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„Stockholm noir“: odvrátená tvár švédčiny
Jazyk ako teritoriálny a sociálny ukazovateľ  
v románe Jensa Lapidusa „Snabba cash“

KATARÍNA MOTYKOVÁ

Štúdia analyzuje jazyk jedného z  najdôležitejších diel súčasnej švédskej kriminál-
nej literatúry, trileru Snabba cash (2006; Rýchle prachy, čes. Snadný prachy 2011) 
od Jensa Lapidusa, ktorý spolu s dvoma voľnými pokračovaniami Aldrig fucka upp 
(2008; Nepokašli to) a Livet deluxe (2011; Život deluxe) tvorí trilógiu Stockholm noir.* 
Tou sa Lapidus hlási k tradícii kriminálnych románov severskej proveniencie žánru 
nordic noir, ktoré odhaľujú temnú stránku sociálneho modelu naoko bezchybne fun-
gujúcej spoločnosti. 

Tomuto žánru sa venujú štúdie z literárnovedného (Nestingen – Arvas 2011), socio-
logického hľadiska (Tapper 2015), ako aj práce s presahom do oblasti filmovej vedy 
(Forshaw 2013), keďže diela tohto žánru bývajú často sfilmované (aj jednotlivé časti 
Lapidusovej trilógie majú svoje filmové adaptácie s premiérami v rokoch 2010, 2012 
a 2013). Vhodné je upozorniť na translatologické práce (Badič 2017; Enell-Nilsson 
– Hjort 2016), pretože Lapidusove romány, ktoré boli v súčasnosti preložené už do viac 
než 20 jazykov, môžeme vzhľadom na inovatívny prístup k jazyku považovať z pre-
kladateľského hľadiska prinajmenšom za veľmi zaujímavé. Aké náročné je hľadanie 
adekvátnych prekladateľských riešení, sa ukázalo aj pri voľbe vhodných slovenských 
ekvivalentov pre vybrané výrazy, ktoré boli, rovnako ako citáty z  románu, ad hoc 
preložené autorkou príspevku na účely tejto práce. Na základe lingvistickej analýzy 
románu predmetná štúdia odhaľuje vo svojich jednotlivých podkapitolách sociálne 
a geografické hranice Štokholmu, jazykovo-hodnotové hranice mesta a zameriava sa 
aj na stereotypné zobrazovanie Švédska a „švédskosti“. Tie, ako sa konštatuje v závere, 
pôsobia v románe ako mimotextový konštitutívny vonkajšok a spoluformujú identitu 
niektorých postáv. 

V románe Snabba cash sa paralelne rozvíjajú príbehy troch protagonistov: prvým 
je Jorge Salinas Barrio, Švéd čilského pôvodu, ktorý vyrastal na jednom zo štokholm-
ských predmestí v Sollentune a po úteku z väzenia je opäť nútený začať obchodo-
vať s drogami; ďalším je Johan „JW“ Westlund, študent ekonómie, ktorý pochádza 
z jednoduchých pomerov, z menšej obce Robertsfors na severe Švédska a je ochotný 

*  Príspevok je výstupom výskumného projektu „Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku 
a ich manažment“ podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy  
č. APVV-17-0254 (2018 – 2022).
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urobiť všetko, aby sa zaradil do vyššej štokholmskej spoločnosti, od zmeny dialektu 
až po predaj kokaínu; posledným je Mrado Slovovič, jeden z vykonávateľov srbskej 
mafie, ktorý sa zo všetkých síl snaží byť dobrým otcom svojej maloletej dcéry Lovise 
a zároveň je nemilosrdným výpalníkom. Všetci traja sa zaoberajú nelegálnou činnos-
ťou: JW si po nociach privyrába načierno ako taxikár a postupne sa stáva úspešným 
dílerom kokaínu pre štokholmskú smotánku, ku ktorej chce tak veľmi patriť. Jeho šéf 
arabského pôvodu Abdulkarim ho jedného dňa poprosí, aby získal pre „dílovanie“ 
do štokholmských predmestí Jorgeho, skrývajúceho sa po úteku z väzenia v chatovej 
oblasti v lese mimo mesta. Jorge bol v minulosti odsúdený za obchodovanie s dro-
gami a túži sa pomstiť bossovi srbskej mafie Radovanovi Kranjičovi, ktorého ľudia 
svedčili proti nemu na súde. Radovan pošle na Jorgeho Mrada, ktorý ho vyhľadá 
a na výstrahu takmer na smrť zbije. Život mu zachráni JW a Jorge začne pracovať 
pre Abdulkarima. Románom sa pomedzi osudy protagonistov prepletá osud Camilly, 
JW-ho staršej sestry, ktorá bez stopy zmizla pred štyrmi rokmi v Štokholme a po kto-
rej na vlastnú päsť JW pátra. Jorge sa postupne dozvedá – a od neho v závere aj JW –, 
že sa stala obeťou srbskej mafie.

Príbehy jednotlivých postáv približuje autorský rozprávač, ktorý sa do postáv 
vciťuje i  prostredníctvom jazyka, čo sa prejavuje najmä na úrovni lexiky používa-
ním hovorových a slangových výrazov – dá sa povedať, že tie sú zastúpené v pásme 
rozprávača i v priamej reči postáv rovnakou mierou. Na ilustráciu uvádzame citát 
opisujúci Jorgeho rozpoloženie vo väzení, ktorý charakterizujú hovorové výrazy pre 
väzenie, napr. kåken (basa), ako aj anglicizmy, napr. rap-life (krásny život) a crap-life 
(márny život) či losers (lúzri) a španielsky výraz adios, ktorý upozorňuje na Jorgeho 
latinskoamerický pôvod: „Basa mu vysávala energiu. Oberala ho o smiech. Rap-life 
sa zmenil na crap-life. Ale on vedel, že to raz skončí, mal nápad, ktorý chcel uskutoč-
niť, útek. Jorge: chlapík, ktorý sa nedal zlomiť. Musel von, zdrhnúť, vypadnúť z tejto 
hnusnej diery. Mal plán. Bohovsky dobrý. Losers – adios“ (Lapidus 2008, 17).

