89
Mauranen, A. & T. Puurtinen 1997. Translation - Acquisition - Use. AFinLA Yearbook 1997. Publications de
l’Association Finlandaise de Linguistique Appliquée 55. pp. 89-101.

EN SYNTAKTISK ASPEKT PÅ ITALIENSK-SVENSK
KONTRASTIV RETORIK OCH ÖVERSÄTTNING
Pirkko Lilius
Helsingfors universitet
The deliberate location of a recurrent syntactic element - left-dislocation - is in this paper
seen as an essential part of the rhetorical pattern of the text. Consequently the main object
of the paper is to analyze how this syntactic element is used to emphasize the thematic
progression in the rhetorical pattern of Cesare Pavese’s novel La luna e i falò and its
Swedish translation by Erik Michaelsson.
As the syntactic rules for left-dislocation are not the same in Italian and Swedish the
translator has to choose other syntactic means to render the Italian pattern into Swedish.
In doing this he also has to consider if the rhetorical pattern is to be translated as such or
if for example the stylistic conventions for rhetorical patterns in Swedish novels differ
from those in Italian novels. Traditionally left-dislocation has been a typical feature of
spoken Swedish, but it has gradually been accepted in literary texts as well. The rhetorical
patterns for Italian and Swedish novels have thus, as far as left-dislocation as an element
of it is concerned, become more similar.
Keywords: left-dislocation, translation from Italian into Swedish, thematic progression,
rhetorical pattern

De retoriska dragen i en text kan anses vara lika kulturbundna som alla de
andra medel med vilka en författare inom en språkgemenskap skapar sina
texter på sitt eget språk. Med andra ord, också sättet att lägga fram det man
vill ha sagt så att budskapet når högsta möjliga verkan varierar mellan olika
språkgemenskap. I det följande kommer jag att diskutera en syntaktisk
aspekt på ett retoriskt drag i en italiensk skönlitterär text och dess
översättning till svenska.
Denna aspekt har med den retoriska uppläggningen av texten att göra
och i synnerhet med författarens sätt att utveckla temat i sin berättelse. Det
är fråga om ett syntaktiskt medel med vilket författaren kan markera olika
typer av vändpunkter i berättelsens temautveckling och därmed skapa ett
retoriskt mönster som präglar hans text. Medlet kallas i transformations-
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grammatikens terminologi för left dislocation, vänsterdislokering eller
vänsterutflyttning1.
Med vänsterdislokering avses att en syntaktisk enhet väljs till utgångspunkt för en efterföljande sats där enheten återupptas av en pronominell
kopia eller upprepas av ett likalydande eller synonymt ord eller uttryck. Till
exempel följande sats,
Lena är klok,

kan i ett annorlunda textsammanhang få formen
Lena, hon är klok,

alltså med vänsterdislokering av subjektet. På liknande sätt kan talaren, om
han exempelvis i ett samtal vill försäkra sig om att motparten faktiskt tänker
på Lena, återuppta subjektet i slutet av yttrandet och säga så här:
Lena är klok, hon

eller så här:
Hon är klok, Lena.

Satsen
Lena, hon är klok, hon

är ett exempel på att det också är möjligt att ha både vänsterdislokering och
högerdislokering i samma sats.
Även om vänsterdislokeringen är ett fenomen som i första hand gäller
syntaxen, ligger orsaken till dess förekomst på det retoriska planet, i
uppläggningen av textens temastruktur. I det följande skall jag därför först
presentera två syntaktiska möjligheter, nämligen dislokering och
topikalisering, som fokuseringen av ett ämne i ett satssammanhang erbjuder
i italienskan och svenskan. Därefter skall jag diskutera hur dessa syntaktiska
möjligheter nyttjas för tematisering på det retoriska planet, vad som kan
hända när vänsterdislokerade led översätts från italienska till svenska och
vad som kan förorsaka eventuella syntaktiska och tematiska förändringar.

