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ÅTERUPPVÄCKANDET AV ORDET

I det ryska samhället  har Ordet alltid haft  en väldig betydelse. Här fanns inte (med undantag 

för en kort tids tsarryska dumor) vare sig parlament eller predikstolar. Det litterära ordet fick 

ensamt stå för den undanhållna sanningen. Kanske blev det till sist författarna – profeter, re-

beller och martyrer – som  störtade både tsarismen och kommunismen.  

Ibland har ordet i Ryssland liknats vid en bomb. Emellanåt, i perioder, tunnades det ut och 

förflackades, blev till schablon och propagandaredskap - för att så fyllas med ny  mening och 

ny sprängkraft. 

I december 1913 framträdde den blott 20-årige Viktor Šklovskij på poetcaféet ”Den herrelösa 

hunden” i S:t Petersburg med ett  omtumlande föredrag som framkallade livliga dispyter. Han 

talade som den unga bildstormande futurismens självutnämnde ideolog om ett poetiskt språk 

som förlorat sin märg, gjorts oförmöget att återskapa verkligheten. Ordet, inneslutet i ett ”is-

pansar”, måste på nytt dynamiseras för att människorna skulle återfå sin upplevelse av värl-

den.

Några månader in på 1914 släppte samme Šklovskij ut en programskrift, ”Återuppväckandet 

av ordet”. Här hette det att språket förvandlats till en kyrkogård. Dess bildenergi befanns – i 

enlighet med lingvisten Potebnjas teorier – ha förlorat sin verkan. Orden var reducerade till 

algebraiska tecken. Med nya, ”främmandegörande” metoder vore en experimentellt futuristisk 

poesi – menade Šklovskij – i denna stund ägnad att återge tingen deras närvaro. Dessa hans 

idéer kom som bekant att få betydande konsekvenser för den avantgardistiska konsten, inte 

bara i Ryssland. Så föddes den litteraturtolkande s k formalismen som ett slags förebud om de 

revolutioner som snart skulle komma.

Ett knappt halvsekel senare, i maj 1962, i en tid av nya omvälvningar med den sovjetiska av-

staliniseringen på väg mot sin kulmen, framträdde Novyj mirs chefredaktör Aleksandr Tvar-

dovskij i självaste partiorganet Pravda (men också parallellt i den egna tidskriften) med en 

dikt som återknöt till denna ryska dialektik: det livgivande ordet ställt mot det döda. Stalinis-

men hade tömt språket på dess innehåll, förvandlat det till propagandakliché. Nu var tid för 

pånyttfödelse.

Bara några månader efter detta skulle Aleksandr Solženicyn debutera i samma Novyj mir med 

den alldeles avskalade, första litterära skildringen inifrån GULAG: ”En dag Ivan Denisovitjs 

liv”.  Hans författarkollega Grigorij Baklanov konstaterade omedelbart med eftertryck i Lite-
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raturnaja gazeta att sovjetiska författare hädanefter ”aldrig mer kan skriva som vi gjort förut”.

I februari 1966 framträdde Nils Åke Nilsson, docent på väg att  bli professor, på ett litteratur-

seminarium på Ryska Institutet i Stockholm med ett  anförande med rubriken ”Slova och slo-

vesa. En tendens i det ryska litteraturspråket efter Stalin”. Texten har legat  bortglömd sedan 

dess och når här för första gången trycket. Nilsson diskuterar insiktsfullt 1962 års brytpunkt i 

avstaliniseringsprocessen utifrån Tvardovskijs dikt och förankrar denna historiskt i Šklovskijs 

och formalisternas 10-tal. Han drar paralleller med Tyskland efter 1945, då orden kändes för-

rådda av nazismens propagandaapparat och i behov av upprättelse. 

Nilsson visar med en rad exempel på hur strävan att gjuta nytt liv i Ordet var genomgående i 

både sovjetisk poesi och prosa vid den aktuella tidpunkten. Han betonar att ”slova” är ryska 

och ”slovesa” kyrkslaviska. Det senare språkbruket stod sedan gammalt för det upphöjda och 

abstrakta. Här hade det blivit  synonymt med det ekande tomma i den stalinistiska retoriken. I 

själva verket var ju namnet på Pravda – Sanningen – i sig ett  exempel på just detta. Den hade, 

kort sagt, blivit organ för Lögnen.  

Nilsson föreslår en ny indelning i tre språknivåer efter Michail Lomonosovs 1700-talsföre-

bild. Han talar om ett konkret språk, ett högtidligt och ett  förfuskat, ihåligt. Som exempel på 

ett  upphöjt lyriskt idiom som poeterna vill rädda undan uppgörelsen med den gamla bråten 

nämner han en dikt av Evgenij Dolmatovskij i tidskriften Oktjabr. Det är inget bra förslag, 

eftersom det i detta fall är fråga om rena stalinistiska efterklanger.

