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Ágrip 
 

Þessi ritgerð er lokaritgerð til BA-prófs í íslensku sem öðru máli við íslensku- og 

menningardeild Háskóla Íslands. Hér er gerð tilraun til að skilgreina ítarlega rússneskar 

heimildir í íslenskum fræðum í Rússlandi frá átjándu til tuttugustu aldar. Höfundur 

þessarar ritgerðar hefur kynnst sér mikinn fjölda rússneskra heimilda í norrænum og 

íslenskum fræðum, og hefur tekið saman yfirlit um starf fræðimanna á þessum sviðum. Í 

ritgerðinni er áhugi Rússa á íslenskum bókmenntum, tungumáli og menningu skoðaður 

og fjallað er um þrjár bylgjur sem eru nefndar í verki Árna Bergmanns (1995). Í fyrstu 

bylgu var vakinn áhugi í Rússlandi á íslenskum bókmenntum. Í annarri bylgju fjallað er 

um áhuga Rússa á íslenskri tungu. Í þriðju bylgju urðu norræn fræði og þar á meðal íslensk 

fræði til sem fræðigrein í Rússlandi. 

   



 

2 
 

Efnisyfirlit 
 

EFNISYFIRLIT ...................................................................................................... 

INNGANGUR ........................................................................................................ 

1. FYRSTA BYLGJA: áhugi á íslenskum bókmenntum ...................................... 

1.1 Inngangur ............................................................................................. 

1.2 Fyrstu heimildir um Ísland .................................................................. 

1.3 Fyrstu þýðingar .................................................................................... 

1.4 Væringjamál ......................................................................................... 

1.5 Aðrar ástæður áhuga ............................................................................ 

1.6 Íslensk tunga ......................................................................................... 

1.7 Niðurlag fyrstu bylgju ........................................................................... 

2. ÖNNUR BYLGJA: áhugi á íslenskri tungu ...................................................... 

2.1 Inngangur ............................................................................................. 

2.2 Rasmus Kristján Rask (1787-1832) ..................................................... 

2.3 Ívan Níkolajevítsj Lobojko (1786-1861) ................................................ 

2.4 Osíp Ívanovítsj Senkovskíj (1800-1858) ............................................... 

2.5 Stefan Karpovítsj Sabínín (1789-1863) ................................................. 

2.6 Niðurlag annarrar bylgju ..................................................................... 

3. ÞRIÐJA BYLGJA: íslensk fræði slíta barnskónum ......................................... 

3.1 Inngangur ............................................................................................. 

3.2 Íslensk fræði við Ríkisháskólann í Leníngrad 

3.3 Míhaíl Ivanovítsj Steblín-Kamenskíj (1903-1981) ................................ 

3.3 Valeríj Pavlovítsj Berkov (1929-2010) ................................................. 

3.6 Niðurlag þriðju bylgju ......................................................................... 

LOKAORÐ ............................................................................................................. 

HEIMILDIR............................................................................................................. 

VIÐAUKI ............................................................................................................... 

2 

4 

6 

6 

6 

8 

8 

10 

11 

13 

14 

14 

14 

15 

17 

19 

21 

22 

22 

22 

24 

26 

28 

29 

30 

35 

  



 

3 
 

Myndaskrá 
 
Mynd 1. Ljósrit titilssíðu tímaritsins Mánaðarleg skrif til hagsbóta og 

skemmtunnar febrúar/1755 og fyrstu síðu greinar eftir Fischer (1755:123) ........... 

Mynd 2. Ljósrit titilssíðu 1. bindis Samanburðarorðabóka allra tungumála og 

mállýskna og fyrsta orðsins „Бог“ (ísl. Guð), á bls. 2 ............................................ 

Mynd 3. Ljósrit titilssíðu tímaritsins Bókasafn til lestrar 1/1834 og fyrstu síðu 

greinar Sénkovskíjs „Skandínavískar sögur“, bls. 1 ………....…………………... 

Mynd 4. Ljósrit titilssíðu tímaritsins Bókasafn til lestrar 2/1834 og upphaf 

þýðingar Senkovskíjs á Eymundar sögu, bls.1 ……………….………………….. 

Mynd 5. Bréf Steblíns-Kamenskíjs til Helga Haraldssonar úr bókinni Úr 

glósubókum (1958-1981) (2009) á bls. 244 ............................................................. 

 
 

 

35 

 

35 

 

36 

 

36 

 

37 

 
  



 

4 
 

Inngangur 
 
Þann 4. október árið 2018 var 75 ára afmæli stjórnmálasambands milli Rússlands og 

Íslands. Sögulegar forsendur tengsla milli landanna eiga sér djúpar rætur. Margar vísanir 

til þeirra má finna í íslenskum heimildum eins og Njáls sögu, Hervarar sögu, Göngu-

Hrólfs sögu og Eymundar sögu. Þess vegna er hægt að gera ráð fyrir því að Íslendingar 

hafi verið kunnugir Rússlandi fyrir þúsund árum (kallað Garðaríki á þeim tíma). Rússar 

höfðu að sínu leyti ávallt sterka tilfinningu fyrir „Norðrinu“ og veltu fyrir sér sögu 

Rússlands til forna, þar sem í heimildum má finna tilvísanir til íslenskra fornbókmennta. 

 Í ritgerð þessari er fjallað um áhuga Rússa á Íslandi, íslensku tungumáli, 

bókmenntum og menningu. Markmiðið er að gera grein fyrir forsendum, þróun og 

meginstefnum rannsókna á íslenskum fræðum í Rússlandi. Einnig er ætlunin að taka 

saman yfirlit um heimildir á sviði íslenskra fræða í sögulegu samhengi. 

