skulle detta även kunna vara en ed enligt Levins modell, flera funktioner är alltså 

möjliga. Уебать är enligt Levins modell substitut för izmutjit' och hör till undergruppen med 

svårkategoriserade substitut. Mandelsjtams uttryck ѐбаные гады är att betrakta som en 

förolämpning, även om det inte riktar sig mot just Achmatova. 

 

  3.3.5 Sammanfattning 

    De vanligaste kategorierna av svordomar i ovanstående utdrag av Sorokins roman är substitut 

och interjektioner. De enda kategorierna förutom dessa som finns med är förolämpningen i 

dialogen mellan Mandelsjtam och Achmatova samt Achmatovas eder i dialogerna med Stalin 

och Mandelsjtam. I övrigt är svordomsbruket svårt att kategorisera, speciellt i Pasternaks dikt 

där det mer rör sig om en lek med stilistik än substituering. Här nöter Sorokin ut svordomen till 

den grad att den inte upplevs som tabu längre, kanske vill han på så vis framhäva att svordomar 

inte är något konstant utan kan förändras genom att uppträda i nya sammanhang. När en 

svordom börjar användas som ett vanligt ord förlorar det ju sin egenskap av svordom, och andra 

uttryck måste träda i dess ställe. 

   Sorokin drar sig inte för att beskriva tabubelagda situationer med grova uttryck. Att han 

dessutom applicerar dem på situationer där ryska författare, poeter och historiska personer 

figurerar gör att tabun förstärks ännu mer. Han sätter dessa personer, i synnerhet Achmatova, i 

sammanhang och beteenden som man inte brukar koppla dem till i vanliga fall.   

   I samtalet med chauffören har Sorokin likt Pelevin endast skapat en realistisk dialog och 

återspeglat en jargong som skulle kunna förekomma i verkligheten. Dessutom handlar samtalet 

om bilar, vilket förklarar chaufförens bestämda mening och vilja att bevisa sin auktoritet när det 

gäller kunskap om dem. För att scenariot här ska bli trovärdigt måste Sorokin använda sig av 

svordomar, och de har inte här samma uppseendeväckande effekt som i t.ex. Achmatovas fall. 

Denna sekvens skiljer sig från de övriga citaten, då Sorokin här inte verkar vilja göra något mer 
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än att försöka porträttera verkligheten. 

   Pasternaks dikt är mer än lek med ord än ett försök att porträttera honom som författare och 

person. Sorokin visar vilken skicklig stilist han är som både lyckas bevara Pasternaks stil, 

samtidigt som han byter ut innehållet mot något helt otänkbart. Han urholkar också svordomens 

betydelse genom att upprepa den så många gånger. 

 

4. Slutsatser 

   Pelevin och Sorokin har båda använt sig av svordomar i sina verk, men de har gjort det på 

olika sätt. Båda författarnas verk är fulla av undertoner och associationer som denna uppsats inte 

har kunnat omfatta. Analysen gäller endast svordomarnas funktioner i texterna och syftet med 

att använda sig av dem. 

 

 4.1 Svordomarnas funktioner 

   Gällande Levins kategorier och deras anknytning till texterna kan ett par slutsatser dras. För 

det första är ett mycket begränsat antal kategorier representerade – huvudsakligen interjektioner 

och substitut, men även förolämpningar, utfyllnad och eder. Uttrycken med både pragmatiskt 

mål och riktning på samtalspartnern finns inte alls representerade. Som tidigare nämnts är 

analysen av Pelevins text begränsad till ett kapitel, där endast tre personer uppträder. 

Förutsättningarna för uppmaningar, avfärdanden och indifferens är en negativ inställning till och 

ett avståndstagande gentemot samtalspartnern, vilka överhuvudtaget inte finns hos banditerna – 

de är ju goda vänner.  

   Sorokins text faller i många fall utanför Levins kategorier, då han t.ex. låter dem flyta in i 

författares texter som vilka ord som helst. Men i huvudsak kan den begränsade omfattningen av 

kategorier även där förklaras med att det är ett bestämt antal personer som agerar. Det ligger 
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också i Sorokins stil att utmana ordens egentliga betydelser, varför han låter dem uppträda i 

oväntade situationer och nöta ut deras betydelse. Jag hänvisar till Uffelmanns periodisering av 

Sorokins författarskap och tendenser (se 2.5). 

 

 4.2 Syftet med svordomsbruket 

   Karaktäristiskt för Pelevins text är att han som författare endast uppträder som en åskådare 

och återger vad han ser. Han har varken försökt försköna, censurera eller förvärra verkligheten. 

Han visar på ett skickligt sätt hur människor använder sig av svordomar i sin vardag utan att 

själv tänka på det, och hur lätt de kan flyta in i vardagsspråket som jargong. Att han har använt 

mest svordomar i kapitlet med banditerna är ingen slump – det är just i sällskap av nära och 

bekanta som jargong av denna typ frodas. Om en av banditerna hade försökt tala om samma sak 

med sin mor hade han med all säkerhet gjort det i andra ordalag. Bortser man från kapitel åtta 

använder Pelevin svordomar ganska sparsamt och alltid i situationer där de verkar höra hemma. 

Därför kan man dra slutsatsen att Pelevin inte vill göra något annat än att just porträttera 

verkligheten, och för att kunna göra det fullt ut måste han ibland tillgripa svordomar. 