Nilsson exemplifierar också med dikter ur ”underjordiska” hektograferade Moskvatidskrifter 

som några år tidigare nått omvärlden. De pekar fram mot 70-talets sovjetiska medborgar-

rättskamp i spåren av arresteringen av de båda författarna Andrej Sinjavskij och Julij Daniel – 

som ägt rum bara några månader före Nilssons anförande och som faktiskt gav direkt upphov 

till andra seminariebidrag. Drastiskt  uttryckt kan dessa dikter, i förlängningen, sägas vetta mot 

Sovjetunionens sammanbrott 1991, då den kommunistiska vokabulären i ett  slag visade sig 

obrukbar.

Det är inte förvånande att just  Nils Åke Nilsson så initierat  gav akt på denna process i det ti-

diga 60-talets Sovjetlitteratur. Han skydde, i sin mångsidiga verksamhet som introduktör av 

rysk litteratur i Sverige, alltid de stora orden. Han gjorde sig inte minst internationellt känd 

för sina textnära diktanalyser. I sina många roller - som forskare, journalist, översättare, intro-

duktör, föreläsare – vinnlade han sig alltid om pedagogisk tydlighet och precision. 

Nilssons intressen spände över hela det slaviska kulturområdet. En gång sammanträffade jag i 
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hans hem med den polske författaren Tadeusz Różewicz. Jag minns att samtalet genast kom in 

på de polska poeternas efterkrigsuppgörelse med ett förbrukat språk. Różewicz var en fram-

stående exponent för just  denna. Under den första tiden efter 1945 hade man – berättade han - 

försiktigt prövat på orden igen, på samma sätt  som skedde i Tyskland, undersökt möjligheter-

na att restaurera ett förött idiom. För Nilsson var denna förnyelse ett centralt och angeläget 

ämne. Han hade också uppmärksamt följt nästa fas i den polska utvecklingen, 1956 års lyriska 

revolt mot stalinismens klyschor.
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NILS ÅKE NILSSON
 

СЛОВА och  СЛОВЕСА

EN TENDENS I DET RYSKA LITTERATURSPRÅKET EFTER STALIN 

Till Pravdas 50-årsjubileum skrev Aleksandr Tvardovskij en dikt som publicerades i tidningen den 5 maj 
1962 (den återfinns också i Novyj mir, 1962:5). Det var naturligt att dikten skulle handla om pressens 
betydelse och inflytande. Tvardovskij valde en aspekt på problemet som vi känner väl igen sedan Maja-
kovskij: det talade och skrivna ordets makt i sovjetsamhället. Men hans behandling av ämnet var ovanlig 
så till vida som han även tog upp  baksidan av problemet: ordets missbruk. Dikten fick på så sätt en direkt 
anknytning till den kulturpolitiska situationen efter Stalins död. Kritiken av Stalintidens behandling av 
litteraturspråket gavs därigenom samtidigt en tydlig adress också till festföremålet,
Tvardovskij kallade sin dikt Slovo o slovach. Det finns, började han, ord för alla tillfällen, ord som leder 
oss till arbete och strid,
 Ho, повторяемые всуе, 
 теряют вес, как мухи мрут. 
Det finns ord som bränner som en flamma, som lyser upp i alla dunkla vrår,
 Но их подмена словесами 
 измене может быть равна. 
Vad dikten talar om - vilket utvecklas vidare i fortsättningen - är en motsättning mellan vad poeten kallar 
слова och словеса. Den gamla kyrkslaviska pluralformen har efter Stalins död kommit att beteckna 
något speciellt, den tomma retoriska stilen från Stalintiden, de högstämda orden, de patetiska klyschorna, 
de suggererande men tomma slagorden, orden som upprepas ständigt och jämt, i tal, i ledare, i poesi tills 
de förlorat all mening.1)

I den första strofen konstaterar alltså Tvardovskij att om vissa ord, även de mest emotionella och manande, 
upprepas för ofta, så förlorar de efterhand sin expressivitet  och verkan. Detta är naturligtvis ingen originell 
iakttagelse: det är något som var och en har möjlighet att praktiskt taget dagligen lägga märke till, inte 
bara i poesien utan i litteraturspråket överhuvudtaget, liksom också i talspråket. Tvardovskij illustrerar 
sitt påstående med en bild: sådana ord lever en flugas korta liv och dör sedan.
Metaforen låter bekant. Den påminner tydligt om dem som användes i den litterära debatten på 1910-talet 
och början av 20-talet. Andrej Belyj liknade språket vid en döende kropp. Viktor Šklovskij talade om 
språkets "kyrkogård" av döda ord. Gumilev och Mandelštam använde sig båda av samma bild: språket 
som en bikupa full av döda bin.2) I sitt Leninpoem liknade Majakovskij orden vid kläder som snabbt slits 
ut. 3)

Bakom användningen av sådana metaforer låg en diskussion om språket och i första hand det 
poetiska språket.4) Delvis var det fråga om behovet  av förnyelse. Efter den symbolistiska poe-
siens långa dominans kände man en viss övermättnad på dess poetiska vokabulär. Talrika epi-
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goner hade redan hunnit förvandla det mesta av symbolismernas förråd av bilder och poetiska 
grepp till en tom, död jangon: "Вместо символического леса чучельная мастерская", skrev 
Mandelštam i en artikel.5)