 Árni Bergmann skiptir áhuga Rússa á íslenskum bókmenntum í þrjár bylgjur: 1) 

sú fyrsta hefst á átjándu öld; 2) önnur á nítjándu öld; 3) og hin þriðja um 1950.1 Þessi 

skilgreining Árna Bergmanns gegnir því hlutverki að sýna áhuga Rússa á íslenskum 

bókmenntum, en í ritgerðinni er gerð tilraun til að víkka út skilning á þróun íslenskra 

fræða í Rússlandi. Norræn fræði og þar á meðal íslensk fræði í Rússlandi falla undir ólíkar 

fræðigreinar eins og til dæmis málvísindi, forn- og nútímabókmenntir, sagnfræði, 

hagfræði og menningar- og félagsfræði íslensku þjóðarinnar.2 

 Áhugi Rússa á Íslandi varð ekki til fyrir tilviljun, hann á sér menningarlegar, 

sagnfræðilegar og pólitískar forsendur. Í fyrsta kaflanum verður fjallað um það hvernig 

forníslenskar bókmenntir löðuðu að sér rússneska menntamenn. Þá verður fjallað um 

einkenni svokallaðrar fyrstu bylgju í áhuga Rússa á íslenskum fræðum og hvernig hún 

varð til og þróaðist á seinni hluta átjándu aldar og í byrjun nítjándu aldar. 

 Í byrjun nítjándu aldar fóru Rússar að átta sig á að þá vantaði lykil til að hafa 

aðgang að íslenskum fornbókmenntum á frummálinu. Í öðrum kafla verður fjallað um 

það sem Rússar, þar á meðal Ívan Lobojko, Osíp Senkovskíj og Stefan Sabínín, gerðu til 

að ná valdi á íslensku máli eftir að hafa fengið áhuga á tungumálinu. Þar að auki verður 

lýst áhrifum Rasmusar Rasks á þekkingu Rússa á íslenskum bókmenntum og frekari 

þróun íslenskra fræða í Rússlandi. 

                                                
1 Árni Bergmann 1995:460-461. 
2 Большой Энциклопедический словарь: Скандинавистика. 
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 Á seinni hluta tuttugustu aldar reis þriðja bylgja áhuga Rússa á íslenskum fræðum. 

Sterkur vísindalegur grundvöllur var þá byggður upp en áður hafði aðeins verið um að 

ræða ástríðu áhugamanna á efninu. Íslensk fræði komast til meiri þroska en nokkru sinni 

fyrr í Rússlandi á tuttugustu öld. Í þriðja kafla verður fjallað um þróun íslenskra fræða í 

Rússlandi og hvaða hlutverki Míkhaíl Steblín-Kamenskíj og Valeríj Berkov gegndu í 

þeirri þróun. 
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1. Fyrsta bylgjan: áhugi á íslenskum bókmenntum 

1.1 Inngangur 

Allt frá því á seinni hluta átjándu aldar hafa Rússar haft áhuga á Íslandi, þessu litla 

fjarlæga landi í miðju Atlantshafi sem þeir vissu ekki ýkja mikið um. Þessi áhugi var ekki 

til kominn af tilviljun, hann á sér menningarlegar, sagnfræðilegar og einnig pólitískar 

forsendur. Í þessum kafla verður fjallað um það hvernig forníslenskar bókmenntir löðuðu 

að sér rússneska menntamenn. Þá verður fjallað um einkenni svokallaðrar fyrstu bylgju í 

áhuga Rússa á íslenskum fræðum og hvernig hún varð til og þróaðist á seinni hluta átjándu 

aldar og í byrjun nítjándu aldar. 

 
1.2 Fyrstu heimildir 

Í.V. Dmokhovskaja, rússneskur bókmenntafræðingur og þýðandi norrænna tungumála á 

rússnesku, nefnir að ein af ástæðum fyrir því að Rússar byrja að sýna vott um áhuga á 

Íslandi hafi verið þegar fyrstu upplýsingar birtust um íslenska menningu og bókmenntir í 

rússneskum prentmiðlum. Hún segir að upphaf þekkingar rússnesks samfélags á 

íslenskum bókmenntum og forsaga bókmenntalegra samskipta milli Rússlands og Íslands 

hafi hafist á seinni hluta átjándu aldar eða í byrjun þeirrar nítjándu.3 

B.S. Zharov, prófessor við Norrænudeild Ríkisháskólans í Sankti Pétursborg, 

bendir á fyrstu skráðu heimildina þar sem Rússar gátu kynnt sér eitthvað um Norðurlönd 

og einkum Ísland.4 Um var að ræða grein sem birtist árið 1755 í febrúarhefti tímaritsins 

Mánaðarleg skrif til hagsbóta og skemmtunar (rússn. Ежемесячные сочинения, к 

пользе и увеселению служащие, bls. 123-138), sem gefið var út í Sankti Pétursborg. 

Höfundur greinarinnar var rússneskur sagnfræðingur af þýskum uppruna, Johann 

Eberhard Fischer (1697-1771), og bar hún heitið „Rökleiðsla um hyperborea eða um fólk 

sem býr utan norðursins“ (rússn. „Рассуждения о гиперборейцах, или о народе, за 

севером находящимся“) (sjá mynd 1). Í grískum goðsögnum er hyperborei kallaður sá 

„maður af þjóðflokki sem sagður var búa í sæluríki fyrir handan norðanvindinn á 

norðurjaðri jarðar“,5 þar sem hyper (gr. ὑπέρ) í grísku þýðir „fyrir handan“ og Boreas (gr. 