1

Termerna motsvaras i nyare svensk grammatisk terminologi av initialt annex eller initial
extraposition, initialt extraponerat led (Andersson 1993: 124-126). I framställningen här tar jag inte
ställning till gränsdragningen mellan fritt fundament (hanging topic) och vänsterdislokering.
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DISLOKERING
OCH
TOPIKALISERING
SYNTAKTISKA FENOMEN

SOM

Inom transformationsgrammatiken har man tolkat dislokeringarna så att de
är resultat av att ett led i satsen har fokuserats och därför utflyttats ur satsen
till satsinitial eller satsavslutande position.
I fråga om den initiala positionen fyller dock ett annat syntaktiskt
fenomen, topikaliseringen, i princip samma fokuserande och tematiserande
funktioner som vänsterdislokeringen. Ett topikaliserat led är ju ett satsled
som har blivit satsens tema och fått initial position i satsen. Den viktigaste
syntaktiska skillnaden mellan topikalisering och vänsterdislokering är den
redan tidigare nämnda pronominella kopian inne i satsen. Några svenska
exempel:
Topikalisering

Klok är Lena kanske, men...
Boken satt Lena och läste och inte tidningen.

Vänsterdislokering

Klok det var Lena faktiskt inte när hon...
Boken den har Lena läst för länge sedan.

En jämförelse mellan satsinledningen i italienskan och i svenskan2 visar att
det finns tydliga skillnader mellan dessa språk. Medan de svenska
påståendemeningarna vanligen har det finita verbet på andra plats, kan det
finita verbet i en italiensk påståendesats stå på t.ex. femte plats. Italienskan
kan alltså ha flera transformationer av typen vänsterdislokering i en och
samma sats, såsom följande exempel ur Cinque (1979:115) visar:
1. Il giornale, a Piero, non gliel'ho ancora dato.
'tidningen, åt Piero, inte honom den har+jag ännu gett'

På svenska kan man återge satsen med vänsterdislokering så här:
2. Tidningen, den har jag ännu inte gett åt Piero.

Italienskan kan även ha olika typer av adverbial framför det
vänsterdislokerade ledet, t.ex.:
3. Soltanto le fave e i ceci sotto la strada li calcolavamo a sacchi. (P 60)3
'bara bönorna och kikärterna vid vägkanten dem räknade vi säckvis'

2

Framställning här baserar sig på en utförligare diskussion i en opublicerad uppsats
som jag lagt fram vid institutionen för nordiska språk, Helsingfors universitet, 1986.
3

Förkortningen P 60 avser sida 60 i Cesare Pavese’s roman La luna e i falò.
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Även ett indefinit pronomen kan i italienskan vänsterdislokeras, något som
är främmande för svenskan. Ett exempel:
4. Qualcuno Nuto se l'era preso [...] (P 82)
'någon Nuto sig den hade tagit'

Medan både italienskan och svenskan kan ha vänsterdislokering i att-satser,
kan bara italienskan ha den i relativsatser och underordnade frågesatser.
Vid satsklyvning definieras det initiala ledet enligt italiensk
terminologi som fritt tema, t.ex.
5.a Maria, è di lei che hanno parlato.
5.b Maria, det var om henne som de talade.

Samma led är i svenskan ett vänsterdislokerat eller initialt extraponerat led
(Andersson 1993:125). Avgörande för skillnaden mellan fritt tema och
vänsterdislokering i italienskan är att ett vänsterdislokerat led återupptas
inne i satsen av ett obetonat pronomen i motsats till ett betonat pronomen
vid fritt tema (Duranti och Ochs 1979a:273).
Fördelningen av de syntaktiska funktioner som de vänsterdislokerade
leden har inne i satsen är också olika i italienskan och svenskan. Medan det
vänsterdislokerade ledet i svenskan kan ha vilken som helst av ett satsleds
syntaktiska funktioner, kan i italienskan endast ett objekt eller rumsadverbial vänsterdislokeras. Orsaken till att t.ex. italienska nominalfraser som
subjekt inte kan vänsterutflyttas är att de inte kan ha ett obetonat pronomen
som platshållare.
Förutom placeringen av den pronominella kopian, som oftast är klitisk
i italienskan men alltid självständig i svenskan, är kongruensen mellan det
dislokerade ledet och den pronominella kopian olika i svenskan och
italienskan. Svenskan har en semantiskt betingad kongruens, medan italienskan har en grammatiskt bunden kongruens. Ett exempel:
6.a La pipa, la fumi?
6.b Pipa, det röker du väl?