V pásme rozprávača sa často pracuje aj s fonetickou rovinou: ako príklad uvá-
dzame napodobnenie zdĺhavosti a  nudy znásobením samohlásky y v  príslovke 
gryyymt (správne grymt, hrozne), keď Jorgemu vo väzení „[ž]ivot plynul hróóózne 
pomaly“ (34). To, akým spôsobom pracuje rozprávač so syntaktickou rovinou, pri-
bližuje ďalší z citátov, opisujúcich postavu Jorgeho: „Vlasy mal rovné/tmavohnedé/
sčesané dozadu. Oči: svetlohnedé. Napriek všetkému, čím si prešiel: v  pohľade 
čosi nevinné. Sa mu aspoň ľahšie predával koks, keď bola príležitosť“ (35). Syntak-
tickú rovinu charakterizujú krátke vety, dvojbodky a lomky, a expresívny slovosled 
poslednej vety naznačuje hovorovosť, ktorú autor vo švédčine dosiahol vynechaním 
podmetu. 

SOCIÁLNE A GEOGRAFICKÉ HRANICE MESTA
Vychádzajúc z rôznych sociálnych prostredí troch hlavných postáv, ktoré repre-

zentujú rôzne sociálne svety, možno za signifikantné považovať najmä slangové 
výrazy označujúce špecifické skupiny obyvateľov Štokholmu. Na jednej strane román 
predstavuje reprezentantov vyššej vrstvy, označovaných výrazom glassare, podčiarku-
júcim luxusný životný štýl (prídavné meno glassig znamená „nablýskaný“), či angli-
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cizmami high society (smotánka) alebo brats (zlatá mládež). Na opačnej strane stoja 
obyvatelia predmestí, ktorí sú spravidla príslušníkmi sociálne slabšej vrstvy a často 
nešvédskeho alebo neeurópskeho pôvodu. Pre nich je rezervovaný výraz blatte,1 čo by 
sa dalo preložiť ako „počerný“, ktorý sa používa hanlivo a má silný negatívny náboj. 
Lapidus v glosári určenom pre prekladateľov vysvetľuje blatte ako hanlivý výraz pre 
prisťahovalcov (2016, nestránkované). V románe sa s ním stretávame v priamej reči 
a vnútorných monológoch postáv, ktoré sa s ním samy identifikujú – u Abdulkarima, 
ale najmä u Jorgeho, ako si ukážeme neskôr v texte. Ďalšiu skupinu predstavujú repre-
zentanti organizovaného zločinu (srbská mafia), ktorých rozprávač i ostatné postavy 
označujú pejoratívnym juggar (Juhoši), ktorí však sami seba označujú výrazom ser-
ber (Srbi). Zároveň sa všetky skupiny vyhraňujú voči priemernému Švédovi, označo-
vanému výrazom svensson, resp. svenne alebo lasse, ktorému sa podrobne venujeme 
v podkapitole o švédskosti.

Teritoriálne rozdelenie Štokholmu do istej miery korešponduje so sociálnou 
štruktúrou švédskej spoločnosti. Vyššia trieda obýva severnú, hornú časť mesta, 
„öfvre delen av Stockholm“ (Lapidus 2008, 45), pričom graféma f v adjektíve öfvre, 
správne övre (horný), paroduje archaický pravopis a symbolizuje určitý snobizmus 
obyvateľov tejto časti Štokholmu. V glosári komentovanej verzie, ktorej sa venujeme 
nižšie v texte, sa opisuje štvrť Östermalm ako módna, krajšia časť Štokholmu (Lapi-
dus 2016, nestránkované). Predstaviteľov vyššej triedy, zlatú štokholmskú mládež, 
pomenúva rozprávač na základe geografickej príslušnosti kompozitami ako Sture-
planskillen (chlapec z  námestia Stureplan, 189), Stureplansfolket (ľudia z  námestia 
Stureplan, 205), Östermalmskillen (chlapec zo štvrte Östermalm, 219) alebo hodno-
tiacimi kompozitami ako deluxekillen (chlapec deluxe, 194). Za najfrekventovanej-
šie pomenovanie typického predstaviteľa mládeže z lepšej spoločnosti je brat, čo by 
sa dalo voľne preložiť ako mladý človek, ktorý je súčasťou štokholmskej smotánky. 
Výraz pochádza z angličtiny, v ktorej označuje rozmaznané decko, fagana. 

Na periférii mesta sa nachádza tzv. blattevärlden (svet počerných obyvateľov pred-
mestí, 421). Stereotyp takého obyvateľa akcentuje väčšinou jeho neeurópsky pôvod, 
v hovorovej švédčine býva označovaný už spomenutým výrazom blatte. Problém pri 
preklade tohto výrazu do slovenčiny má pragmatickú povahu, spôsobenú diskrepan-
ciou diskurzov – najmä imigrantského a koniec koncov i mestského – vo Švédsku 
a na Slovensku. Atribúty „počerný“ a „farebný“ sú len jednými z niekoľkých mož-
ností, ako výraz blatte preložiť, ďalšou z alternatív je výraz prevziať. Pre zaujímavosť, 
privlastňovaciu konštrukciu blattarnas blatte (Lapidus 2008, 421), ktorou sa označuje 
Jorge, a obracia tak pôvodný negatívny náboj výrazu blatte vo svoj prospech, preložila 
česká prekladateľka ako „první mezi přičmoudlíky“ (Lapidus 2011, 411). Zaujímavá 
je identitotvorná funkcia tohto výrazu. Konzekventne ním označuje sám seba Jorge, 
a to tak v priamej reči, ako aj vo vnútorných monológoch. Komplementárnym výra-
zom v prípade tejto postavy je výraz latinon (Lapidus 2008, 258), určitý tvar podstat-
ného mena latino, ktorý označuje osoby latinskoamerického pôvodu. Za pejoratívny 
až vulgárny možno považovať výraz svartskalle (čierna huba, 185), ktorý nachádzame 
v priamej reči Abdulkarima popri rovnako negatívnom slove svenne (130), označu-
júcom etnických Švédov, alebo v úvahách Mrada o Jorgem, tu s výrazne záporným 
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expresívnym nábojom: „Nijaká čierna huba na úteku z basy im ho [obchodné impé-
rium Srbov] nevezme“ (185). 

