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De sociala sprfen i spr^et
. . t’l ____I___ U.iMct Vf-.iiiv l;im- :w vlrifKnrAl

Okade insikter om sprak- 
liga konventioner kom- 
mer att forfina varder- 
ingen av muntliga och 
skriftliga kallor, tror 
historikem Peter Burke 

som intresserar sig for 
talets historia. Peter 
Elmlund anmaler.

A ttspr&et till sin naluraren 
sammanhiingande helhel 

X Aar en gammal uppfaaning. 
inle bani hos gemene man\ulan 
oeksS inom sprScforskningen.

Saklitteratur

Peter Burke
Snmlalskonstens hisioria 
Daidalos

Tanken finns till exempel impli
cit hos Saussure. den moderna 
lingvistikens fader, som med 
sin strukturaliska metod stude- 
rade tecknens inbdrdes stallning 
i fdrh5tlande till hela sprdksys- 
temel (La langue). och iiven hos 
v5r tids gigant Noam Chomsky, 
som med sin generativa gramma- 
lik pekar p5 sprakets underlig- 
gande och gemenmninut gram- 
matiskastruklurer.

Missvisande
Men hur sjiilvklar dennu tan- 

ke iin kan fdrefalla s3 ar den i 
sin fdrenklade form gunska 
missvisande. Till exempel leder 
den liitl till den felakliga slutsal- 
sen att del exislerar eit korrekl 
sprdkbruk i nagon sorts absolul 
mening. Man borlser da Han 
den flersprSkliga kamp. den he-

teroglossi. |
om. som ligger bakom franivax 
ten av den harskande dialekt 
som inom framforallt national- 
slater uppfatlus som korrekl.

Som logiskl system kan ma- 
handa det enskilda spraket be- 
tecknas som en sammanhiingan- 
de helhet - aven om fbrekoms- 
icn av regionala diaiekter utgdr 
ett storande moment - men i 
den sociala prakliken sdderfal- 
ler det i mindre enlileier som 
dmsom konkurrerar. utesluier 
och kompleiterar varandra.

Facksprak
Exempel pa s^dana ar fack- 

sprSk, generationssprdk. kons- 
sprdk. klassprdk etc. Man bru- 
kar hiir tala om sociala diaiek
ter. sociolckier eller sprdkiiga 
varieteier och exisiensen av fe- 
nomenet ar val kiind sedan 
mdnga hundra dr lillbaka. Del 
drbjde emellertid myckei liinge 
innan veienskapen bbrjade un- 
dersoka det sysiematiskt. Med 
ndgra fa undanlag ar del forsi 
under de senaste iva decennier- 
na som det pa allvar bbrjal rbra 
pa sig inom delta kunskapsom- 
•rdde oc)i da framfdr alli inom 
lingvisliken och sociologin.

Men nu bbrjar ocksa histori- 
ker intressera sig for saken, vil- 
ken kan tolkas som ell tccken pd 
nyllan av begreppet soci.flekt. 
Historikerna forvaniar sig fram- 
foralll att okade insikter om 
sprakliga konventioner kommer 
all forfina viirderingen av munl- 
liga och skriftliga kallor.

Cambridge-professorn Peter 
Burke lycker rent av all del iir 
dags alt gdra en synies av den 
forskning kring sociolekler som 
sker inom Ningvisiik. sociologi

tala inom respeklive sprdk och de 
sociala konsekvensema av all 
viilja det ena eller andra sattet.

I boken Samtalskonstens /t/- 
siorUi beskriver Burke hur slu- 
dier i della nya iimne. sprdkets 
socia'historia. skullc kunna be- 
drivas. Det ar inle precis ndgot 
epokgdrande verk som tar an- 
dan ur lasaren med nya perspek- 
liv och nya teorier. utan snarare 
en mycket lard persons exem- 
pelsamling over hur man tilliim- 
par lingvisliska elemenia pd hi- 
sioriska fakia, och resullalet ar 
vii) inte alllforoavet.

■ Enbart genom att kombinera 
de ivd grundliiggande sprdkiiga 
iaktlagelserna all (1) olika so
ciala grupper anviinder olika 
sprdkvarieieler och all (2) en
skilda individer anvander olika 
sprdkvarieleier vid olika silua- 
lioner, kan man dsiadkomma 
myckei.