Βορέας) er norðurvindurinn persónugerður. Athyglisvert er að þetta nafn er mjög svipað 

nafni sem birtist í norrænni goðafræði. Faðir Óðins og annarra goða hét Bor, sem að áliti 

                                                
3 Дмоховская 1964:172. 
4 Жаров 2004:198; Tilvitnun hans í Фишер 1755:123-138. 
5 Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi: Hyperborean. 
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Rússa gæti gefið vísbendingu um náin tengsl norrænna manna við land Hyperborea. Í 

kjölfarið fóru margir að nota orðið hyperborea yfir íbúa í Norður-Evrópu á þessum tíma6 

eins og nánar veður vikið að hér á eftir. 

Fyrsta bókin sem vekur raunverulega athygli Rússa á Íslandi og hjálpar þeim að 

uppgötva íslenska menningu er Inngangur að sögu Danmerkur, hugleiðingar um trú, lög, 

siðgæði og venjur Dana til forna (rússn. Введение в историю Датскую, в котором 

рассуждается  о вере, законах, нравах и обычновениях древних датчан) eftir 

svissneska fræðimanninn Paul Henri Mallet (1730-1807) sem var prófessor í frönskum 

bókmenntum við Hafnarháskóla í Kaupmannahöfn. Bókin kom upphaflega út á frönsku 

árið 1755 og heitir á frummálinu Introduction à L’histoire du Danemarch où l’on traite 

de la religion, des moeurs, des lois, et des usages des anciens Danois.7  Hún kom út í 

rússneskri þýðingu úr frönsku eftir F.P. Mojsejenko í tveimur bindum, í Sankti Pétursborg 

árið 1785.8 Í fyrsta bindi er kafli sem heitir „Um sjóferðir Dana. Uppgötvun á Íslandi, 

Grænlandi og óþekktu landi sem heitir Vínland“ (rússn. „О морских походах древних 

датчан. Открытие Исландии, Гренландии и неизвестной страны, называемой 

Винланд“). Á þeim tíma sem bókin var skrifuð styrktist vald Danakonungs yfir Íslandi 

og því fjallar einkum bókin mjög mikið um Íslendinga á landnámsöld, daglegt líf þeirra, 

stjórnarfar, trúarbrögð og bókmenntir sem hluta af sögu Danmerkur. 
 Undir áhrifum frá þessu verki skrifar rússneska skáldið Fjodor Glínka (1786-

1880) í stríðsdagbók sína Bréf frá rússneskum hermanni (rússn. Письма русского 

офицера) árið 1815:  

[…] í landi Hyperborea og í Rússlandi geta fæðst frumlegir hugar og hæfileikar geta 
blómstrað. Það eru ekki bara vísindi, heldur einnig gyðjur, sem greina ekki milli 
mismunandi veðurfars. […] Mallet segir að margir Norðmenn, sem þoldu ekki þann 
þrældóm sem var á valdatíma eins af hinum fornu konungum þeirra, hafi farið til Íslands. 
Þar á jaðri Norðursjávar gróðursettu þeir frelsistré sem eftir langan tíma varð grænt í vel 
skipulögðu lýðveldi þeirra. Allir bestu sagnfræðingar og skáld norðursins voru fædd á 
Íslandi: frelsi og gyðjur komu fyrir hamingju á köldum ströndum þess. Kveðskapurinn 
dreifði blómum sínum þar og lírur skáldanna hafa lofsungið hetjur, dýrð og ást! Því er 
það, að þar sem kvikasilfur stundum frýs, kulna ástríður og ímyndunarafl aldrei9 

                                                
6 Жаров 2004:198. 
7 Mallet 1755. 
8 Маллет 1785. 
9 Глинка 1815:116-117: […] в Гиперборейской стране и в России могут родиться изобретательные 
умы и процветать дарования. Не только науки, но и музы не разбирают климатов. … Маллет 
повествует, что многие норвежцы, не стерпя рабства в правление одного из древних своих 
королей, ушли на остров Исландию. Там-то, на самом краю Северного моря – насадили они древо 
свободы, которое через долгое время зелено в благоустроенной их республике. Все лучшие 
историки и поэты Севера родились в Исландии: свобода и музы водворяли счастие на льдистых 
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1.3 Fyrstu þýðingar  

Fyrstu þýðingar á íslenskum fornbókmenntum voru ekki gerðar úr frummálinu, vegna 

skorts á sérfræðingum í íslensku á þessum tíma. Fyrstu heimildir um þær komu því til 

Rússlands „eftir ýmsum krókaleiðum“10, samkvæmt Árna Bergmann, sérfræðingi í 

rússneskum bókmenntum. Í staðinn voru notaðar þýðingar úr forníslensku á algengum 

tungumálum svo sem frönsku, þýsku og latínu til að þýða seinna yfir á rússnesku. 