Sociálnu hierarchiu mesta uzatvára štokholmské podsvetie, Stockholms undre 
värld (167), v ktorom vládnu srbská mafia a priekupníci drog, a na rozhraní zákona 
sa tu pohybujú aj všetky polokriminálne a  kriminálne štokholmské gangy. Srbská 
mafia má v Štokholme vymedzené vlastné teritórium, ako naznačuje citát, popisu-
júci cestu Mrada mestom: „Prešiel autom cez most Västerbron, najkrajšie miesto 
v  Štokholme. Nasvietený zdola. Otvoril sa mu výhľad na ich teritórium – anekto-
vané obchodné impérium Srbov. Nijaká čierna huba na úteku z basy im ho nevezme“ 
(185). Predovšetkým pre Srbov je vyhradený výraz jugge (Juhoš, 373). V románe sa 
vyskytuje samostatne aj v kompozitách ako klassiskt juggegangsterutseende (klasický 
výzor juhošského gangstra, 194 – 195) či juggemaffiasnubbarna (chlapíci z juhošskej 
mafie, 72).Vo všetkých prípadoch má negatívny náboj.

Postavu JW-ho, Mrada a napokon i Jorgeho prepája tragický príbeh stratenej JW-ho 
sestry Camilly, ktorá sa tiež túžila vymaniť zo švédskej všednosti, a  to ako luxusná 
prostitútka. Keď sa JW zamýšľa nad tým, ako asi žila pred svojím zmiznutím, kladie 
si otázku: „[V] akom svete žila Camilla? Na tmavom či svetlom námestí Stureplan?“ 
(389). Otázka naznačuje metaforické rozdelenie mesta na také, ktoré obstojí v dennom 
svetle, a také, ktoré ožíva v noci spolu s kriminálnikmi, prostitútkami a ich pasákmi.

Skupiny označované ako brats (zlatá mládež), blattar (počerní obyvatelia pred-
mestí) i svenssons (priemerní Švédi) oscilujú okolo námestia Stureplan. To je so svo-
jím typickým hríbovitým prístreškom neodmysliteľnou súčasťou koloritu súčasného 
Štokholmu a zároveň symbolom luxusu a zábavy: 

Psychologické hranice vygravírované do štokholmského teritória. Trojitá geografia ulice 
Kungsgatan. Smerom dolu k námestiu Stureplan lemovali fajnové butiky s odevmi, kaviar-
ne, nočné podniky, kiná a predajne elektroniky. Diesel, Stadium, Wayne’ s a McDonald’ s. 
Blue Moon Bar a Crib. Rigoletto, Saga a Royal. El-Giganten a Siba. Všetci sa pohybovali 
pozdĺž tejto trasy: priemerní Švédi, ľudia zo Stureplanu, bandy z predmestia (205).

Námestie sa nachádza v už spomínanej štvrti Östermalm, ktorá reprezentuje vyš-
šiu vrstvu. Sú tu drahé obchody a nočné podniky, akési mestské sociálne heterotó-
pie, do ktorých vstup je podmienený nielen dostatkom peňazí, ale najmä patričným 
postavením a  sociálnou príslušnosťou: „Abychom se dostali dovnitř, musíme mít 
určitou propustku a jsme povinni vykonat určitá gesta“ (Foucault 1996, 83). Podniky 
v okolí Stureplanu sú teda naoko miestami verejnými a prístupnými pre všetkých, ale, 
podobne ako Foucaultove heterotópie, „většinou skrývají zvláštní vyloučení“ (83). 
Tento pocit vylúčenia spôsobuje nižší sociálny status a  iný pôvod: „Podniky okolo 
štokholmského centra zábavy mali svoje vnútorné triedne rozdelenie“ (Lapidus 
2008, 353). Sociálne vylúčenie ilustruje i ďalší citát z románu, z ktorého vyplýva, že 
k bohatstvu a správnemu sociálnemu zaradeniu treba pridať i podmienku správneho, 
v tomto prípade švédskeho, etnického pôvodu: 

Z Jorgeho perspektívy – akcentované vylúčenie. Masa ľudí ako repríza feudálnej spoloč-
nosti. Niektorí dostali právo vstúpiť. Iní sa hrali na minikniežatá v štokholmskom teritóriu. 
Ďalší boli kráľmi, ako ten chlapík. Svetové esá. Niektorí sa zapredali ako žoldnieri, vyha-
dzovači. Farební ľudia z predmestí, úplne dole, ak mali šťastie, doprosili sa dovnútra (354).
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Napriek Jorgeho silnej túžbe včleniť sa do spoločnosti symbolizovanej námestím 
Stureplan sa ako jediná a neprekonateľná prekážka ukazuje práve jeho cudzí pôvod: 
„Každý farebný v  meste to tak cítil. Mohli sa česať, pomádovať si vlasy, kupovať 
správne šaty, hrdo jazdiť na nablýskaných autách – no k Nim skrátka nikdy nemohli 
patriť“ (324). „Nimi“ sa myslia predstavitelia vyššej triedy, a aby niekto mohol pat-
riť do tejto uzavretej skupiny, musí okrem dostatočnej solventnosti a spoločenského 
postavenia spolu so správnym sociolektom splniť aj podmienku správneho, tu rozu-
mej švédskeho, pôvodu. Toto vylúčenie na základe etnickej príslušnosti je v Jorgeho 
živote stále prítomné:

Bolo to vidieť na reakciách predavačiek, na tom, ako sa mu staré tety vyhýbali na chod-
níkoch a ako na neho pozerali poliši. Vyplývalo to z pohľadov vyhadzovačov, z grimás 
dievčat, z gest barmanov. Posolstvo jasnejšie než segregačná politika mesta Štokholm – 
nakoniec si aj tak zostal len blatte, obyčajná čierna huba (324).