Italienskans grammatiskt kongruerade pronominella kopia, la, motsvaras
här vid svenskans generiska objekt Pipa av det semantiskt kongruerade
pronomenet, det.
Det bör noteras att de pronomen som kan fungera som pronominella
kopior är i italienskan betydligt fler än i svenskan, något som utan tvekan
medverkar till den större frekvensen av vänsterdislokeringar i alla stilarter
i italienskan jämfört med svenskan.
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2

DISLOKERING OCH TOPIKALISERING - TVÅ OLIKA
SÄTT ATT MARKERA TEMAUTVECKLINGEN

Vänsterdislokeringen har varit föremål för grammatiska undersökningar av
åtminstone engelsk, finsk, fransk, isländsk, italiensk, spansk, svensk och
tysk syntax. En pragmatisk approach har varit sällsyntare och egentligen är
det bara Alessandro Durantis och Ellinor Ochs (1979a och 1979b)
undersökningar som tar fasta på de tematiska funktioner som denna
syntaktiska företeelse har i ett samtal eller i en text. Det är denna
infallsvinkel som gör deras undersökningar intressanta ur översättningsteoretisk och -analytisk synvinkel.
Som tematiskt element används vänsterdislokeringen för att organisera
och strukturera budskapet eller informationen i en text. De funktioner i
samtalens temautveckling som Duranti och Ochs har pekat ut som de
vänsterdislokerade objektens funktioner sammanfaller på många punkter
med de iakttagelser Gunnel Källgren (1982) gjort i sina textlingvistiska
undersökningar av ämnesutvecklingen i svenska texter.
Sättet på vilket det vänsterdislokerade ledet anknyter till det som
tidigare sagts är härvid av avgörande betydelse. I denna anknytning skiljer
Duranti och Ochs i likhet med Källgren mellan kontinuitet i argumentering
och ämnesövergång inom det övergripande ämnet. Anknytningen skapas
i det förra fallet genom återupptagning eller upprepning av ämnet och det
dislokerade ledet fungerar då som ämnesupptagare. I det senare fallet sker
anknytningen genom aspektväxling eller ämnesavslutning och det
dislokerade ledet fungerar då som aspektväxlare/ämnesinledare eller som
ämnesavslutare. Ett exempel på ett vänsterdislokerat led som aspektväxlare
ur Ulla-Lena Lundbergs roman Sand:
7. Det här som jag just har berättat för dig om, den här vetskapen eller vad man ska kalla
den, den finns i bakgrunden.

Vänsterdislokeringen ger enligt detta synsätt talaren eller författaren fler
möjligheter att rikta mottagarens uppmärksamhet och intresse till ett visst
tema eller med Källgrens (1982:155) ord: "att växla aspekt på ett ämne eller
att ta upp en följd av delteman som alla kan underordnas under ett ämne".
Förutsättningen för att ett satsled skall kunna vänsterdislokeras i syfte
att markera olika vändpunkter i temautvecklingen i en text är att det
refererar till en företeelse som aktualiseras i sammanhanget eller är aktuell,
given av sammanhanget. Det vänsterdislokerade ledet markerar alltså det
tema som i en viss kontext blivit speciellt viktigt eller relevant. Men
eftersom t.ex. ett dislokerat objekt som inleder den så kallade yttre satsen
återupptas av en pronominell kopia i den inre satsen, förändras den inre
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satsens tematiska struktur inte och t.ex. subjektet i den inre satsen fortsätter
att vara temat med inbyggd vikt eller relevans.
När det gäller att skapa ett retoriskt mönster i en text är vänsterdislokeringen viktig därför att den möjliggör en större variation av tematiska led
i en sats. För det första kan satsen inledas av konstituenter som representerar referenter som befinner sig längre ner än subjektet i den semantiskt
baserade temahierarkin. Och för det andra rubbar vänsterdislokeringen inte
den status som referenterna i satsen har i satsens temahierarki. Till exempel
den pronominella kopian till ett vänsterdislokerat predikativ håller inne i
satsen predikativets plats och den till ett vänsterdislokerat objekt objektets.
Vänsterdislokeringen ersätter inte på samma sätt som exempelvis
passiveringen en referents status med en annan referents status. Ett svenskt
exempel:
Lena betalar räkningen

där passiveringen ändrar objektets status till subjektets i
Räkningen betalas av Lena.

Vid översättning är det därför viktigt att kunna skilja den tematiska
funktionen från den syntaktiska och vid knepiga fall avgöra om den
tematiska funktionen skall bibehållas på bekostnad av den syntaktiska.
Detta i synnerhet om man vill bevara det ursprungliga retoriska mönstret
i översättningen.