Dmokhovskaja segir að í lok átjándu og byrjun nítjándu aldar hafi rússneskir þýðendur 

ekki vitað að þeir væru að takast á við íslensk bókmenntaverk en þeir sáu verkin sem hluta 

af samnorrænum arfi.11 

Fyrsta þýðing forníslenskra bókmennta á rússnesku sem fundist hefur birtist í 

tímaritinu Sankti Pétursborgartíðindi (rússn. Санкт-Петербургский вестник) árið 

1778, á blaðsíðum 312-314, og er eftir óþekktan þýðanda.12 Hinn óþekkti þýðandi 

gagnrýndi ritverk eftir P.H. Mallet sem birtist í rússneskri þýðingu árið 1777, áður en 

Inngangur að sögu Danmerkur kom út á rússnesku. Þýðandinn hefur lesið Inngang að 

sögu Danmerkur á frummálinu og harmar í ritdómnum að bókin hafi ekki ennþá verið 

þýdd á rússnesku á þeim tíma sem greinin er skrifuð. Greininni fylgir þýðing úr frönsku 

sem hann hefur gert af kvæðum um Harald harðráða (rússn. Оды Гаральда Храброго) 

úr Inngangi að sögu Danmerkur. Í þessu kvæði var fjallað um Harald og óendurgoldna 

ást hans til Ellisif, dóttur Jarisleifs fursta í Kænugarði. 

 

1.4 Væringjamál 

W.W. Pochljobkin vekur upp þá spurningu í grein sinni „The Development of 

Scandinavian Studies in Russia up to 1917“ hver sé ástæða þess að óþekkti þýðandinn sé 

svo áhugasamur um allt sem er norrænt.13 Hann kemst að þeirri niðurstöðu að það sé 

vegna þess að þýðandinn hafi haft mikinn áhuga á norrænum bókmenntaarfi og að hann 

hafi skynjað þar lykilinn að hinni fornu sögu Rússlands. Þýðandinn skrifar til dæmis í 

                                                
берегах ее. Поэзия рассыпала там цветы свои, и лиры скальдов воспевали героев, славу и любовь! 
Следовательно, и там, где иногда замерзает ртуть, страсти и воображение никогда не остывают. 
10 Árni Bergmann 1995:427. 
11 Дмоховская 1964:176. 
12 Дмоховская 1964:173 (tilvísun hennar í Санкт-Петербургский вестник 1778:312-314). 
13 Pochljobkin 1962:92. 
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grein sinni um að „norrænar þjóðir hafi augljóslega tilheyrt sömu ættkvísl og rússneskir 

Væringjar, stofnendur rússneska ríkisins“.14 

Árni Bergmann segir einmitt að umfjöllun í rússnesku samfélagi um upphaf 

Rússlands og hlutverk Væringja í rússneskri sögu hafi verið „helsta kveikjan að áhuga 

Rússa á Norðurlöndum og þeim bókmenntaarfi sem varðveist hafði á Íslandi“. Þessi 

umfjöllun er kölluð „Væringjamál“ (rússn. „варяжский вопрос“), þar sem Væringjar 

töldust vera norrænir menn, einkum kaupmenn og víkingar, sem fóru leiðina sem Rússar 

sjálfir kalla „veginn frá Væringjum til Grikkja“ (rússn. „Путь из варяг в греки“).15 

Ein örlagaríkasta heimild um Væringja sem er skrifuð á (forn)rússnesku er Saga 

liðinna ára (rússn. Повесть временных лет). Hún er „annáll sem spannar um það bil 

þrjár fyrstu aldir rússneskrar sögu“.16 Árni Bergmann segir í bókinni Rússa sögur og 

Igorskviða: „Þetta eru aldir þegar Væringjar halda í austurveg, þegar norrænir menn og 

afkomendur þeirra láta mjög að sér kveða í borgum Garðaríkis.“17 Höfundur annálsins er 

talinn vera sagnaritarinn Nestor sem hefur skrifað verk sitt í Kænugarði (núverandi Kíev, 

höfuðborg Úkraínu). Hann gaf annálnum formála, nafn og lýsingu. Upphafsorð annálsins 

eru: „Þetta er Saga liðinna ára af því hvaðan Rússland er, hver sat fyrstur á konungsstóli 

í Kænugarði og hvernig Rússland er til orðið“.18 

Hugmyndinni um ótvírætt mikilvægt hlutverk Væringja í tilurð þess rússneska 

ríkis sem kallað er Kænugarðs-Rús(sland) (rússn. Киевская Русь) var fyrst lýst árið 1728 

af þýskа sagnfræðingnum Gottlieb Siegfried Bayer (1694-1738) sem hafði verið boðinn 

vinna við Keisaralegu vísindaakademíuna í Sankti Pétursborg. Árið 1767 kom bókin hans 

Ritgerð um Væringja (rússn. Сочинения о Варягах) út í rússneskri þýðingu úr latínu. Þar 

segir hann að í upphafi hafi Væringjar verið höfðingjar Rússa sem svo ráku Væringja á 

brott, en kölluðu þá síðan til sín aftur þegar þeir báðu Rjúrík og bræður hans að ríkja yfir 

sér, og vísar þar til frásagnar úr Sögu liðinna ára.19 

Hér er þýðing Árna Bergmanns á orðum úr Sögu liðinna ára, þar sem Rússar kalla 

á Væringja til að ríkja yfir sér: „Land okkar er mikið og auðugt en allt er þar í óreiðu. 