Jorge pri návšteve jedného z vychytených nočných podnikov na námestí Sture-
plan stretol zopár blattekillar, „počerných chalanov“ (355), ktorí boli šťastní, že sa 
vôbec dostali dnu, ale spolu s Jorgem cítili, že na toto miesto nepatria. Keď sa títo 
šťastlivci pokúšajú nadviazať kontakt s  dievčatami z  lepšej štvrte, nastáva zrážka 
dvoch kultúr, pretože dievčatá sa pravdepodobne ešte nikdy nerozprávali s nikým 
z  iného etnika, kto by zároveň pochádzal aj z  inej sociálnej vrstvy. Tento kultúrny 
šok hraničiaci s fascináciou možno badať aj na reakcii JW-ho priateľky Sophie, ktorá 
sa mu po jedinom rozhovore s Jorgem zdôveruje slovami: „Podľa mňa je Štokholm 
hotový Johannesburg“ (410). 

JAZYKOVO-HODNOTOVÉ HRANICE MESTA 
Každej z postáv prináleží konkrétne prostredie, alebo skôr, každá z postáv pri-

náleží svojmu mestskému prostrediu, ktoré sa manifestuje určitým sociolektom. 
Keďže jednotliví protagonisti majú navyše rôzny pôvod, obohacujú svoje prehovory 
aj úvahy výrazmi zo svojich pôvodných jazykov. 

V pásme postavy Jorgeho ide o španielske výrazy ako hombre, loco, chicas, nada, 
u Mrada o srbské výrazy ako nemas problemas či Gospodin Bog, u priekupníka drog 
Abdulkarima arabské výrazy ako In ša´Allah alebo abbou. Text obsahuje aj množ-
stvo anglicizmov, ktoré sú súčasťou hovorovej vrstvy švédskej slovnej zásoby: dob-
rým príkladom sú názvy všetkých troch častí trilógie, pričom názov sa vždy objaví aj 
texte románu, v románe Snabba Cash na strane 282. Ďalšími príkladmi sú anglické 
slovesá so švédskou gramatickou príponou -a: cleana (čistiť), coola (nestresovať sa), 
chilla (relaxovať), smajla (usmievať sa), fucka upp (pokaziť, sabotovať). Zaujímavé 
sú aj prídavné mená ako softish (príjemný) či stylish (pekný), keďže anglická prí-
pona -ish je v románe produktívna i pri pôvodne švédskych slovách (klantish – pôv. 
klantig, ťarbavý, dra en runkish – pôv. runka, onanovať) a na morfologickej úrovni 
sa ňou akcentuje prvok hovorovosti. Na ilustráciu uvádzame aj niektoré z hovoro-
vých švédskych výrazov: luder (prostitútka), nojjig (paranoidný), puckad (hlúpy), 
skinnskalle (skinhed), sosse (sociálny demokrat), torsken (zákazník prostitútky), pri-
čom pomerne časté sú pejoratívne označenia policajtov aina, bängen, snuten a profi-
slangizmy (Orgoňová – Bohunická 2011, 146) z oblasti drog, ktoré označujú kokaín: 
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isen, snö, kola, charlie. Slangové výrazy sa v rovnakej miere vyskytujú v priamej reči 
postáv, vo vnútorných monológoch aj v pásme rozprávača. O ich nemalom množstve 
svedčí aj glosár slangizmov v komentovanom vydaní knihy z roku 2016, ktorý autor 
vytvoril ako pomôcku pre prekladateľov románu do cudzích jazykov už v roku 2007. 
Glosár obsahuje intralingválne preklady vybraných slangových výrazov s uvedením 
ich spisovných ekvivalentov alebo jednoduché vysvetlenia; pri cudzích výrazoch sa 
uvádza aj pôvod slova, napr. či pochádzajú z arabčiny alebo španielčiny. Obsahuje aj 
ozrejmenia niektorých švédskych reálií, napr. švédskych osobností či filmov, na ktoré 
sa v texte explicitne odkazuje. V niektorých prípadoch dokonca autor odporúča pre-
kladateľom, aký postup pri prekladaní daného výrazu by mohli zvoliť. 

Na mnohých miestach v románe sa zdôrazňuje, že niektorá z postáv hovorí cudzím 
alebo odlišným, nežiaducim prízvukom, príp. zlou švédčinou. Napríklad Ašur, Sýr-
čan pôvodom z Turecka, hovorí podľa Mrada „hroznou švédčinou“ (186), rovnako 
Jelena, majiteľka nevestinca, rozpráva „zlou švédčinou“ (285), tentoraz z  pohľadu 
Jorgeho. Švédčina, ktorá nie je gramaticky správna, sa artikuluje aj priamo v preho-
voroch postáv, napr. Abdulkarim vysvetľuje svoj postoj k praniu špinavých peňazí 
napodobňovaním švédčiny, akou hovoria prisťahovalci: „JW, človeče, vieš, ja neni 
som ekonóm. Ja obyčajný čérny. Švédsko mi neverí, nech by aj čo. Ja nepotrebujem 
čisté prachy. Ja som mimo“ (265). Z úvah postavy JW-ho však vieme, že Abdulkari-
mova švédčina je takmer bez prízvuku (128) a inak hovorí po švédsky veľmi dobre, 
dokonca lepšie, rozumej na človeka cudzieho pôvodu, než by sme očakávali (130). 
Čo sa považuje za zlú či dobrú švédčinu, môže súvisieť s  odlišnosťami vo výslov-
nosti, v gramatike alebo lexike a závisí od toho, ako hovorí ten, kto hodnotí. V súlade 
s Ullou-Britt Kotsinas sa domnievame, že je rozhodujúce, či niekto hovorí inak ako 
my (1996, 35) – potom sa však treba pýtať, kto sme my a kto sú oni. 

