


Om översattandets konst 


"Det omojli~qas konst" 

I en  nyu tkommen  norsk artikelsamling karakteriseras över- 
sättande s o m  "det omöjligas konst".l At t  Översättande 

egentligen a r  en omöjlighet ar en  åsikt som har traditionens 
tyngd.  I ett  brev från den tyske humanisten och språkvetaren 
Wilhelm v o n  Humbo ld t  till A.W. Schlegel för ungefar två 
hundra å r  sedan formulerade författaren sig sålunda: 

Alles ~be r se t zen  scheint mir schlechterdings ein Versuch zur Au€- 
lösung einer unmöglichen Aufgabe. Denn jeder ~berse tzer  muss 
an einer der beiden Klippen scheitern, sich entweder au€ Kosten 
des Geschmacks und der Sprache seiner Nation zu genau an sein 
Original oder au€ Kosten seines Originals zu sehr an die Eigentum- 
lichkeiten seiner Nation halten. Das Mittel hierzwischen ist nicht 
bloss schwer, sondern geradezu unmöglich.' 

O m  den gode  v o n  Humbo ld t  verkligen hade haft ratt i detta 
avseende, skulle det inte vara mojligt att  återge hans utta- 
lande på svenska. At t  det faktiskt går ganska bra att översatta 
hans text ar att  betrakta som en vederläggning av tesen o m  
översattandets principiella omöjlighet. Det  Wilhelm von 
Humbo ld t  hävdade i sitt brev till sin van Schlegel var att allt 
Översättande måste betraktas s o m  ett  försök att lösa en 



omöjlig uppgift: att alla Översättare strandar antingen på den 
klippa som utgörs av att man håller sig alltför tätt till origina- 
let på bekostnad av den egna nationens smak eller på den 
klippa som utgörs av att man beaktar de nationella saregen- 
heterna på bekostnad av originalet. 

En av de invändningar som kan anföras mot den hum- 
boldtska tesen ar att eventuella nationella säregenheter inte 
aktualiseras av alla texter. Han tänkte förmodligen på höglit- 
terara texter som i hög grad utnyttjar det givna språkets möj- 
ligheter. En liten aforism av Karl Kraus, den österrikiske sa- 
tirikern, kan illustrera vad det handlar om: "Je höher der 
Stiefel, desto grösser der Absatz." Aforismens effekt bygger 
på tvetydigheterna hos de tyska uttrycken "Stiefel" och "Ab- 
satz", som betyder "stövel" och "hal" men också "svindel" 
och "avsättningv. Möjligheterna att översatta detta uttalande 
på tyska till andra språk avhänger av att precis samma ambi- 
guiteter råkar finnas också på andra språk, vilket kanske inte 
är fallet. 

Men som en allmän tes om översattandets möjlighet håller 
inte von Humboldts förslag. I min omedelbara omgivning 
finns det många motexempel. Bruksanvisningen till mitt 
Siemens-kylskåp ar till exempel avfattad på nio olika språk. 
Jag kan välja vilken version som helst så länge jag håller mig 
till språk som jag förstår. Avsnittet om istillverkning börjar 
med satsen "Fullen Sie die Eisschale zu 314 mit Wasser und 
stellen Sie sie in den Gefrierraum." O m  jag vill, kan jag läsa 
den svenska versionen i stallet ("Fyll islådan till 314 med vat- 
ten och stall den på fryshyllan. ") eller den engelska ("Fil1 the 
ice-tray three-quarters full of water, and put it on the ice- 
cube container. j ' ) .  

Av detta följer det inte att den andra traditionella ytterlig- 
hetstesen angående översattandets möjlighet håller streck. 
Som en företrädare för denna tradition väljer jag en annan 
tysk 1700-talsförfattare, som publicerade ett arbete med ti- 



teln Critische Dichtkunst 1740. I avsnittet om Översättning 
skriver J.J. Breitinger, som han hette, att alla människor i 
världen tanker på samma sätt, "und da die Gemuthes-Krafte 
der Menschen auf eine gleiche Art eingeschrancket sind; so 
muss nothwendig unter den Gedancken der Menschen ziem- 
liche Gleichgultigkeit statt und platz haben; daher denn 
solche auch in dem Ausdrucke nothwendig ~ i r d . " ~  Manni- 
skans själsegenskaper skulle alltså enligt Breitinger vara be- 
gränsade på samma vis oavsett tid och plats, vilket förde ho- 
nom till slutsatsen att översattandets konst består i att finna 
tecken i de två språken som framkallar samma tankeföre- 
ställningar i läsarens m e d ~ e t a n d e . ~  

Denne Breitinger hörde alltså till dem som ensidigt beto- 
nar språkets tankemässiga sida, något som går bra nar det 
galler kylskåpsbruksanvisningen, till exempel, men som inte 
går bra i ett fall som den ovan anförda utsagan av Karl Kraus. 

I ljuset av dessa Överväganden måste vi konstatera att san- 
ningen ligger någonstans mellan de två ytterligheterna som 
representeras av von Humboldt och Breitinger. Ett språkligt 
uttryck eller ett annat betydelsebärande fenomen (en gest, ett 
ansiktsuttryck, en bild) kan erbjuda större eller mindre mot- 
stånd mot Översättande till andra språk och kulturer. Vad 
som ligger i detta tillhör det som bast kan förklaras genom en 
serie exempel. Jag väljer tre exempel från tre tämligen olika 
kulturer, och återkommer mot slutet av detta inlägg till 
några mera allmänna betraktelser om villkoren för översat- 
tandets möjlighet. 

D e t  forsta exemple t  - arabiska dygder 

Nar jag i början av sextiotalet kom till Sudan som nybliven 
universitetslärare i filosofi, slog det mig tämligen snart att 
studenterna tänkte i andra banor an vad jag var van vid från 
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