Men det gällde också andra och mer generella problem. Den poetiska generationen kring se-
kelskiftet (och framför allt  då den postsymbolistiska) var den första i Ryssland som på allvar 
började fundera över språket  i dess egenskap av material till poesi och göra det från en mer 
filologisk synvinkel - vi möter här bl.a. ett  visst inflytande från Potebnjas idéer och senare, 
från den "formalistiska" litteraturkritiken. Man diskuterade till exempel sådana frågor som 
förhållandet mellan poesiens språk och litteraturspråket i övrigt, språket som "magi" och 
språket som kommunikationsmedel, förhållandet mellan ordet och det ting det betecknar osv.
Tvardovskijs metafor med dess anknytning till den poetiska diskussionen femtio år tidigare 
tycks antyda att situationen i den moderna sovjetryska poesien kan ha vissa beröringspunkter 
med denna tidigare språkdebatt. Precis som futuristerna och akmeisterna sökte förenkla och 
förnya det poetiska ordförrådet efter symbolismen så har man efter Stalintiden helt naturligt 
gjort front mot dess poetiska stil och sett det nödvändigt att rensa undan de "döda", de alltför 
flitigt använda orden.
 Men man har samtidigt känt ett behov av att fundera över språket, språkets makt, språ-
kets förvandlingar och vad de kan innebära för poesien, för den som skriver och för den som 
läser poesi. Den andra strofen i Tvardovskijs dikt för in ett nytt problem. Här är det inte som i 
den första strofen fråga om hur vissa ord förlorar sin expressivitet genom alltför flitig använd-
ning utan om en helt annan sak: ett utbyte av ord, ett utbyte av vad poeten kallar слова mot 
словеса. Det kan förefalla som om detta vore ett högst vanligt stilistiskt problem: i stället  för 
enkla ord använder man ord från ett  annat stilistiskt skikt, högtidliga synonymer och omskriv-
ningar. Men det är tydligen mera än så. Det framgår av hur hårt Tvardovskij dömer ett sådant 
utbyte av ord: det är enligt hans mening liktydigt med förräderi. I en följande strof ger han en 
förklaring till en sådan dom:
 Я знаю, как слова опасны,
 Как могут быть вредны подчас.                          
För 1950-talets poeter var det alltså inte bara fråga om en av dessa förnyelser av den poetiska 
vokabulären som är en naturlig företeelse i all poetisk utveckling och som sker med jämna 
mellanrum inom alla språkområden. Här fanns också en speciell politisk och kulturpolitisk 
aspekt med i bakgrunden. Man vände sig mot en föråldrad poetisk skola men i praktiken ock-
så mot det politiska system som stått bakom och dirigerat den litterära utvecklingen, mot den 
politiska miljö som påverkat litteraturspråkets snedvridning.
Detta är en aspekt av språkets problem som saknade sin motsvarighet på 1910-talet och som 
ger den moderna debatten dess speciella prägel. Den parallell som vi dragit med hjälp av 
Tvardovskijs metafor håller här alltså inte längre. Men vi känner igen den från ett annat håll 
och ett annat land - situationen i Tyskland efter andra världskriget. Det kan vara värt att ett 
ögonblick stanna vid denna parallell. Den språkliga situationen i Tyskland har formulerats 
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mycket klart av medlemmar av Gruppe 47. Werner Richter säger t.ex. "Was wir 1945-46 vorfanden 
war eine verdorbene Sprache".6) Man upptäckte att språket var fullt av alltför utnyttjade och 
slitna ord eller av ord som regimen gett  en speciell anknytning och speciell associationssfär: 
"Das Wort 'treu' war im Nationalsozialismus so oft benutz worden - falsch, nicht wahr - dass 
man es nicht mehr benutzen konnte, jedenfalls nicht wie es 1945 dort stand", skriver Richter 
vidare och fortsätter: "Auch nicht das Wort 'Herz', und auch nicht das Wort 'Schmerz' - ich 
konnte ein ganzes Vokabular sagen".7)  Liknande iakttagelser möter vi också hos Walter Jens: 
"Kann man es den Schriftstellern in solcher Lage verübeln, dass sie den grossen, leeren, oft 
missbrauchten Floskeln leid, die Worte 'deutsch' und 'Vaterland' heute nur noch in Paranthese 
gebrauchen."8)

Man hade också haft rikliga tillfällen att konstatera att ord kan, som Tvardovskij säger, vara 
farliga. Så skriver t.ex. Heinrich Böll: "Worte wirken, wir wissen es, haben es am eigenen 
Leib erfahren. Worte können Krieg vorbereiten, ihn herbeiführen, nicht immer sind es Worte, 
die Frieden stiften. Das Wort, dem gewissenlosen Demagogen ausgeliefert, dem puren Takti-
ker, dem Opportunisten, es kann zur Todesursache für Millionen werden, die meninungsbil-
denden Maschinen können es ausspucken wie ein Maschinengewehr seine Geschosse: vier-
hundert, sechshundert, achthundert in der Minute; eine beliebig zu klassifizierende Gruppe 
von Mitbürgern kann durch Worte dem Verderben ausgeliefert werden. Ich brauche nur ein 
Wort zu nennen: Jude."9)