Prítomnosť, niekedy neprítomnosť, odlišného, cudzieho prízvuku sa javí ako 
dištinktívny prvok, ktorý sa v  texte opakovane zdôrazňuje. Kým lexikálne, morfo-
logické a syntaktické špecifiká vyplývajú zo samotnej povahy písaného prejavu, prí-
tomnosť či absenciu prízvuku je nutné tematizovať: jeden z protagonistov, arabský 
dodávateľ kokaínu Abdulkarim Haij, rozpráva po švédsky „takmer bez prízvuku“ 
(Lapidus 2008, 128), u inej postavy počuť „jemný prízvuk“ (344), ďalšia z postáv roz-
práva „s neidentifikovateľným prízvukom“ (407) a na inom mieste sa spomína „silný 
východoeurópsky prízvuk“ (286) jednej z prostitútok. Kým Jorge má ľahký prízvuk 
rinkebyskej švédčiny (196), jeho sestra Paola hovorí perfektnou švédčinou bez stopy 
prízvuku (149) rinkebyskej švédčiny. Tento sociolekt je pomenovaný podľa jedného 
konkrétneho štokholmského predmestia, ale ako uvádza Kotsinas, podobné jazykové 
variety nájdeme na všetkých švédskych predmestiach s veľkým počtom prisťahoval-
cov (1996, 36 – 37). Od štandardnej švédčiny sa tento typ slangu odlišuje predo-
všetkým intonáciou, ale, samozrejme, i výslovnosťou jednotlivých hlások a slovnou 
zásobou. Kotsinas uvádza, že pri rinkebyskej švédčine ide predovšetkým o zdôrazne-
nie skupinovej identity. Jej používatelia ňou manifestujú, že sú Švédmi, ktorí vyras-
tali vo Švédsku, ale zároveň poukazujú na svoj nešvédsky pôvod, ktorým sa líšia od 
bežnej švédskej mládeže (41). Za dôležitý dištinktívny prvok pri rinkebyskej, ako 
aj štokholm skej švédčine zo severných častí mesta, ktorý sa artikuluje aj v románe, sa 
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považuje výslovnosť spoluhlásky sj (Kotsinas 1994, 330). Výslovnosť tejto hlásky ako 
prednej spoluhlásky sa vníma ako stereotypný indikátor sociolektu vyššej štokholm-
skej vrstvy. Abdulkarim napomína v jednom prípade JW-ho, aby prestal vyslovovať 
slovo schysst (správne, korektne) spôsobom, akým ho vyslovujú v štvrti Östermalm 
(Lapidus 2008, 129). Keď sa Jorge stretne so Sophie, priateľkou JW-ho z vyššej triedy, 
snaží sa potlačiť zadnú výslovnosť tejto spoluhlásky v  slovese skämta (žartovať): 
„[Vyslovil] tú hlásku celkom vpredu v ústach. Bez rinkebysoundu“ (328). 

V románe možno považovať tematizáciu prítomnosti či neprítomnosti určitého 
prízvuku za výslovnostnú štylému (Findra 2004, 59), ale aj za stereotypný indikátor 
(Pümpel-Mader 2010, 76). Nevhodný prízvuk či jeho odstránenie môžu znemožniť, 
resp. umožniť vstup do priestorov uzavretých pre mládež z vyššej spoločnosti. V takej 
situácii sťahuje Jorge svoj „rinkebyský prízvuk na najnižší možný stupeň“ (Lapidus 
2008, 398), aby sa dostal dnu. Rovnako JW, ak chcel dokonale zapadnúť do novej 
komunity, musel sa naučiť jej sociolekt vrátane výslovnosti a  lexikálnych špecifík. 
Osvojuje si ho aj čítaním románu Cecilie Hagenovej Fredrik & Charlotte, ktorý chápe 
ako určitý návod, ako sa správať a ako rozprávať v lepšej spoločnosti:

Čítal román Fredrik & Charlotte, učil sa žargón, etiketu, pravidlá a nepísané kódy. Odpo-
čúval reč, napodobňoval nosovú výslovnosť, zbavoval sa svojho norrlandského dialektu. 
Naučil sa správne používať slovo meštiansky, pochopil, aké šaty treba nosiť, aké navštíviť 
lyžiarske strediská v Alpách a ktoré letoviská vo Švédsku (46).

Zmena výslovnosti a  úmyselné vzdialenie sa prirodzenému dialektu sa stáva 
jednou z  podmienok JW-ho iniciácie do vyššej triedy. V  prípade jeho jazykového 
správania ide o dobrovoľné podriadenie sa rituálnej reštrikcii: „Z hľadiska sociálnej 
existencie jednotlivca je však závažné to, že ovládanie rituálnych reštrikcií znamená 
enkultúrovanosť, t. j. jednotlivec sa integroval do sveta inštitúcií daného spoločenstva 
(kolektívu)“ (Dolník 2010, 121). Naopak, návrat k vlastnému dialektu JW-mu dodáva 
pocit bezpečia, ako to vidieť na návšteve u rodičov: „Bolo príjemné cítiť sa v bezpečí. 
Nemusieť hrať. Môcť opäť hovoriť svojím bežným dialektom. Behať v hocijakých han-
drách“ (Lapidus 2008, 265). Pocit cudzosti vo vlastnej rodine potláča krátky pocit 
bezpečia. JW-mu prekáža štýl, akým sa oblieka jeho matka, spôsob, akým sa u nich, 
v bežnej rodine, rozprávajú, rovnako ako témy rozhovorov či to, že jeho otec zvykne 
hovoriť s plnými ústami (236). Nič si neželá viac, než utiecť od svojich rodičov a od 
ich trápneho priemerného života, ktorý vyjadruje idiómom s  negatívnym expre-
sívnym nábojom mellanmjölksliv, doslovne „život tých, čo pijú nízkotučné mlieko“ 
(235), teda márny, nudný život, život obyčajného svenssona.