Gravstenar
Hisloriker som undersdker 

naiionalismcns ulbredning un
der 1800-ialel fresias giima alt 
lolka till exempel svensksprdki- 
ga gravstenar i Finland eller 
tysksprakiga i Bbhmen som ex
empel pa spraklojalitet. men del 
iir inte alldeles sjalvklarl alt 
man kan gdra det. Mdjiigheien 
iir stor all individerna valde 
gravspr^k. inte efler nalionel! 
lillhdrighet utan efler normer 
om vad som var passande. I tva- 
ellcr flersprakiga kullurer fun- 
gcrar ofla de olika sprSken pa 
samma siitt som sociolekler. 
Man viiljer dem efler situation 
och i religidsa sammanhang 
viiljer man nasian alltid det

klassisk arabiska inom islam.
Over huvud taget bdr man 

vara fdrsiktig med sina antagan- 
den om sambandel mellan iden- 
tiici och sprak. pdpekar Burke. 
Kopplingen ar inte sa universcll 
och besiiindig som romantiker- 
naen gSng irodde.

Dialekt
Under det lidiga Italiens 

framviixt kom till exempel den 
offenlliga synen pd den lokala 
dialekten all iindras Hera gang
er. Tradilioncllt lalade de hdgre 
klasserna i omrddei lokal dia
lekt utan all vara direkt mcdvel- 
na om-del. Under de fdrsla fdr- 
sdken att ena Italien. da behovei 
av ell gemensami standardsprak 
betonades. bdrjade de lokala di- 
alekterna beiraklas som uislag 
av bristande forfining. 1 ett se- 
nare skede daremot, niir nalio- 
nalstatsideologin utvecklals. 
blev de lokala dialeklerna upp- 
hdjda i sin egenskap av historis- 
ka ursprungssymboler.

Studiel av sociolekler handlar 
framforallt om det lalade spra
ket och man lycka alt del fbre- 
faller fatangl an forsbka siudera 
anviitidningen av lalsprak vid li- 
den fore bandspelarens intriide i 
hisiorien. men som Burke kon- 
staierar har skrivande miinni- 
skor genom hisiorien fakliskt 
gjon en hel del skarpsinniga re- 
fleklioner kring sprakkonven- 
tioner. inle minsi de som skrivit 
handbockdr i iimncl "samtals- 
konst" och de ”ullanningar” 
som pa olika siiii kommenterat 
” viirdlulkels” salt all tala. Lug
ger man dartill piissel med liiie- 
ratur. drama och olika analyser

av skriftsprak kan man komma 
ganska langi. anscr Burke.

Dessulom Finns en formidabel, 
kunskapskiilla i form av inkvi- 
salioiiens proiokoll. Under 
1600-Ialct uppmaoadcs niimli- 
gen romerska inkvisalorer an 
forsiikra sig om alt skrivaren. 
vars niirvaro kriivdes vid varjc 
fbrhdr, aiergav "inle bara alia 
den anklagades svar uian iiven 
alia andra yitranden och kom- 
mentarer som han fiillde och 
varje ord han utlalade under tor- 
lyrcn, ocks5 varje suck, slon 
och snyflning".

Den kanske iniressantaste 
iaktlagelsen, som Burke gor i 
sina fi>rsok att med hjiilp av des- 
sa melodcr rekonslruera olika 
sprakvaricleler i del lidiga mo
derna Europa, iir kopplingen 
mellan socioleklen ocli den dv- 
riga kullurella uivecklingen. 
Niir klassisicmen hiirjade som 
varst blev overklassens konver- 
sation. precis som inom liltera- 
lur och konst, myckei strikl for 
an under 1700-ialels uppliick- 
argliidje iiter bli mer avspand 
och inforinell.

Pratsjuka
Pa samma siiti kan man kans

ke Ibrbinda var lids hamnings- 
Itisa pladdrande i stor skala med 
de narcissisliska ideal som vux- 
il fram i del iiheralu sjalvfor- 
verkligandesumhallel. Som en- 
skild fdreieelse ar fenomenet 
dock inte nyll, En avhandling 
tun praisjuka och hur man bolar 
den. skrevs redan av Plularkos 
och sedan dess bar manga tan- 
kare genom hisiorien lagit iipp 
problemet.'(y\ iirr hamnar sada- 
na skrifter sallan i nilta hiinder.

PETER ELMLUND

Unga lovande namn
En gSng i manaden 
framover kommer 
Alexander H. 
Rauch-Estreich, 
som ar musikehef 
pa Classic-FM, 
att tipsa om ny- 
utgiven klassisk 
musik pa cd.

Mm ryn Terfel heler en
rCung barylon, frJn 
AP Wales. Han har re
dan IStit bora om sig, sd- 
viil som opera - som ro- 
manssSngare, pa seen och 
pi skiva. Siiccc som Figa
ro respeklive l.eporello un
der Salzburg-fesiivalen; en 
Gramophone Award - skiv- 
viirldens fmasle ulmarkelse 
- for An die Musik, ed med 
Sehuberl lieder.