Men det är samtidigt  klart att denna parallell med utvecklingen i Tyskland efter kriget endast  håller till en 
viss gräns. Reaktionen mot de skadliga tendenserna i Stalintidens litteraturspråk kunde inte utveckla sig 
på samma naturliga och fria sätt som den motsvarande reaktionen kunde göra i Tyskland. Liksom 
Chruščevs kritik av stalinismen huvudsakligen rörde sig vid vissa yttre företeelser utan att ändra syste-
mets grundläggande principer kunde kritiken av Stalintidens poetiska språk och litteraturspråk överhu-
vudtaget endast ta upp  vissa punkter: många av de principer som gynnade uppkomsten av vad Tvar-
dovskij kallar словеса fanns fortfarande kvar oantastade i och med att den socialistiska realismens dogm 
inte vidrördes.
Låt oss emellertid först se efter i vilken utsträckning detta krav på kamp mot det gamla poetiska språket 
omfattades av andra poeter. Det är lätt att  i de sista tio årens poesi finna dikter med den speciella titeln 
Slovo; det visar att poeterna kände ett behov av att fundera över sina språkliga uttrycksmedel. Också i 
prosan dyker inte sällan en diskussion av ordens betydelse upp. Ofta är dessa ställen av samma deklara-
tiva karaktär som hos Tvardovskij. En poet  av samma äldre generation som Tvardovskij, Jaroslav Smelja-
kov, skriver exempelvis:
 Звучат неверно, стоят мало
 Высокопарные слова.10)                                                                                       
Mera oförbehållsamt yttrar sig en poet av den yngre generationen:
 Всякой словесной вате
 Давайте объявим бой.11)

Och går vi till de poeter som trycker sina dikter i de hektograferade studenttidskrifter som cirkulerar vid uni-
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versiteten i Moskva och Leningrad finner vi en ännu strängare dom:
 Слова, слова - безликое число высоких слов 
   гражданского накала.11b)

I sin roman Kollegerna tog Vasilij Aksenov upp problemet genom att låta en av sina huvudpersoner yttra: 
"Уж, как мне это надоело. Вся эта трепология, все эти высокие словеса." Och han fortsätter att ut-
veckla den unga generationens syn på saken: "Их произносит великое множество прекрасных 
идеалистов вроде тебя, но и тысячи мерзавцев тоже. Наверное, и Берия пользовался ими, когда 
обманывал партию. Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали мишурой. Давай 
обойдемся без трепотни. Я люблю свою страну, свой строй и, не задумываясь, отдам за это руку, 
ногу, жизнь, но я в ответе только перед своей совестью, а не перед какими-то словесными 
фетишами.” 12)

Vad är det då för ord som poeterna är trötta på? Dit hör givetvis hela den panegyriska stilen 
som var uppbyggd kring Stalins person. Ett av de mest använda orden i den poetiska stilen, 
сталинский, försvann helt (det kom givetvis att i viss mån ersättas av ленинский) och man 
kan alltså inte längre hitta strofer av den här typen, skriven av Lebedev-Kumač 1939 i sam-
band med en diskussion i Högsta Sovjet av budgeten:
 Бюджет. В коротком слове этом 
 ничего как будто чудесного нет. 
 Но оно загорится чудесным светом 
 если мы скажем "сталинский бюджет".13)

Man vände sig mot utsmyckande och överdrivna omskrivningar: 
 Не изойти любовью, а любить.
 Не наслаждаться жизнью - просто жить.
 Я не люблю безмерные слова.14)

Men framför allt var man trött på en rad slagord som hade dominerat den sovjetryska poesien 
under årtionden. En ung poet nämner med ett ironiskt tonfall två av de vanligaste:  
 "Героика", "романтика" –
 Забавные слова.15)

En annan poet påpekar att ungdomen idag är generad för att uttala vissa ord:
 Даже краснеют стыдливо,
 когда промелькнут на устах
 слова: "идеал", "справедливость", 
 "истина", "красота".16)

 I sin novell För det allmänna bästa (Dlja pol’zy dela) tar Solženicyn upp  ett annat av dessa 
under Stalintiden så ofta missbrukade ord, nämligen "entusiasm": "Вероятно, энтузиазм есть 
естественное и одно из лучших состояний человека. Но слово это у  нас как-то … затрепали, 
затаскали. Очень небережно обращаются с ним, хотя по радио…"17)

Det blev vanligt  att  poeterna för att betona sin motsättning till den stalinska retoriken betecknade sin poe-
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tiska diktion som негромкий eller простой eller att  de underströk att de använde sig enbart av обычные 
слова. Nikolaj Aseev har till exempel skrivit  en dikt med titeln Простые стихи där han avslutningsvis 
ironiserar över den äldre generationen för vilken en sådan enkel vokabulär måste verka "opoetisk":
 О вы, привыкшие к словам -
 казенным заявленьям,
 все это сказано не вам,
 а младшим поколеньям.18)
        En annan poet, D. Samojlov, deklarerar i en dikt med titeln Slova helt  enkelt: "люблю обычные 
слова".19)