ŠVÉDSKO A ŠVÉDSKOSŤ
Stereotyp priemerného Švéda, ktorý sa pomenúva výrazom svensson, je v románe 

prítomný najmä prostredníctvom vnútorných monológov postavy JW-ho. Ten túto 
rolu odmieta a voči všetkému, čo svensson reprezentuje, sa vymedzuje napr. aj použí-
vaním sociolektu ľudí z vyššej vrstvy a dodržiavaním špecifického sociálneho kódu. 
Svensson je pôvodne bežné švédske priezvisko, tu však ide o  lexikalizovaný výraz 
s negatívnym nábojom označujúci stereotyp priemerného Švéda, ktorý sa pri postave 
JW-ho ešte zdôrazňuje rôznymi atribútmi ako tragisk (tragický), či enkel (jednodu-
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chý): „Bol iba bežný občan, lúzer, tragický svensson“ (45). V základnej forme jed-
notného i množného čísla sa v texte tento výraz vyskytuje pomerne často (napr. 55, 
56, 205, 234), funguje však aj ako súčasť kompozít – napr. svenssonfamilj (priemerná 
švédska rodina, 331). Citát s týmto kompozitom ozrejmuje, ako sa JW cíti voči svojej 
rodine: „Hanbil sa za svoju jednoduchú priemernú švédsku rodinu“ (331).

Podobne ako výraz svensson funguje i  vyššie uvedený idióm svenne, pôvodne 
deminutívna podoba vlastného mena Sven. Svenne je inherentne expresívny výraz, 
ktorý má negatívny náboj a  používa sa hanlivo na označenie bežných (etnických) 
Švédov. V románe sa najčastejšie vyskytuje v pásme rozprávača a u postáv najmä pri 
Jorgem, u ktorého pôsobí ako verbálna ochrana či spôsob vyhranenia sa voči Švé-
dom, ale nachádzame ho aj v priamej reči Mrada či Abdulkarima. Vo svojej pôvodnej 
forme sa vyskytuje tak v singulári (441), ako aj v pluráli (118, 130, 419), ale je i súčas-
ťou okazionalizmov, napr. v kompozitách svenneställe (podnik pre Švédov, 43), sven-
nealkisar (švédski alkáči, 151) či ett svennebolag för svennekillar (švédsky podnik pre 
švédskych chlapcov, 59). Za inovatívny možno považovať výraz lasse, deminutívum 
vlastného mena Lars, ktorý sa v texte používa v rovnakom význame ako svenne. Keď 
Abdulkarim Haij ozrejmuje JW-mu, prečo sa niekoľkokrát denne modlí k Alahovi, 
použije argument, že to JW nemôže pochopiť, lebo je skrátka lasse (332). Ako autor 
priznáva v komentovanom vydaní (Lapidus 2016, nestránkované), výraz mu poradil 
priateľ sýrskeho pôvodu. Ako sa však neskôr ukázalo, išlo o výmysel tohto priateľa, 
no aj napriek tomu je pre švédskeho čitateľa ľahko pochopiteľný, keďže je v podstate 
analogický so zaužívaným výrazom svenne.

Negatívny náboj výrazu lasse ešte podčiarkujú druhé komponenty v zrazeninách 
ako lassealkisen (švédsky alkáč; Lapidus 2008, 175), v  českom preklade „blonďatý 
násoska“ (Lapidus 2011, 171), keď Jorge premýšľa o tom, ako veľmi ruský imigrant 
Vadim spustol. A  opäť, keď sa Jorge zamýšľa nad pokrytectvom mužov žijúcich 
usporiadaným životom, ktorí využívajú služby prostitútok nelegálne privezených do 
Švédska, objavuje sa výraz lassehyckleriet (švédske pokrytectvo; Lapidus 2008, 421). 
Použitie výrazov lasse a svenne ilustruje dole uvedený citát, ktorý spája oba výrazy 
v rámci Jorgeho uvažovania o lasseidyll (švédskej idyle) v prírode, ktorú práve zažíva 
vo svennarnas värld (svete typických Švédov): „Typická švédska idylka. Čistý paradox: 
on, Jorge, asfaltové dieťa, nasával plnými dúškami svet priemerných Švédov. Vonku 
bolo tak pekne“ (120). Pri výrazoch svenne, lasse a svensson je na mieste zdôrazniť 
sociokultúrny onomaziologický aspekt pri využívaní vlastných mien (alebo výrazov 
odvodených od vlastných mien) pri produkovaní a reprodukovaní heterostereotypu 
(Pümpel-Mader 2010, 185).

Postavy sa vo svojich úvahách či prehovoroch o týchto skupinách líšia na úrovni 
používania jednotlivých pomenovaní. Jorge takmer výlučne na označenie etnických 
Švédov používa pejoratívny výraz svenne, resp. lasse, kým sám seba a  ľudí s  iným 
než švédskym pôvodom, pochádzajúcich zo štokholmských predmestí, nazýva výra-
zom blattar, pričom hanlivý náboj tohto výrazu zjemňuje skutočnosť, že ho používa 
na označenie skupiny, s  ktorou sa sám identifikuje. Naopak, postava JW-ho pou-
žíva pre priemerných Švédov, voči ktorým sa striktne vymedzuje, menej expresívny 
výraz svenssons, ktorý podčiarkuje priemernosť, a nie etnickú príslušnosť. Pokiaľ ide 
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o osoby iného etnického a sociálneho pôvodu, jeho úvahy o nich sú oveľa decentnej-
šie, dalo by sa povedať, že smerujú k politickej korektnosti. Posudzuje napr. absenciu 
prízvuku alebo oblečenie a spôsob, akým daná postava chodí, či ako sa správa. Veľmi 
dobre to vidieť na postave Abdulkarima Haija, na ktorej si JW všíma nešvédske gestá, 
zároveň však obdivuje jeho dobrú švédčinu (Lapidus 2008, 128 – 130).

V  jednom z  vnútorných monológov nazýva Jorge Švédsko ironicky morslilla-
olleland (krajina mamičkinho malého Olleho, 90). Ide o alúziu na všeobecne známu 
detskú riekanku od Alice Tegnérovej, v ktorej mama posiela malého Olleho do lesa 
nazbierať čučoriedky. Tu sa Olle stretáva s medveďom, ktorého mama napokon kri-
kom odoženie. Malý Olle ani netuší, v akom nebezpečenstve sa ocitol. Okazionaliz-
mus morslillaolleland chápeme ako metaforu švédskeho štátu, ktorý od tridsiatych 
rokov 20.  storočia starostlivo dozerá na dobro svojich občanov prostredníctvom 
konceptu folkhemmet (doslovne domova pre ľudí), čo je koncept blahobytného štátu, 
zaručujúceho sociálne istoty; pozri Hadenius – Wieslander – Molin 1969, 139 – 144). 
Výraz trygghet (istota, bezpečie) sa uvádza v texte viackrát v súvislosti so švédskym 
životným štýlom či švédskosťou. Napríklad Jorgeho sestra Paola žije tzv. „[s]uedi style 
s istotami“ (Lapidus 2008, 34). Ako sa uvádza v glosári komentovanej verzie, pri slov-
nom spojení suedi style ide o napodobnenie arabsky znejúceho slangu (Lapidus 2016, 
nestránkované). 