3

TEMAUTVECKLINGEN I LA LUNA E I FALÒ

Den ovanskisserade synen på vänsterdislokeringens funktioner i tema- eller
ämnesutvecklingen har jag tillämpat på en analys av Cesare Paveses roman
La luna e i falò och dess svenska översättning Månen och eldarna. Den
svenska översättaren heter Erik Michaelsson.
Paveses text präglas av ett ymnigt bruk av vänsterdislokerade objekt,
man kan säga att författaren skapar det retoriska mönstret i sin text med
hjälp av vänsterdislokeringarna. De vänsterdislokerade leden för vidare berättelsen i det samtal som författaren skapar mellan berättarjaget och de
fiktiva personerna. Dessa led kan också ha till funktion att framhäva
kontraster, såsom i följande exempel:
8. Un vecchio come il Valino non saprà nient'altro ma la terra la conosceva. (P 40)
'En gamling som il Valino inte vet ingenting annat men jorden den kände-han'
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Analysen av de vänsterdislokerade leden i La luna e i falò, totalt 68 belägg,
visar att det är bara de direkta objekten som berörs av denna typ av
tematisering. Fördelningen av beläggen på de olika tematiska funktionerna
framgår av tabell 1.
TABELL 1. Antal vänsterdislokerade direkta objekt per tematisk funktion
_______________________________________________
Funktion
Antal belägg
_______________________________________________
ämnesupptagare
33
aspektväxlare
27
ämnesavslutare
8
sammanlagt
68
_______________________________________________

Kontinuitet i argumenteringen skapas genom vänsterdislokering i 33 av de
excerperade fallen. I de flesta av dem är det fråga om upprepning av temat,
men ur en ny synvinkel såsom i följande exempel:
9.a Era successo che a Canelli non c'era solo il ragioniero ma un bell'uomo che sapeva
il francese e l'inglese e veniva da Milano, alto e grigio, un signore - si diceva che
comprasse elle terre. Silvia s'incontrava con lui in una villa di conoscenti e ci
facevano le merende. [...] Il ragioniere lo seppe e voleva ammazzare qualcuno, ma
quel Lugli andò a trovarlo, gli parlò come un ragazzo e la cosa finí li.
Quest'uomo che aveva forse cinquant'anni e dei figli grandi, io non lo vidi mai che
da lontano, ma per Silvia fu peggio che Matteo di Crevalcuore. (P 113)
9.b Vad som hänt var att i Canelli fanns inte bara bokhållaren utan också en
gentleman som kunde franska och engelska och var ifrån Milano, lång och gråhårig, en fin
herre - det sades att han tänkte köpa jord. Silvia råkade honom i en villa hos bekanta,
där de brukade dricka te på eftermiddagen. [...] Bokhållaren fick reda på det och
ville mörda en av dem, men denne Lugli sökte upp honom, talade med honom som
med en liten pojke och saken stannade vid det.
Den mannen, som var i femtioårsåldern och hade vuxna barn, såg jag själv bara på långt
håll, men för Silvia blev han värre än Matteo från Crevalcuore. (M 175)4

Vänsterdislokeringen i styckeinledningen, Quest'uomo che aveva forse
cinquant'anni e dei figli grandi, markerar ändring i synvinkeln. Efter den
objektiva relationen i föregående stycke kommer berättarjaget nu med sin
egen syn på mannen.
Ett argument i Durantis och Ochs analys (1979b:412-414) var, såsom
ovan nämndes, påståendet att satserna med vänsterdislokerade direkta
objekt har två typer av tema. Det vänsterdislokerade objektet är det tema
som i en viss kontext blivit speciellt viktigt, medan subjektet som står högt
4

bok.