Han exemplifierar detta genom att  sätta mot varandra ett ryskt ord och dess kyrkslaviska variant (vilket 
användes som en poetism i 1700-talspoesien):
 И ветер необыкновенней,
 когда он ветер, а не ветр. 
Vi möter här samma sak som i Tvardovskijs dikt: man använder sig av motsättningen mellan ryska och 
kyrkslaviska för att  uttrycka skillnaden i det poetiska språket  före och efter Stalin. Det finns i Samojlovs 
dikt också en annan aspekt av det  poetiska språkets problem som det kan vara av intresse att dröja vid. 
Enkla ord kan tyckas lätta att  förstå när man först hör dem eller läser dem men funderar man litet över 
dem upptäcker man, säger poeten, att deras ursprungliga betydelse ofta har suddats ut genom alltför flitig 
och oriktig användning. De liknar fönsterrutor som efter en tid immas så att man inte kan se ut. Och poe-
tens uppgift är just att rengöra sådana immiga ordrutor:  
 Они понятны лишь сперва.
 Потом значения их туманны.
 Их протирают, как стекло, -
 и в этом наше ремесло. 
Denna strof understryker alltså det andra krav som man kan möta hos de unga poeterna i deras kamp 
mot словеса - det gäller inte bara att välja en ny  vokabulär av enkla, vardagliga, dvs ur poetisk synpunkt 
mindre utnyttjade och följaktligen mindre nötta ord, utan också att försöka återge vissa slitna och missbru-
kade ord deras ursprungliga betydelse. Man möter det kravet uttryckt också i några rader av Evgenij Ev-
tušenko i en av hans första diktsamlingar, Шоссе энтузиастов: 
 товарищи,
  надо вернуть словам,

   звучание их первородное.19)

Samma idé ligger bakom några rader av Vladimir Kotov:

 С годами
  тускнеют слова,
 все реже
  в их суть проникаем.
 Мы говорим:
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  "Бюрократ,
   бюрократ"
    и вот уже почти привыкаем…20)

Denna reaktion mot Stalintidens missbruk av språket var, som det framgått, både naturlig och nödvän-
dig. Inte desto mindre stötte den snart på motstånd. Man kunde mycket väl - i synnerhet efter 1956 när 
kampen mot "personkulten" kom igång på allvar - kritisera vissa överdrifter och schabloner i det poetiska 
språket under Stalintiden. Men det fanns en gräns för den enkelhet man ville sätta i stället. Reaktionen 
blev märkbar i synnerhet efter Chruščevs ingrepp  i kulturdebatten i december 1961. En kritiker har med 
utgångspunkt från de rader av Aksenov som vi tidigare citerat framhållit hur detta i och för sig lovvärda 
avståndstagande hos den nya generationen mot словеса också fört med sig en förenklad syn på den 
"positiva hjälten" och på ideologiska problem i litteraturen:
"Когда, например, В. Аксенов в повести 'Коллеги' рассказал о том, что его герои, 
молодые люди, недавно окончившие институт, боятся 'высоких словес', напоминающих 
'полированные булыжники', наша критика (и автор  этих строк в том числе) отнеслась к 
этому  сочувственно. Мы увидели здесь понятное стремление показать героев в их 
реальном, естественном облике, без нарочитости, парадной выспренности и 
пустопорожней декламации, которые изрядно надоели."21)

  Men med publiceringen av Stjärnbiljetten och Apelsiner från Marocko hade Aksenov gått 
för långt ur den socialistiska realismens synpunkt: hans hjältar "стали расставаться уже не только с 
громкими словами, но и с высокими мыслями".
Problemet var att  de högtidliga orden alltjämt behövdes. Den agitatoriska och retoriska stilen hade en 
tradition i sovjetrysk poesi sedan Majakovskij och utgjorde en viktig del av den socialistiska realismens 
poetik. Det var därför tydligt att  man hade svårt att avstå från denna viktiga del av den poetiska vokabulä-
ren.
      Det fanns ett sätt  att rädda sig ur detta dilemma. Man framhöll att det var skillnad på högtidliga och 
högtidliga ord. En del var высокопарные eller пустопорожные och dem skulle man givetvis alltjämt 
undvika. Men andra var возвышенные eller высокие och de behövdes fortfarande i den sovjetryska poe-
sien:
 Не высокопарным, а возвышенным 
 было слово, двигавшее век.22)