Švédsky štát je v texte prítomný explicitne niekoľkokrát ako orwellovský storebror 
(veľký brat; Lapidus 2008, 264, 267, 385, 415), najmä v súvislosti s praním špinavých 
peňazí, daňovou politikou, a predstavuje reštriktívnu štátnu moc. Tú reprezentujú aj 
niektoré z iných textových žánrov, ktoré sú súčasťou jednotlivých kapitol a z kompo-
zičného hľadiska tvoria zaujímavú dejotvornú zložku románu. Ide o rozsudky, poli-
cajné správy, články z novín či časopisov, ktoré sa od ostatného textu odlišujú nielen 
rozdielnym štýlom, verne kopírujúcim konkrétny textový žáner, ale aj formálnymi 
znakmi, akými sú typ písma a vonkajšia štruktúra textu. Tieto textové žánre, napr. 
zápisnica z výsluchu obžalovaného Jorgeho Salinasa Barria (11 – 16), zápisnica zo 
súdneho pojednávania o opatrovníctvo dcéry Mrada Slovoviča (199 – 205), články 
z novín (75, 93, 134), ale i článok zo ženského časopisu (423), indexálne neodkazujú 
len na všadeprítomný štát, ale aj na bežnú švédsku realitu. 

Subtílny, ale neustály tlak, ktorý švédska spoločnosť vyvíja na svojich občanov, je 
vyjadrený aj prostredníctvom intertextových odkazov na tzv. jantelagen (doslovne 
zákon dediny Jante). Jeho základné prikázanie, vo švédčine ako Du skall inte tro 
att du är något (Nemysli si, že si niečo viac), sformuloval dánsko-nórsky spisovateľ 
Axel Sandemose vo svojej knihe En flyktning krysser sitt spor (Utečenec križuje svoju 
stopu, čes. Uprchlík kříží svou stopu, 2008), ktorá vyšla v roku 1933 v nórčine a v roku 
1934 vo švédčine. V texte analyzovaného románu je toto všeobecne platné pravidlo, 
vychádzajúce z tlaku väčšinovej spoločnosti na jednotlivca, buď explicitne parafrá-
zované (Lapidus 2008, 104, 258), alebo implicitne zašifrované, napr. vo vnútornom 
monológu Camilly, v ktorom sa opisujú vily v bohatej štokholmskej štvrti Djurgår-
den, s  falošnou skromnosťou poschovávané za kríkmi a  plotmi (8). Za nešvédske 
sa v  texte považujú nielen etnicita a prízvuk, ale aj niektoré vlastnosti, ktoré súvi-
sia s  týmto pravidlom. Takou vlastnosťou sú aj nehanebne okázalé gestá Abdulka-
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rima, ktoré vo vnútornom monológu reflektuje JW: „Pravý Abdul. Priveľké gestá, aká 
nešvédska nehanebnosť“ (129). 

Švédskosť, implicitne prítomná v  celom texte, sa manifestuje prostredníctvom 
rôznych odkazov na niektoré reálie a pojmy, ktoré sú súčasťou švédskeho autostereo-
typu. Najčastejšie sa aktualizuje pri postavách JW-ho či Jorgeho, ktoré sa vo svojich 
úvahách i  prehovoroch na viacerých miestach vymedzujú voči obrazu priemer-
ného Švédska a jeho atribútom, pričom jednou z takých kultúrne špecifických reálií 
je švédsky les, v ktorom sa v určitom momente naraz ocitajú Jorge i  JW. Vyjadre-
nia „Jorgelito v brusnicovom lese“ (192) o Jorgem a „deluxechlapec na prechádzke 
v škriatkovom lese“ (194) o postave JW vyznievajú ironizujúco, čím sa naznačuje, 
že pre oboch ide o cudzie prostredie. Jorge pociťuje „svet bez asfaltu a McDonald’ s“ 
(119) ako ne-miesto (Augé 1994). Nie je to skrátka jeho „typ zeme“ (Lapidus 2008, 
118). Naopak, doma sa cíti v reštaurácii rýchleho občerstvenia McDonald’ s, kde sa 
bežne stravujú chlapci z predmestia (40), čo z tohto typického veľkomestského ano-
nymného ne-miesta robí miesto, takmer domov. Keď však Jorge vstupuje do jednej 
z vidieckych predajní švédskeho potravinového reťazca ICA, očakávajúc určitú dávku 
anonymity, efekt je presne opačný: „Vošiel. Nikdy sa ešte necítil taký čierny ako tam, 
v tom árijskom národnom obchode, symbole švédskosti. Čierny ako ešte nikdy. Nikto 
nič nepovedal. Všetci sa tvárili akoby nič. Ale, Jorge, el negrito, sa bál, že ho každú 
chvíľu zlynčujú, namočia do jedovatej smoly a vyváľajú v müsli“ (141). 