Förkortningen M 175 avser s. 175 i Erik Michaelssons översättning av Cesare Pavese’e
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i temahierarkin är temat med inbyggd vikt. I exempel 9 ovan är den fiktiva
personen, Lugli, det tema som aktualiseras på detta ställe i berättelsen,
medan berättarjaget, io, är temat med inbyggd vikt i hela berättelsen.
Såsom tabell 1 visar vinklar vänsterdislokeringen berättelsen i Paveses
roman på en ny aspekt i temautvecklingen i 27 fall. I tre av dem inleder det
dislokerade ledet ett nytt kapitel. I det samtalsmaterial som Duranti och
Ochs har undersökt förekommer de vänsterdislokerade leden ofta i
turinledande positioner där subjekten inte är så frekventa. Därför menar de
att en av orsakerna till att vänsterdislokerade led har visat sig vara så
framgångsrika som ämnesväxlare/-inledare är att samtidigt som de
fokuserar uppmärksamheten på ett nytt deltema, sker det inte någon
förändring i det övergripande temats status. Man kan alltså lättare erövra
en tur, om man kommer med en ny vinkling på det ämne som diskuteras än
om man kommer med ett helt nytt tema. I Paveses roman märks detta på
följande sätt: den nya aspekten på det övergripande ämnet som introduceras
med ett vänsterdislokerat objekt fortsätter att vara föremål för berättelsen
i de följande satserna.
Vidare framgår det av tabell 1 att de vänsterdislokerade objekten
avslutar behandlingen av ett deltema i 8 fall. Dessa belägg förekommer ofta
i slutet av ett kapitel där en delberättelse i den övergripande berättelsen
slutar.

4

TEMAUTVECKLINGEN I MÅNEN OCH ELDARNA

I den jämförande analysen av käll- och måltexten gäller det alltså att belysa
frågan om vilka syntaktiska medel den svenska översättaren kan använda,
använder eller låter bli att använda i sin översättning för att återge det
retoriska mönster där Pavese bl.a. använt de vänsterdislokerade objekten för
att markera vändpunkter i temautvecklingen.
Av de sammanlagt 68 excerperade beläggen på vänsterdislokerade
objekt har, såsom tabell 2.a nedan visar, 42 översatts till svenska så att det
retoriska mönstret har bevarats, medan 26 belägg enligt tabell 2.b nedan fått
en återgivning som ändrat det ursprungliga mönstret. Av tabellerna framgår
med vilka syntaktiska medel vänsterdislokeringen har återgetts på svenska
och hur de tematiska funktionerna fördelar sig på de förändringar som skett
på det syntaktiska planet.
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TABELL 2.a Bevarat retoriskt mönster: Återgivning av vänsterdislokeringen i
förhållande till tematisk funktion i originalet
____________________________________________________________________
ÅTERGIVNING
TEMATISK FUNKTION
ämnesuppaspektämnesavtagare
växlare
slutare
____________________________________________________________________
topikalisering
29
18
8
3
ny satsledsfunktion
7
2
3
2
vänsterdislokering
3
2
1
passivering
3
1
2
sammanlagt
42
23
14
5
____________________________________________________________________

Såsom det framgår av tabellen ovan är det översättning med topikaliserade
objekt, 29 belägg, som oberoende av den tematiska funktionen är det
vanligaste sättet att återge italienskans vänsterdislokerade objekt på
svenska. Ett exempel:
10.a Dissi che Padrino non l'avevo più visto, e chiesi perchè m'aveva chiemato. (P
73)
10.b Jag sade att Padrino hade jag inte sett mera, och frågade varför han hade kallat
på mig. (M 111)

En ny satsdelsfunktion hade det initiala ledet fått i 7 av fallen, såsom t.ex.
i
11.a Questi discorsi li facevamo sullo stradone [...] (P 14)
11.b Så brukade vi prata med varandra på landsvägen [...] (M 17)

I detta exempel har nominalfrasen/objektet ändrats till verbfras med inledande adverbiell bestämning. Ett annat exempel på förändrad
satsdelsfunktion:
12.a La giornata la passavo a far erba [...] (P 62)
12.b Under dagen slog jag gräset [...] (M 92)

där nominalfrasen/objektet återgetts med ett tidsadverbial.
Samma syntaktiska konstruktion, alltså vänsterdislokering, har
översättaren använt i 3 fall. Ett exempel:
13.a La luna, disse Nuto, bisogna crederci per forza. (P 39)
13.b Månen, sade Nuto, den måste man ju tro på antingen man vill eller inte. (M 56)