Klassiskt pi cd

Hiir mdler vi finsiamda 
lolkningur av lexter skriv- 
na av Louis Stevenson, 
Shakespeare. Masefield. 
Ett malunde med orden, 
dar varje valor iir vugd 
och smakad pa. Avkliill. 
smeksaml. bryskl. Mal
colm Marlineau iir en kon- 
genial ackompanjaldr. ja 
en fbrliingning av sang- 
aren! En ulsokt inspet- 
ning.

Nu iir han akluell med The 
Vafiohond (Deutsche 
Grammophon). en cd med 
sanger friin viirl arhundra- 
de av fyru engeKka kom- 
posilorer: Vaughan Willi
ams. Finzi. Bullerworlh 
och Ireland

Den amerikanska. lyris- 
ka sopranen Dawn Up
shaw iir en siirdeles bega- 
vad artist av idag. Och en 
av de mangsidigaste. Hen
ries talang kanner knappi 
nagra griinser och hon ror 
sig lika obehindrat som 
Cherubino hos Mozart pa 
17()0-talet som Slravin- 
skijs Alina Trulove iva 
sekler senure. Klassiska

romanser, stor opera, sak- 
rala verk fran burocken. 
tonsiittnmgar fran vSr 
egen tid - ingel iir henne 
friimmande!

Pii cd:n / wish it so (No
nesuch). tolkar hon tealer- 
musik av Bernstein, Blit- 
zensiein. Sondheim och 
Weill. Har ar hon verkli- 
gen p3 sin mammas gala. 
Hiir bara Kunigundas slo- 
ra aria ur Bernsteins Can
dida - en hisnande fiird p3 
tonernas berg och dalba- 
na, med tenipoviixlingar 
som gdr dig andfSdd och 
koloraturer som framkal- 
lar andndd!

Men inle for Ms. Up
shaw, som med charmanl 
bravur, lillsynes hur liiu 
som heist flyger vidare pS 
sangens vingar. Absolul 
fiirtjusande.

Fiolen var inte n^gol siir- 
skill popular! soioinsiru- 
ment bland ryska 18()0- 
lals-komposilorema. Den 
fdrsla violinkonserten 
skrevs fdrsl 1878 av Tjuj- 
kovskij. och har sedan dess 
blivi! cn av de mest spelade 
i sin genre. Delta romanlis- 
ka maslerverk, med sin Iju- 
va lyrik och hetsiga folklo
re ar ell masle for alia fe- 
landc virtuoscr.

For 21 ar sedan foddes 
en gosse vid namn Max
im Vengerov i Novosi
birsk. Han fick sin fdrsla 
fiol vid fern och vann sin 
fdrsla tavling vid lio och 
sedan dess har han bara 
fonsall all utvecklas. 1 
dag iir kanske sin ^nera- 
lions framsie violinist. Ef- 
ter fjolSrets Gramophone- 
beldnade cd med Sjosia- 
kovitj och Prokoljev-kon- 
serter tolkar han han nU 
Tjajkovskij & Glazunov 
lillsammans med Berliner 
Philharmoniker, dir. Clau
dio Abbado (Teldec).
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Virtuosi ar bara fiirnam- 
nel. ly delta slilna verk har 
val aldrig spelals hatlrel

Manga iir de sangare 
som Sverige foil fram och 
som fall viirldens siora 
scener som sina arbcls- 
plalser.

En av vara allru sidrsta 
stjiirnor valde dock all 
stanna hemma. i siiillet for 
en given inlernationell 
karriar - sopranen Mar- 
gareta Hallin. VUrlden ar 
bara all beklaga, ly pfi 
cd:n. The Early Recor
dings l955-im) iBIue- 
bell/AdLib). ger hon prov 
pa sin underhara konst.

En sadan niirhet och in- 
Icvelse. parad med en liill 
och klar bnljans. Lyssna 
till exempel till den kon-

kuhinen Thais aria. "Dis- 
rmii que jc suis belle", diir 
hon siller framfdr spegeln 
och konstaierar at! aren 
har sun sma spar ’ Della ar 
•inle bara sang - utan tnii- 
sikalisk inlelligens! Niir 
far vi lidra de senarc in- 
spelningarna?

ALEXANDER H. 
RAUCH-ESTREICH

Classic Countdown
1. Farinclli - filmmusikL-n Auvidis
2. Jos^ Carreras - Passions Erato
3. Lesley Gareit - Prima Donna Silva Screen
4. Finska Klassiska lavoriler Naxos
5. Anne-Sophie Muller - .Sibelius violinkonseri Du
6. Kiri Te Kanawa - The Sorecercss Philips

7. Goran Sdllscher OG
8. Gdsla Winberg ~ Opewra Arias Sony
9. Roberto Alagna EMI
10.The best of Barbara Bonney Teldec

Listan baseras pa skivfdrsiiljningen i Stockholm.
Classic Counidown sands i Classic FM varje loruag
klockan 10-12.