Komið og ríkið yfir okkur og stjórnið okkur“.20 

                                                
14 Санкт-Петербургский вестник 1778:310: северные народы бывших, по-видимому, от единого 
племени с русскими варягами, основателями русского государства. 
15 Árni Bergmann 1995:426. 
16 Árni Bergmann 2009:10. 
17 Árni Bergmann 2009:11. 
18 Skv.: Árni Bergmann 2009:15. 
19 Байер 1767:1. 
20 Rússa sögur og Igorskviða 2009:31. 
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Bayer var studdur af rússneska sagnritaranum af þýskum uppruna G. F. Müller og 

A. L. Schlozer í þessum skoðunum sínum, en aðrir gagnrýndu hann harðlega t.d. rússneski 

fjölfræðingurinn Míkhaíl Lomonosov. Árni Bergmann segir að þessi umfjöllun hafi orðið 

„að miklu hitamáli í Rússlandi vegna harðrar togstreitu um það hvernig hver og einn gæti 

látið sögu fyrri alda þjóna sínum pólitísku viðhorfum og markmiðum“.21 Þannig voru 

rússneskir fræðimenn klofnir í afstöðu sinni til hlutverks Væringja í sögu Rússlands til 

forna. Þeir skiptust svo í tvo hópa – normannista og andnormannista. Normannistar töldu 

ótvírætt að norrænir menn hefðu stofnað ríki Rússa til forna en andnormannistar hins 

vegar vildu túlka heimildir öðruvísi og lögðu áherslu á að norrænir menn hefðu komið að 

slavneskum borgum í Garðaríki, eins og Rússland hét í norrænum heimildum. Fljótlega 

hafi þeir síðan runnið saman við Slavana og tekið upp tungu þeirra.22 

 

1.5 Aðrar ástæður áhuga 

Dmokhovskaja bendir á að aukin athygli á íslenskum bókmenntum tengist ekki aðeins 

umfjöllun um Væringjamál. Í rússnesku samfélagi þessa tíma var menntun raunverulegt 

vandamál og fræðimenn í Rússlandi nálguðust oft íslenska menningu frá því sjónarhorni. 

Þeir sneru sér að reynslu annarra landa og þar á meðal Íslandi.23 Í tímaritinu Keppinautur 

(rússn. Соревнователь) birtist greinin „Um kristilega menntun Íslendinga“ (rússn. „О 

просвещении исландцев“) sem var þýðing V. Brajkevítsj, gerð árið 1820 úr bókinni Die 

Edda (1812) eftir Friedrich Ruhs. Þar segir hann: „[S]læmt loftslag og fátækt íbúanna 

hindrar ekki menntun þeirra“.24 Einnig vísar Brajkevítsj í skoskan guðfræðing, Ebenezer 

Henderson (1784-1858), sem dvalið hafði á Íslandi og skrifar: „Það er sjaldgæft að finna 

strák eða stelpu frá 9 til 10 ára sem ekki kann að lesa og skrifa; ungmenni sem ekki hafa 

yfirgefið föðurhúsin kunna utan að gríska og latneska höfunda“.25 Henderson skrifaði bók 

um dvöl sína á Íslandi á árunum 1814-1815, og kaflar úr henni birtust seinna í rússneskri 

þýðingu árið 1822 í tímaritinu Skjalasafn norðursins (rússn. Северный архив).26 

Á fyrri hluta nítjándu aldar eykst þekking Rússa á Íslandi mikið. Á þeim tíma hafa 

rússneskir höfundar skrifað um norrænar bókmenntir, einkum goðafræði svo sem Í. 

                                                
21 Árni Bergmann 1995:426. 
22 Árni Bergmann 1995:426. 
23 Дмоховская 1962:176. 
24 Брайкевич 1820:164: [С]уровость климата и бедность жителей не препятствуют их 
просвещению. 
25 Брайкевич 1820:164 (tilvísun hans í Henderson 1818): Редко можно найти мальчика или девочку 
от 9 до 10 лет, которые не умели бы читать и писать; молодые люди, не оставлявшие отеческого 
крова, знают наизусть греческих и латинских авторов. 
26 Северный Архив 1822:407-420. 
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Brykov (1819) sem skrifar „Saga Óðins, sigurvegara, löggjafa og guðs Skandinava til 

forna“ (rússn. „История Одина, победителя, законодателя, наконец, бога древних 

скандинавов“)27, Í. Lobojko (1821) sem skrifar „Yfirlit um fornar bókmenntir hins 

skandinavíska norðurs“ (rússn. Взгляд на древнюю словесность скандинавского 

Севера)28 og S. Rússov (1834) sem skrifar Um Íslendingasögur í sambandi við sögu 

Rússlands, eða um Rússland til forna almennt (rússn. О сагах в отношении к русской 

истории, или вообще о Древней Руси).29 

Árni Bergmann segir að í rússnesku samfélagi hafi margt stuðlað því að gera 

forníslenskar bókmenntir að verulegum þætti í rússnesku menningarlífi og söguskilningi. 

Hann greinir fjóra meginþætti í þessari þróun sem hann segir Rússa eiga sameiginlega 

með öðrum löndum í Evrópu: 

1) rómantíska strauma þar sem Rússar sækja þekkingu til fornra íslenskra 

handrita en ekki bara til grískra og rómverskra bókmennta; 

2) jákvæða túlkun á hlutverki norrænna manna í Rússlandi til forna sem var 

notuð til að auka sjálfsvitund og þekkingu á uppruna rússneska ríkisins; 

3) að eðlilegt sé að Rússar kalli sig menn norðursins þar sem svipað veðurfar ríki 

á Íslandi og í Rússlandi og mótun veðursins á lundarfari þjóðanna verði þar af 

leiðandi mjög svipað; 

4) ekki sé óeðlilegt þó rússneska þjóðin vilji samsama sig Íslendingum þar sem 

alþýðumaður gat orðið hetja og stórskáld bæði heima fyrir og meðal erlendra 

þjóðhöfðingja. Skáldskapurinn gerði þessa menn að frjálsum hetjum líðandi 

stundar. Gaman sé að geta samsamað sig þessum mönnum.30 

 

1.6 Íslensk tunga 

Þessi áhugi Rússa á íslenskum bókmenntum og allajafna Íslandi vakti fljótt áhuga á 

íslenskri tungu. Vísindamenn byrjuðu að gera tilraunir til að auka aðgengi að íslensku. Á 

átjándu öld höfðu verið gerðar tvær tilraunir til að taka saman íslenska orðabók sem 

reyndar var hluti af svokallaðri „samanburðarorðabók allra tungumála heimsins“ eins og 

við munum sjá síðar í kaflanum. 