Alla vänsterdislokeringarna i översättningen förekommer i en replik med
inskjutet anföringsuttryck som utan tvekan främjar upprepningen av det
inledande ordet i den inre satsen.
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I 3 belägg hade översättaren valt att passivera satsen och återge det
vänsterdislokerade objektet med subjekt i svenskan. Duranti och Ochs har
karaktäriserat vänsterdislokeringen som det informella samtalsspråkets
alternativ till passiveringen som uppfattas som stel och formell. Samma syn
präglar översättningen där ingen av passiveringarna återfinns i dialogen. Ett
exempel:
14.a La corsa passò due volte, in discesa e in salita, sotto i platani, e i cavalli
facevano un rumore come la piena del Belbo; Laiolo lo portava un giovanotto che non
conoscevo, stava chinato con la gobba e frustava da matto. (P 121)
14.b [...] Laiolo reds av en ung man som jag inte kände, han satt nedhukad så att han
såg puckelryggig ut och piskade på som en galning. (M 189)

Såsom ovan nämndes hade det retoriska mönstret förändrats i översättningen i 26 fall av de sammanlagt 68 beläggen. Hur vänsterdislokeringen
återgetts i översättningen framgår av tabell 2.b nedan där även de tematiska
funktioner som vänsterdislokeringarna fyller i originalet anges.
TABELL 2.b Förändrat retoriskt mönster: Återgivning av vänsterdislokeringen i
förhållande till tematisk funktion i originalet
_________________________________________________________________
ÅTERGIVNING
TEMATISK FUNKTION
ämnesupp- spekt- ämnesavtagare
växlare slutare
_________________________________________________________________
ändrad ledföljd
22
10
9
3
satsklyvning
4
4
sammanlagt
26
10
13
3
_________________________________________________________________

Såsom tabell 2.b visar har den tematiska funktionen aspektväxlare något
oftare lett till ändringar, kanske varit svårare att återge, i det retoriska
mönstret än de andra tematiska funktionerna. Detta åtminstone i jämförelse
med det bevarade mönstret där funktionen ämnesupptagare har varit lättast
att bevara och återge på svenska (jfr tabell 2.a).
I 23 av de 26 beläggen i tabell 2.b hade det varit möjligt att bevara
originalets retoriska mönster i översättningen. De tre omöjliga fallen fanns
i relativ- och temporalsatser där vänsterdislokering inte är möjlig i
svenskan. Några exempel på de möjliga fallen.
15.a Cinto se lo prese in casa Nuto [...] (P 124)
15.b Nuto tog till sig Cinto [...] (M 47)

hade kunnat översättas med
15.c Cinto fick ett hem hos Nuto
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eftersom satsen inleder ett nytt kapitel som handlar om Cinto, ett tema som
återupptas och vidareutvecklas just i detta kapitel. Ett annat exempel:
16.a Il caffé lo presi un giorno col Cavaliere [...] (P 34)
16.b En dag drack jag kaffe med il Cavaliere [...] (M 47)

Förklaringen till denna översättning kan ligga hos svenskarnas eventuellt
större benägenhet att strukturera berättelser i kronologisk ordning, medan
en tematisk ordning kan förefalla naturlig för en italienare.
En annan typ av ändring av temautvecklingen finns i följande exempel:
17.a Di dove uno venisse, chi fosse suo padre o suo nonno, non succedeva mai di
chiederlo a nessuno. E di ragazze di campagna non ce n'erano. (P 86)
17.b Det hände aldrig att någon blev tillfrågad om varifrån han kom, vem som var
hans far eller farfar. Och flickor från landet fanns det inga. (M 131)

Svårigheten har här utan tvekan varit italienskans noll-subjekt. I den
italienska satsen, "non succedeva mai", är subjektet inte utsatt, medan den
svenska satsen måste ha ett subjekt, "det hände aldrig". Men med samma
framflyttning som i den italienska satskonstruktionen hade det varit möjligt
att bevara det retoriska mönstret genom att i stället för en pronominell kopia
ha ett återupptagande uttryck i den inre satsen, t.ex. så här:
17.c Varifrån man kom, vem som var ens far eller farfar - den frågan hände det aldrig att
man ställde till en annan.