I en recension av Jaroslav Smeljakovs dikter gör en kritiker just denna distinktion. Smeljakov är, säger 
han, "против высокопарных слов" men han är inte "против высоких слов".23) I samma recension gör 
kritikern en annan åtskillnad av liknande innebörd. I Smeljakovs dikter möter vi inte, framhåller han, 
"велеречивость" men väl "трибунность". Den första termen betecknade alltså Stalintidens poetiska stil 
och var följaktligen av negativ innebörd. Den andra termen däremot är klart positiv och anknyter givet-
vis till Majakovskij-traditionen, en poesi som inte är rädd för att vara aktiv och engagerande, som använ-
der sig av aktuella och manande slagord utan att därför falla in i tomma fraser och standardklyschor.
Ett  annat sätt att försvara de högtidliga orden finner vi i Aksenovs roman Kollegorna där en av huvud-
personerna gör det på följande något egendomliga sätt. "Высокие слова сохраняют свою цену, когда их 

10



произносят старый коммунист…, когда их поют и выкрикивают миллионы честных людей".24) Det-
ta motsvarar alltså vad man inom argumentationens semantik brukar kalla "principen om avsändarens ve-
derhäftighet". Om en gammal kommunist uttalar ett sådant högtidligt ord låter det äkta och riktigt, då måste 
åhöraren med tanke på vad han vet om vederbörandes förflutna uppfatta ordet som något mera än en tom 
fras. På samma sätt skulle ordet alltså få en särskild klang och tilltro om det sjungs eller ropas av massor 
av "hederliga" (varmed synbarligen menas "politisk" hederlighet) människor, underförstått tydligen på nå-
got politiskt massmöte.
Poeten Vadim Šefner presterar ett annat försvar för de högtidliga orden i en dikt. Vi bör behålla sådana ord. 
menar han, och skydda dem mot onödig slitning genom att bara använda dem vid speciella tillfällen. På så 
sätt kan de bevara sin manande klang och äkta betydelse:
 Но слова - всем слова - в языке у нас есть:
  Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 

 Повторять их не смею на каждом шагу, –
 как знамена в чехле, их в душе берегу.

 Кто их часто твердят - я не верю тому, 
 позабудет о них он в огне и дыму.25)

En liknande tanke möter vi också i Tvardovskijs dikt. Den mynnar ut i en maning att vara sparsam med 
orden. Men Tvardovskij avser här inte som Šefner vissa speciellt högtidliga ord; han menar att alla som 
handskas med orden över huvudtaget, poeter eller tidningsmän, skall använda dem med urskiljning och 
sparsamhet:
 И я, чей хлеб, насущный - слово,
 основа всех моих основ, 
 я за такой устав суровый,
 чтоб ограничить трату слов. 
Det hindrar dock inte att det finns många poeter som gärna använder sådana высокие слова i sina dikter 
och de gör det ofta i ett slags protest mot den förenklingens och sparsamhetens linje som framträtt  så 
starkt efter Stalins död. Trots att, som vi nyss sett, en ung poet utdömde ett  ord som "romantik" är det inte 
svårt att finna andra unga poeter som använder ordet som titel på sina dikter.26) "Ode" (oda) och "hymn" 
(gimn) är inte heller ovanliga i dikttitlar.27) Några poeter har rentav samlat  vissa sådana här högtidliga ord 
till rena kataloger, tydligen både som protest och som uppmuntran och förebild. Sålunda börjar en dikt 
av Aleksandr Jašin på följande sätt:
 В несчетном нашем богатстве
 слова драгоценные есть:
 Отечество,
 верность,
 братство,
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 а есть еще:
 совесть,
 честь.28)

Längst i det avseendet går Evgenij Dolmatovskij som i tidskriften Oktjabr' publicerat ett  helt alfabet med 
ord som enligt hans mening hör till en äkta kommunistisk poets ordförråd. Det börjar med Атака. 
Братство. Вдохновение. Геройство. Дело. Единство och fortsätter i samma stil till alfabetets 
slut.29)

På detta sätt får vi något som ser ut som ett slags tredelning av det poetiska ordförrådet, något som man 
skulle kunna kalla ett slags modern motsvarighet till Lomonosovs tre stilar. Som grund har vi alltså 
обычные слова, dvs den övervägande delen av ordförrådet, vilket - genom den tradition som utgår från 
bl.a. Majakovskij - har en särskild tonvikt på ord ur den aktuella eller politiska debatten. Sedan har vi en 
fond av высокие слова. Dit hör, som framgår av de exempel vi givit ovan, framför allt ord som beteck-
nar en rad egenskaper som anses vara speciellt utmärkande för sovjetmänniskan eller ord som hör sam-
man med partiet och dess ideologi eller historia. Hit hör samtidigt en del äldre "poetiska" ord, som man på 
20-talet försökte "avpoetisera" eller avskaffa ur den poetiska vokabulären men som nu åter kommit till 
heders igen (t.ex. вдохновение)30) – ett bland andra tecken på att den reaktion som efter revolutionen sat-
te in mot det äldre poetiska språket betydligt mattats av.31) Det är vidare givetvis lätt att vid behov emo-
tivisera ord ur den första gruppen, t.ex. genom användning av stor bokstav32)  (t.ex. en dikt om Доска 
почета i en kolchoz: "Смотрит на меня сама Работа».33)).
Och slutligen har vi ett förråd av высокопарные слова, en vokabulär och fraseologi som närmast hör 
samman med Stalintiden och dess s.k. personkult. Det är alltså ord som på Stalintiden ansågs som "poe-
tiska" och высокие men som nu - i en förändrad politisk situation - fått på sig stämpeln высокопарные. 
Vad som i dagens läge betraktas som det ena eller det  andra kan delvis bero på vederbörande poets eller 
kritikers inställning. För många ter sig sålunda ord som вождь, энтузиазм, гениальный idag som 
высокопарные därför att de är tydligt färgade av deras användning under Stalintiden. Andra kan använ-
da termen om språkliga vitsar och experiment; när V. Sosnora t.ex. talar om elektriker som 
высоковольтные богатыри och Ваши Светлости kallar en kritiker detta för высокопарная риторика. 
34) Framför allt torde väl emellertid termen avse olika typer av fraseologiska uttryck eller vissa stelnade 
kombinationer av adjektiv + substantiv.35)