                                                
27 Брыков 1819. 
28 Лобойко 1821. 
29 Руссов 1834. 
30 Árni Bergmann 1995:423-424. 
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Fyrsta tilraunin var gerð af rússneskum málfræðingi af þýskum uppruna, L.Í. 

Bakmeister (1730-1806). Hann var að safna þýðingum á brotum Biblíunnar og ákveðnum 

setningum úr talmáli á mörgum tungumálum heimsins á áttunda áratug átjándu aldar og 

hafði meðal annars fengið texta á íslensku.31 Á þessum tíma var vinsæl sú skoðun að öll 

tungumál væru komin af sama stofni og hægt væri að sýna fram á skyldleika fjarlægra 

tungumála. Prófessor í norrænum fræðum Vladimír Jakúb skrifar í grein sinni „Gamall 

og gróinn áhugi“ í Morgunblaðinu 1977: 

Að sjálfsögðu kunni Bakmeister ekki öll tungumál heims en þeir sem kunnu sendu honum 
þýðingar. Vitað er að íslensku þýðinguna gerði úr þýsku Ásmundur Einarsson Ísfrón. 
Þýðingin var mjög nákvæm og Ísfrón lét sjálfsævisögu sína fylgja með. Þar segist hann 
vera fæddur á Íslandi en búsettur í Kaupmannahöfn frá tvítugsaldri.32 

Á níunda áratug átjándu aldar var hinum þekkta fræðimanni Peter Simon Pallas (1741-

1811) boðið af Katrínu miklu, sem var einnig þeirrar skoðunar að öll tungumál ættu sér 

sameiginlegan uppruna, að taka saman stóra samanburðarorðabók. Fyrsta bindi 

Samanburðarorðabóka allra tungumála og mállýskna (rússn. Сравнительные словари 

всех языков и наречий) kom út í Sankti Pétursborg árið 1787 (sjá mynd 2). Orðabókin 

er skipulögð þannig að þau orð sem skipta mestu máli á þessum tíma eru þýdd á 

mismunandi tungumál og í bókinni er að finna íslensk orð. Íslenskan er undir númeri 38 

af 200 tungumálum sem birtust í 1. bindi orðabókarinnar. Orðin sem um ræðir eru t.d. 

guð, himinn, faðir, móðir, sonur, dóttir, bróðir, systir, maður, kona, stúlka, piltur, barn, 

manneskja. Samtals er um að ræða 130 rússnesk orð sem eru þýdd yfir á 200 tungumál í 

1. bindi. Jakúb segir að í verkinu hafi Pallas stuðst „við nokkuð af efni frá Bakmeister, en 

þó hafi íslenski listinn verið algjörlega saminn upp á nýtt. Því miður vitum við ekki hver 

þýddi hann eða úr hvaða máli“.33 Þýðingar voru ekki gefnar á viðkomandi tungumáli, 

heldur voru orðin umrituð með kýrillísku letri. Í tilfelli íslenskunnar má gefa eftirfarandi 

dæmi: rússn. Богъ - ísl. ГудЪ [Guð]; rússn. Небо - ísl. Гимнень [Himinn]; rússn. Отецъ 

- ísl. ФадерЪ [Faðir]; rússn. Мать - ísl. МоодерЪ [Móðir].34 

Vladimir Jakúb hafði örugglega aðgang að verki Pallas í frumriti vegna þess að 

hann skrifar: 

                                                
31 Либерман 1971:204-206. 
32 Jakúb 1977:29. 
33 Jakúb 1977:29. 
34 Сравнительные словари всех языков и наречий 1787 (Íslensk þýðing í hornklofum er innskot 
höfundar ritgerðarinnar). 
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Í pappírum Pallas hafa varðveist fimm blöð með íslenskum texta. Þótt upphaflega hafi 
þau verið fleiri. Einhver hefur farið yfir þennan texta og aukið við hann og leiðrétt. Þ.ám. 
hefur hann bætt við mörgum samheitum. […] Í skjalasafninu er að finna bæði upphaflega 
textann og leiðréttu útgáfuna.35 

Íslenskur hluti orðabókarinnar hefur marga verulega galla. Vladimír Jakúb skrifar um 
þýðingaferli orðabókar Pallas:  

Sennilega hefur ekki verið tæknilega mögulegt í lok 18. aldar að prenta íslenskt letur í 
Rússlandi, og reyndar er rússneskt letur á öllum 200 þýðingunum. […] Við sjáum að 
sumar villurnar eru leiðréttar, en flestar urðu þó eftir. […] Nokkur orð í orðabók Pallas 
eru ekki lík íslensku, heldur öllu fremur dönsku, sænsku eða jafnvel þýsku. Mörg 
málfræðiform eru röng.36 

Zharov segir að engu að síður ætti að viðurkenna þetta verk sem verulega vísindalegt 

afrek.37 Íslenskur hluti þessa verks var fram til ársins 1996 eina rússnesk-íslenska 

orðabókin sem var til. Íslensk-rússnesk orðabók var gefin út árið 1962 (sjá 3. kafla). 