I 4 excerpter hade bruket av satsklyvning i översättningen gett det
vänsterdislokerade ledet en annan än initial position i satsen. Ett exempel:
li

18.a C'erano le prove che la loro Santa faceva la spie, che i rastrellamenti di guigno
aveva diretti lei [...] (P 130)
18.b Det fanns bevis för att deras Santa spionerade, att det var hon som hade
dirigerat razziorna i juni [...] (M 202)

Både lei och i rastrellamenti di guigno är fokuserade i den italienska satsen,
men med olika syntaktiska medel. I svenskan kan man också anlita två
strategier, vänsterdislokering och satsklyvning, t.ex. så här:
18.c Det fanns bevis för att deras Santa var spion, att razziona i juni, det var hon som
hade dirigerat dem.

I svenskan verkar dock dessa två strategier skapa en obalans i
temastrukturen i en bisats där i det här fallet antingen subjektet eller
objektet kan fokuseras.
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5

RETORISKA MÖNSTER I KONTRASTIV BELYSNING

Enligt den syn på retoriken som jag tillämpat här kan de retoriska dragen i
en text beskrivas som ett mönster där olika faktorer på olika språkliga plan
medverkar. Därför anser jag också att orsakerna till det faktum att översättningarna med ändrat retoriskt mönster är så många som 38 % av de
undersökta fallen, kan ligga på olika språkliga plan.
De kan sökas i syntaktiska skillnader mellan språken och vara en följd
av att fördelningen av de satsdelsfunktioner som det vänsterdislokerade
ledet kan ha, är annorlunda i italienskan än i svenskan. I italienskan är det
dislokerade ledet företrädesvis ett objekt, medan det i svenskan är ett
subjekt. Å andra sidan kan ett objekt endast i undantagsfall topikaliseras i
italienskan, medan det i svenskan inte är ovanligt med topikaliserade objekt.
Med andra ord, ett satsinitialt objekt placerar sig på olika sätt i italienskan
och i svenskan i den syntaktiska rangordningen vänsterdislokering topikalisering. Detta återspeglar sig i de retoriska mönster som kan byggas
upp i italienska eller svenska texter. Att det faller sig naturligare i svenskan
att ha topikalisering där italienskan har vänsterdislokering kan tas som en
förklaring till de 29 topikaliserade objekten i den svenska översättningen.
I översättningen av Paveses text förefaller orsakerna också att ligga på
det stilistiska planet. Medan vänsterdislokerade objekt är frekventa i alla
stilarter i italienskan, har de i svenskan traditionellt ansetts vara typiska för
informellt samtalsspråk. Det menar t.ex. Källgren (1982:153) när hon
karaktäriserar vänsterdislokeringen som "talspråkets rubriksättning". Med
andra ord, ett stilmedel som har olika stilvärde i italienskan och svenskan
påverkar sättet på vilket det retoriska mönstret för temautvecklingen läggs
upp i en litterär text på dessa språk.
Erik Michaelssons ursprungliga översättning är från 1954. Sedan dess
har konventionerna för skriven svenska avsevärt förändrats. Språket har
blivit ledigare och framför allt har det retoriska mönstret vad gäller
temautvecklingen i skrivna texter alltmer börjat likna det som gäller för det
talade språket. Skulle Paveses bok översättas idag, skulle översättningen
utan vidare se annorlunda ut. Åtminstone skulle antalet
vänsterdislokeringar säkert kunna vara större. Detta kan man bevisa med
en genomgång av t.ex. Ulla-Lena Lundbergs (se ex. 7) eller Astrid Lindgrens
böcker, även om de senare representerar barnlitteratur. Ett exempel ur
relationen i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter (s. 86):
19. På andra sidan raset, där fortsatte ju gången.

Oberoende av tidsaspekten och den roll språkutvecklingen spelar i
översättningarna vill jag dock dra den slutsatsen av min analys att där
Pavese har tillämpat en för det talade språket typiskt retoriskt mönster i sin
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berättelse, där har den svenska översättaren valt att följa det skrivna
språkets konventioner och därmed har han förbisett de möjligheter
talspråkets retoriska register hade gett honom.

6

SLUTORD

Med min analys har jag här velat visa vikten av att översättaren är
medveten om med vilka syntaktiska medel en författare kan skapa ett
retoriskt mönster i sin text och att han också är medveten om hur temat kan
utvecklas i ett samtal eller i en berättelse på hans eget och på författarens
modersmål. Markerad ledföljd i en sats kan signalera en ändring av eller
nyansering i temautvecklingen, men den kan också vara ett uttryck för
författarens önskan att skapa kontinuitet i sin text och därmed nå den högsta
möjliga verkan med sitt budskap.
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