Debatten kring слова och словеса är nära förbunden med andra debatter som också följde som en reak-
tion mot stalinismens litteratur- och språkpolitik. Det var till exempel inte bara poeterna som fann det 
nödvändigt att  övergå till негромкие и обычные слова. Vi finner, som vi redan delvis sett, samma ten-
dens även hos prosaförfattarna. Här gällde problemet emellertid inte bara ordvalet utan också sådana sa-
ker som handling, struktur, personteckning. Under 1950-talet  framträdde en rad författare som försökte 
förnya både romanen och novellen och skapa en ny prosastil. Den utmärkte sig inte för några djärva 
formexperiment utan för en strävan till enkelhet: att på en enkel vardagsprosa skildra vardagliga männi-
skor och förhållanden (Vera Panova, V. Nekrasov, Baklanov, V. Vojonič). Med den ryska litteraturkriti-
kens förkärlek för att mynta nya termer är det  inte svårt att i tidskrifter finna en rad mer eller mindre ny-
bildade uttryck (ofta med negativ bibetydelse) som söker karaktärisera denna nya prosatendens, uttryck 
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som непатетичность, приземленность, дегероизация, непроблемностъ, микрореализм etc.36) Det vill 
alltså säga att man vänt sig mot stalinlitteraturens alltför romantiserade hjältar, dess stereotypa konflikter, 
den alltför patetiska tonen, de schematiska miljöskildringarna.
Det finns också en annan debatt som är relevant i detta sammanhang. Den har kretsat  kring litteratur-
språket, kring культура pyсского языка. Vad jag i det föregående sökt belysa har varit en diskussion som 
framför allt rört det poetiska språket men det är självklart att den - inte minst med tanke på det nära sam-
bandet mellan poesi och politik i Sovjetunionen - haft sin syftning också till litteraturspråket överhuvud-
taget. En av dessa diskussioner flammade upp efter en artikel i Izvestija (1960, nr. 253).37)  Den vände 
sig mot den schematisering av tal- och skriftspråket som skett  och alltjämt äger rum genom inflytande 
från framför allt kanslispråket, det officiella och politiska språket, бюрократический, казенный язык. 
Karaktäristisk är titeln på Konstantin Paustovskijs inlägg: живое и мертвое слово. (Izvestija 1960, nr. 
309). Den anknyter, som vi ser, tydligt till den metafor hos Tvardovskij som vi inledningsvis diskutera-
de.
Det är samtidigt uppenbart att denna diskussion kring слова och словеса, kring живое и мертвое 
слово, som vi här endast haft  möjlighet att flyktigt beröra och diskutera, återspeglar ett  dilemma som 
ingalunda är nytt. Det må ha aktualiserats genom Stalintidens uppenbara missbruk av språket och möjlig-
heten efter Stalins död att ta upp detta missbruk till offentlig debatt. Men i själva verket är detta ett problem 
som varit  aktuellt praktiskt taget sedan sovjetstatens tillkomst. Det utgör en viktig del av det moderna ryska 
språkets semantiska utveckling.
Det må här räcka med att rikta uppmärksamheten på en liknande diskussion som ägde rum kring mitten 
av 20-talet. I en artikel, Odin is voprosov jazykovoj politiki (O revoljucionnoj frazeologii), kritiserade G. 
Vinokur ett inlägg i Pravda (1923, nr. 56) som talade om nyttan av s.k. "lozungi" i press, litte-
ratur och i dagliga livet. Vinokur menade däremot att den revolutionära fraseologien från åren 
efter 1917 hade förlorat i betydelse och närmast utgjorde en fara för litteraturspråkets vidare 
utveckling. Sådana klichéer som "Долой империализм" eller "Да здравствует международная 
солидарность рабочего класса" hade blivit meningslösa. Förklaringen hos Vinokur är den-
samma som den vi redan funnit hos Tvardovskij. De har upprepats för ofta: "ударь раз, ударь 
два, но нельзя же до бесчувствия".38) Vad som hänt är, menar Vinokur med en formulering 
som anknyter till den "formalistiska" kritikens, att "когда форма слова перестает ощущаться, 
как такая, не бьет по восприятию, то перестает ощущаться и смысл. Живое слово 
превращается в название. Это особенно ясно на примере поэзии".39)