 

1.7 Niðurlag fyrstu bylgju 

Fyrsta bylgja í áhuga Rússa á íslenskum fræðum einkennist af birtingu þýðinga úr þýsku, 

frönsku og latínu um bókmenntir, sögu og menningarlegt líf Íslands þannig að Rússar 

komu ekki fram með frumlegar hugmyndir um eyjuna vegna sambandsleysis milli 

landanna og skorts á sérfræðingum. Engu að síður jókst áhugi á forníslenskum 

bókmenntum sem heimildum um sögu Rússlands til forna. Ómögulegt er að fullyrða að 

Rússar hafi haft þekkingu á íslenskri tungu um aldamótin 1800. Byrjað var að rannsaka 

íslenskt mál og jafnvel að gera sjálfstæðar rannsóknir á íslenskum fornbókmenntum strax 

á fjórða áratug nítjándu aldar. Þannig byrjar önnur bylgja áhuga Rússa á íslenskum 

fræðum.  

                                                
35 Jakúb 1977:29. 
36 Jakúb 1977:29. 
37 Жаров 2004:200. 
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2. Önnur bylgja: áhugi á íslenskri tungu 
 
2.1 Inngangur 

Frá og með seinni hluta átjándu aldar hafa Rússar sýnt mikinn áhuga á forníslenskum 

bókmenntum, en þær heimildir sem þeir fengu „voru oftast til þeirra komnar um einn eða 

fleiri milliliði“.38 Brot úr sögunum höfðu verið þýdd á rússnesku úr endursögnum á 

frönsku og í tímaritum birtust greinar um efnið sem voru þýddar og endursagðar úr þýsku 

eða jafnvel latínu. Ekki seinna en á fjórða áratug nítjándu aldar fóru Rússar að átta sig á 

að þá vantaði lykil til að hafa aðgang að íslenskum fornbókmenntum á frummálinu. Í 

þessum kafla verður fjallað um það sem Rússar gerðu til að tileinka sér íslenskt tungutak 

eftir að hafa fengið áhuga á íslensku. 

 

2.2 Rasmus Kristján Rask (1787-1832) 

Athyglisvert er að forsaga áhuga Rússa á íslenskri tungu tengist vel þekktri persónu í 

íslenskum fræðum, Rasmusi Kristjáni Rask (1787-1832), en áhrif hans á þekkingu Rússa 

á íslenskum bókmenntum og frekari þróun íslenskra fræða í Rússlandi voru nokkur. Bæði 

Dmokhovskaja39 og Árni Bergmann40 nefna hann í greinum sínum, en samt hefur þáttur 

hans í þróun íslenskra fræða í Rússlandi ekki enn verið nógu vel rannsakaður. 

Nýlega (2018) kom út bók eftir Rasmus Rask á rússnesku sem heitir Glósur um 

Rússland (rússn. Заметки о России). Bókin er í ritröðinni Rússland í minningum (rússn. 

Россия в мемуарах) hjá forlaginu Nýtt bókmenntaeftirlit (rússn. Новое литературное 

обозрение). Í bókinni er að finna dagbókarfærslur og bréf Rasmusar Rasks frá árunum 

1818-1820 á meðan hann bjó í Rússlandi. 

Í formála bókarinnar segir rússneski sagnfræðingurinn L.S. Tsjekín að Rask hafi 

unnið sér sess sem leiðandi íslenskufræðingur á þeim tíma þegar hann var í Rússlandi.41 

Þessi danski málfræðingur og „ógleymanleg[i] vinur Íslands og [íslenskra] bókmennta“42 

náði mjög góðum tökum á íslensku og gaf út kennslubók í íslensku, Vejledning til det 

Islandske eller gamle Nordiske Sprog, árið 1811. Hann heimsótti Ísland á árunum 1813-

                                                
38 Árni Bergmann 1995:440. 
39 Дмоховская 1964:179. 
40 Árni Bergmann 1995:440. 
41 Чекин 2018:7. 
42 Skýrsla um athafnir og ástand hins íslenska bókmenntafélags 1841:3. 
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1815 til þess að læra málið betur. Seinna endurskoðaði hann verk sitt og gaf bókina út á 

sænsku, Anvisning til Isländskan eller Nordiska Fornspråket árið 1818.43 

 Merkilegt er að nokkrum árum eftir að Rask heimsótti Ísland og efldi 

íslenskukunnáttu sína fór hann til Rússlands. Í lok mars árið 1818 kom hann til Sankti 

Pétursborgar og þar skrifar hann í bréfi sínu til dansks sagnfræðings og málvísindamanns, 

Rasmusar Nyerup, að hann sé hamingjusamlega kominn til Pétursborgar.44 Þar var hann 

fram í miðjan júní 1819 og á meðan dvölinni stóð stofnaði hann til mikilvægra tengsla 

við fræðimenn og sérstaklega við félög í Keisaralegu vísindaakademíunni í Sankti 

Pétursborg, sem leiddi til fræðilegra tengsla milli Rússlands og Danmerkur.45 

Heimildir eru til um áhuga manna í Rússlandi á íslensku máli. Orðabókin Lexicon 

Islandico-Latino-Danicum (þ.e. Íslensk orðabók með latneskum og dönskum þýðingum) 

eftir Björn Halldórsson, sem var gefin út árið 1814 undir umsjón Rasmusar Rasks,  fannst 

hjá þýskum sagnfræðingi Johann Phillipp Krug (1764-1844) sem bjó og vann í Sankti 

Pétursborg á þessum tíma. Þann 3. maí 1818 skrifar Rask: „Á bókamarkaðnum hér er 

ekkert líf […] Samt hefur orðabók B. Halldórssonar komið hingað til prófessors Krug.“46 