   Sorokins text är långt mer än ett porträtt, han använder svordomarna mer komplext i och med 

att han låter dem flyta in i författarnas egna texter och språk. Han verkar vilja väcka 

uppmärksamhet, förstärka personer och försvaga eller förstärka själva svordomarna. I 

Pasternaks dikt nöter han ut пизда på ett sätt som gör att ordet i viss mån förlorar sin styrka, 

medan svordomarna i Achmatovas fall nästan blir ännu starkare just för att det är hon som 

uttalar dem. Chaufförsekvensen går nästan omärkt förbi då man inte förväntar sig något annat av 

den och i denna sekvens har Sorokin brukat svordomarna på ungefär samma sätt som Pelevin. I 

övrigt går Sorokin i dialog med gamla författare och förnyar den ryska litteraturen. 

Vanhelgandet av den ryska litteraturens heliga kor genom att låta dem använda svordomar 
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skulle också kunna vara en demokratisk ambition från Sorokins sida – dessa författares 

upphöjdhet i det ryska medvetandet kan anses vara av samma natur som det totalitära samhällets 

mekanismer. 

 

 4.3 Behövs svordomar i skönlitteraturen? 

   Ovan har jag redogjort för ett antal aspekter avseende svordomarnas funktioner i texterna och 

författarnas syfte med att använda sig av dem, vilket är det huvudsakliga målet med denna 

uppsats. Slutligen kan man också fråga sig om svordomarna verkligen behövs i dessa litterära 

verk. Detta är naturligtvis en fråga utan ett entydigt svar – var och en måste utifrån sitt eget 

tycke avgöra om svordomar är förenligt med skönlitteratur.  

   I Pelevins roman hade scenariot med banditerna varit omöjligt att beskriva utan svordomar 

och i Sorokins fall hade hans skicklighet, fantasifullhet och nytänkande inte blivit lika 

uppenbara. I vissa situationer räcker inte vanliga ord till, och genom att utesluta svordomar 

utesluter man samtidigt möjligheten att porträttera dessa situationer på ett genuint sätt.  

   Svordomarna fyller en viktig funktion i språket som även kan komma till uttryck i det skrivna 

ordet, om man inte vill utesluta vissa situationer helt från skönlitteraturen. Mot bakgrund av 

detta arbete är det inte lika självklart att svordomar skall censureras och utestängas från 

skönlitteraturen. Självklart kan man förespråka att skönlitteraturen ska vara ett förskönande av 

verkligheten, och att den därför ska hållas ren från tabubelagda och grova uttryck, men detta kan 

också göra den ofullständig.  

   Pelevins banditer tar det filosofiska samtalet till en helt ny dimension, och visar att denna typ 

av samtal kan föras av alla, oavsett ordförråd. Han visar att alla människor har förmågan att 

använda språket som ett verktyg, och anpassa det till alla möjliga situationer även om själva 

ordförrådet är ganska begränsat. Sorokin visar med sin text hur viktigt det är att inte låta 
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litteraturen fastna i samma spår, han tvingar läsaren att utvidga sin föreställning om vad 

litteratur kan vara. Både Pelevin och Sorokin visar att den moderna ryska litteraturen är något 

att räkna med, och genom att även släppa in svordomarna i sina verk visar de att det skrivna 

ordet är minst lika levande som det talade. 
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6. Bilagor 

 6.1 Dikten Пизда av Pasternak-1 

Пизда 

Взошла пизда полей 

В разпахнутом пространстве - 

Пизда поводырей, 

Печаль непостоянства. 

 

Высок ее зенит 

Над замершей землею, 

Он в воздухе звенит 

Консолью неземною. 

 

Но час пизды лесов 

Нависшей бомбой страшен, 

Сурьмяной кровью сов 

Ольховый лист окрашен. 

 

С пиздою темных рек 

Столкнулся мир спокойный, 

Пизда немых калек 

Сменить ее достойна. 

 

Пиздою диких псов 

Она неспешно станет, 

Тугую завязь снов 

Лучом тяжелым ранит. 

 

В пизде подробных гор 

http://plutser.ru/nauka/Katarzyna_Dembska_Mat_XX_v
http://www.srkn.ru/biography/
http://plutser.ru/nauka/Katarzyna_Dembska_Mat_XX_v
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Движенья ужас ожил, 

Долин слепой простор 

Лавиной потревожил. 

 

Уставший слушать бор 

Пиздой гнилых скворешен, 

Как рыцаря убор, 

На крепости подвешен. 

 

Растет пизда домов, 

Дворов и переулков, 

Пизда литых мостов 

И виадуков гулких. 

 

Задумалась пизда 

Полуприкрытых ставен, 

Ее узор всегда 

Тяжел и музыкален. 

 

Рояль, как антрацит, 

Застыл пиздою черной. 

Он в сумраке блестит 

Пюпитром непокорным. 

 

Огонь какой пизды 

Проступит новой раной? 

От лезвия звезды 

Он ускользнет, упрямый. 

 

Взойдет пизда путей, 

Раскроются бутоны,  

Нет места для гостей, 

Все полночи – бессонны. 

 

Пизда больных ветров, 

Оплавленных огарков, 

Распиленных дубов 

Пиздой накрытых парков.
78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Sorokin, Vladimir, Goluboe salo, 6 u, Ad Marginem, 2002, s 90ff 
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 6.2 Kort svordomsordlista 

   Nedan följer en översättning av grundformerna av de svordomar som förekommer i detta 

arbete. Prefigerade svordomar och liknande har uteslutits på grund av deras komplexitet. 

Блядь, бля   hora 

Говно    skit 

Ебать    knulla 

Жопа    röv 

Пизда    fitta 

Сисяры    bröst (grovt uttryck) 

Срань    skit 

Срать    skita 

Ссать    pissa 

Сука    hynda 

Трахать      knulla 

Хуй, хер    kuk 

 