Vinokurs slutsats blir att  "все почти элементы нашей фразеологии - это изношенные клише, 
стертые пятаки: не поймешь, какова их цена. Это обесценные дензнаки образца 1917-1921 
года: камни на мостовой вопиют о девальвации, деноминации этих дензнаков."40) På ett 
tydligare sätt kan inte ett av de viktigaste semantiska problemen i det moderna ryska littera-
turspråket formuleras, ett problem som alltså fortfarande är lika aktuellt som det var för fyrtio 
år sedan.
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Noter

1) Det finns givetvis också en mängd andra uttryck som används för att beteckna samma sak. Ofta är det 
också här ord av kyrkslaviskt ursprung (och med anknytning till 1700-talets poetik) som används med pe-
jorativ betydelse, ord som велеречивость, краснословие, выспренность. Vanligt är риторика, ofta 
försett med adjektivet высокопарная. Men man använder också talspråksuttryck som трепотня eller ny-
bildningar som громкоговорение (från громкоговоритель högtalare) eller трепология, bildat av verbet 
трепать med ändelsen -логия, för att skapa en ironisk effekt.
2) Se min artikel The Dead Bees i Festschrift Dmytro Čyževs’kyj.
3) Majakovskij, V. V., Polnoe sobranie sočinenij, VI, s. 265.
4) Jag använder här "det poetiska språket" som en term motsvarande ryskans "язык художественной 
литературы".
5) Mandelštam, 0., Sobranie sočinenij, N.Y., 1955s s. 347.
66) Moderna språk 1964:3, s. 335. 
7)     ibid. s. 339.
8) ibid. s. 373.
9) Citerat från en antologi under utgivning av Karlheinz Daniels, Bonn. Docent Daniels har välvilligt ställt 
sitt manuskript till mitt förfogande.
10) Novyj mir 1961:10, s. 288.
11) Junost' 1961:12, s. 93.
11b) Grani, 1962, nr» 52, s. 124. Jfr. V. Tarsis i Palata nr. 7, (Grani, 1965, nr. 57, s. 27).
12) Aksenov, V., Kollegi, M. 1961 s. 15.
13) Fesenko, Russkij jazyk pri sovetach, N.Y. 1958, s. 29.
14) Tarusskie stranicy, Kaluga 1961, s. 135.
15) Junost' 1961:12, s. 93.
16) ibid.
17) Novyj mir 1963:7.
18) Den’ poèzii, 1960, s. 16.
19) Novyj mir 1961:12, s. 114.
20) Evtušenko, E., Šosse èntuziastov, M. 1956, s. 18.
21) Voprosy literatury 1963:9, s. 36.
22) ibid. 1963:12, s. 9.
23) Den’ poèzii 1962, s. 219.
24) Aksenov, s. 142.
25) Vo ves’ golos, M. 1965, s. 258.
26) Gromov, A., Romantika (Oktjabr’ 1963:12, s. 152), Koržikov, V., Romantika (Junost’ 1961:3, s. 
49).
27)  Smeljakov, J., Oda i Rabota i Ljubov’, M. 1960, s. 34; Oda korove (sic.) i Den’ poèzii 1961, s. 56; 
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Sosnora, V., Oda èlektromonteram i Janvarskij liven’, 2. 1962, s. 16. Jfr. i tidningsrubriker Ода героизму (re-
cension av en modern sovjet-opera, Izvestija 27/11 1960).
28) Vo ves’ golos, s. 247.
29) Oktjabr’ 1963:11, s. 16.
30) Se Borovoj, L., Put' slova, M. 1963, s. 694.
31) N. Zabolockij skrev 1937 i Izvestija (Jazyk Puškina i sovetskaja poèzija) att hos de moderna sovjet-
poeterna "безвозвратно исчез язык замкнувшегося в своей комнате интеллигента... Всё меньше 
остается книжности, искусственности и архаической манерности поэзии прошлого". Något senare 
konstaterade en språkman att "В. Маяковский произвел глубокую революцию в поэзии, и благодаря, 
главным образом, ему наша литература решительно отказалась от специфически поэтической 
лексики и ввела в поэзию все словарные богатства языка". Båda citaten från Fesenko, s. 100 f. När 
det gäller den vidare utvecklingen och särskilt poesien under Stalintiden är detta en sanning med stor mo-
difikation men även i dagens poesi finns det en tendens till en standardisering och förenkling av den po-
etiska vokabulären.
32) Borovoj, s. 208 ff.
33) Den’ poèzii 1960, s. 218.
34) Vremja. Pafos. Stil’, M. 1965, s.  149.
35) Se exempel hos Fesenko, s. 29.
36) Vremja. Pafos. Stil', M. I965, s. 38 f.
37) Se även Russkij jazyk v škole 1961:3. Om diskussionen om "sovremennyj stil’" se Vremja. Pafos. 
Stil', M. 1965, s. 112.
38) Vinokur, G., Kul’tura jazyka, M. 1925, s. 81.
39) ibid. s. 80.
40) ibid. s. 84.
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