Aj zazimovaná letná chata, v ktorej napokon Jorge nachádza útočisko, je steles-
nením typického švédskeho dreveného domčeka: „Dve presklené verandy. Ošarpaná 
červená farba. Biele ornamenty“ (119). Keď sa Mrado neskôr snaží dostať do bezpe-
čia svoju bývalú partnerku a ich dcéru, prenajme im podobný červený drevený dom 
(434), ten je totiž vo Švédsku symbolom bezpečného úkrytu ďaleko od kriminálneho 
mesta. Jorge vo svojej skrýši, v komore chaty, nachádza „ryžu, cestoviny, konzervy, 
ľudové pivo, nakladané slede. Starý kaviár“ (120). Reália folköl (ľudové pivo), celkom 
mimochodom odkazuje na reštriktívnu alkoholovú politiku vo Švédsku, podobne 
ako spomenutie obchodu s alkoholom systembolaget na inom mieste v texte (279). 
Folköl je nízkoalkoholické pivo a je jediným alkoholickým nápojom, ktorý vo Švéd-
sku dostať v bežných potravinách. Nápoje s vyšším obsahom alkoholu sa predávajú 
vo vyššie spomenutom obchode systembolaget, v štátnom obchode s alkoholom. 

Celkový opis tejto situácie evokuje reklamu na švédskosť. Podobne poukazuje 
Roland Barthes pri analýze reklamy jednej anglickej čajovej značky na zoradenie jed-
notlivých objektov vedľa seba, ktoré takto vyjadrujú „anglickosť, resp. britskosť, alebo 
dalo by sa povedať, určitý druh empatickej identity anglickosti“ (1988, 195; preklad 
KM). Práve z  prostého uloženia starostlivo vybraných objektov vedľa seba, kusov 
nábytku, bytových doplnkov či oblečenia muža účinkujúceho v uvedenej reklame, 
možno podľa Barthesa vyčítať veľmi výrazný signifikát, onú spomínanú anglickosť 
(195). Rovnako môžeme považovať Jorgeho útočisko, švédsky drevený dom s typicky 
červenou farbou (tzv. falunskou červenou) a zalesneným pozemkom, do ktorého je 
vsadený, ako aj výpočet potravín nájdených v komore, za signifikát švédskosti. 
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ZÁVER
Mimotextový presah do diskurzu o  sociálnom a  blahobytnom Švédsku je prí-

tomný v celom texte v rôznych ko-textoch a kontextoch prostredníctvom explicit-
ných i  implicitných intertextových odkazov. Dve z  hlavných postáv – JW a  Jorge 
– artikulujú svoju identitu práve cez svoj vzťah k švédskosti, k  stereotypu Švédska 
a Švédov. Tieto aspekty možno označiť ako konštitutívny vonkajšok, constitutive out-
side, ktorý umožňuje, a zároveň znemožňuje, zadefinovať identitu týchto protagonis-
tov (Wrana – Ziem – Reisigl – Nonhoff – Angermuller 2014, 42). Napriek tomu, že 
obaja pochádzajú z rôznych prostredí, predstavujú pre tento konštitutívny vonkajšok 
určitý koherentný náprotivok (Cingerová – Dulebová 2019, 13). 

Na záver môžeme konštatovať, že zlatá štokholmská mládež – brats, farební oby-
vatelia predmestí – blattar, srbskí vládcovia podsvetia – juggar i priemerní Švédi – 
svenssons reprezentujú rôzne sociálne skupiny, pre ktoré sú signifikantné špecifické 
sociolekty. Nasledovný citát ilustruje, ako ovládanie profesijného slangu či argotizmov 
z oblasti predaja drog, rinkebyskej švédčiny i špecifického jazyka vyššej štokholmskej 
vrstvy, pomáha JW-mu fungovať vo všetkých spoločenských skupinách, v  ktorých 
sa potrebuje pohybovať. Sám seba v  ňom nazýva švédskou verziou talentovaného 
pána Ripleyho, pričom predpokladáme, vzhľadom na povahu postavy JW-ho, že ide 
o odkaz na americkú filmovú adaptáciu kriminálneho románu Patricie Highsmitho-
vej Talentovaný pán Ripley z  roku 1999: „Dokázal fungovať s  chlapcami, osvojil si 
fazóny vyššej triedy, hral ich hru, správne sa smial, hovoril ich slangom. Ale fungoval 
aj s Abdulkarimom a medzi dílermi, v ich rinkebyskom žargóne, násilnej romantike 
a drogovej matematike“ (Lapidus 2008, 388). 

Analýza preukázala, že jazyk románu je signifikantným prvkom zobrazujúcim 
sociálne vrstevnice Štokholmu. Čitateľská verejnosť prostredníctvom neho preniká 
nielen do štok holmského podsvetia, do polosveta organizovaného zločinu, obchodu 
s narkotikami a  ľuďmi, ale aj do lepšej spoločnosti štokholmskej smotánky. Štan-
dardná forma švédčiny je iba jednou z tvárí jazyka, ktorého odvrátená strana nie je 
a nemá byť na prvý pohľad viditeľná ani videná, najmä ak berieme do úvahy argo-
tizmy, profesijný slang kriminálnikov či mládežnícky slang. Prostredníctvom ana-
lýzy románu Snab  ba cash sme sa snažili poodhaliť práve túto stránku jazyka, ktorá 
reflektuje také aspekty života súčasného Švédska, akými sú prisťahovalectvo, orga-
nizovaný zločin či sociálne vylúčenie, a ktoré zo svojej podstaty zostávajú návštev-
níkovi zvonka skryté.

POZNÁMKA

1 SAOL (Svenska Akademiens Ordlista). Dostupné na: https://svenska.se/tre/?sok=blat-
te&pz=1 [cit. 22. 2. 2020].
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“Stockholm noir”: The dark side of Swedish language. Language as a territorial 
and social indicator in the novel “Snabba cash” by Jens Lapidus 

“Stockholm noir.” Sociolect. Slang. Jens Lapidus. “Snabba cash.”

The study deals with one of the most renowned works of contemporary Swedish crime fic-
tion, the 2006 thriller Snabba cash (Easy Money) by Jens Lapidus, a part of the so-called 
Stockholm noir trilogy. By means of linguistic analysis of the novel, the article presents the 
work’s linguistic inventiveness, in which the language of the Stockholm suburbs is confronted 
with foreign expressions, the slang used by criminals and gangsters, as well as the language 
of higher social classes, i.e. the sociolect of the better-off neighborhoods of Stockholm.  
The characters’ discourse is a significant indicator of their belonging to a certain social stra-
tum and manifests not only the social status but also the social exclusion.
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