 

2.3 Ívan Níkolajevítsj Lobojko (1786-1861) 

Í Sankti Pétursborg eignaðist Rasmus Rask góðan vin, rússneska fræðimanninn Ívan 

Níkolajevítsj Lobojko (1786-1861). Þann 5. ágúst 1818 skrifar Rask í bréf sitt til dansks 

prófessors í guðfræði, sagnfræðings og málvísindamanns Peter Erasmus Müller: 

Ég hef loksins kynnst nokkrum rússneskum vísindamönnum og sérstaklega 
vingast við einn með ættarnafnið Lobojkov […] Mér virðist sem mér hafi tekist 
að vekja með honum (og nokkrum öðrum) lifandi og einlæga ást á bókmenntum 
Danmerkur og Íslands og virðingu fyrir þeim. Hann fékk innsýn í dönsku og ég 
reyndi að finna mögulegar leiðir til að hjálpa honum, lét hann hafa skrifleg 
verkefni og kenndi honum á vinagrundvelli og án endurgjalds […] Hann skilur nú 
þegar dálitla dönsku og bað mig um að koma sér í samband við nokkra danska 
rithöfunda til að fá upplýsingar og heimildir um hina eða þessa 
bókmenntaviðburði.47 

                                                
43 Magnús Snædal 2005. 
44 Раск 1818:31. 
45 Blom 2017:16. 
46 Раск 1818:33: В книготорговле здесь никакой жизни нет […] Однако словарь Б. Халльдоурссона 
попал сюда к профессору Кругу. 
47 Раск 1818:39: Я наконец познакомился с некоторыми русскими учеными и особенно сблизился с 
одним, по фамилии Лабойкоф (Лобойков) […] Мне, кажется, удалось пробудить в нем (и в 
немногих других) живую и искреннюю любовь к литературе Дании и Исландии, а также уважение 
к ним. Он получил представление о датском, и я пытался найти возможные способы ему помочь, 
давая письменные задания, проводя уроки на дружеских началах без оплаты […] Он уже немного 
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Lobojko skrifar í minningum sínum, sem birtust í viðauka í Glósum um Rússland, að 

samborgari hans Pjotr Ívanovítsj Keppen (1793-1864) hafi kynnt hann fyrir Fridrik 

Adelung, prófessor Krug og prófessor Rasmusi Kristjáni Rask, „vísindamanni sem hafði 

varanleg áhrif á menntun [hans]“.48 Þar bætir hann einnig við: 

Þetta þokukennda Norður sem er þakið hærum fornaldar og er óaðgengilegt okkur 
handan Væringjahafsins, handan hins stormasama hafs, vakti alltaf ólgu í sál 
minni, það fyllti ávallt ímyndunaraflið ævintýralegum draumum með loforði um 
að varpa ljósi norðurljósanna á Rússland og Rússa. Og nú hefur forsjónin sent mér 
mann sem best er til þess fallinn af öllum að sefa kvalarfulla forvitni mína.49 

 
Lobojko var að hjálpa Rasmusi Rask að læra rússnesku og í staðinn vildi hann læra 

íslensku af honum. Þeir lærðu saman á kvöldin til miðnættis.50 Þó endaði það svo, að 

Rask kenndi honum meiri dönsku en íslensku, vegna þess að Lobojko fannst danskan vera 

auðveldari fyrir sig og að hún gæti að fullu fullnægt hans akademísku þörfum.51 

Prófessor Alderik Blom komst að þeirri niðurstöðu í grein sinni „Rasmus Rask in 

St Petersburg 1818-1819: Russian-Scandinavian Scholarly Networks and the Old Norse 

Sources of Medieval Russia“, þar sem hann greinir áhrif sambanda Rasmusar Rasks við 

fræðimenn í Sankti Pétursborg í norrænum fræðum í Rússlandi, að hann hafi verið 

„staddur í vöggu fræðilegra rannsókna á norrænum bókmenntum og sögu í Rússlandi“.52 

Áhrif Rasks á íslensk fræði í Rússlandi eru langt í frá fullkönnuð og eru efni í annað 

ritverk. Blom bætir við: „Lobojko varð einn af fyrstu rússnesku fræðimönnunum til að 

rannsaka norrænt rit á frummálinu“.53 Árni Bergmann segir: „Starf Lobojkos […] var 

áfangi á þeirri leið að Rússar eignuðust sjálfir sína fræðimenn á sviði norrænna fræða og 

kæmust þar með nær frumheimildunum“.54 Þannig fengu Rússar tækifæri til að gera 

sjálfstæðar rannsóknir á íslenskum fornbókmenntum. 

                                                
понимает по-датски и попросил меня связать его с некоторыми датскими литераторами, чтобы 
получить справки и ссылки на те или другие литературные события. 
48 Лобойко 1818:116: учеными, имевшими на мое образование неизгладимое влияние. 
49 Лобойко 1818:118: Этот туманный Север, покрытый седою древностию, недоступный для нас за 
варяжским морем, за бурным океаном, всегда возбуждал в душе моей волнение, всегда наполнял 
воображение дивными мечтами, обещая пролить полярный свет на нашу Русь и руссов. И вот 
провидение послало мне человека, которого лучше никто в мире не мог успокоить моего 
мучительного любопытства. 
50 Лобойко 1818:117. 
51 Лобойко 1818:118. 
52 Blom 2017:31: stood at the cradle of the scholarly study of Nordic literature and history in Russia. 
53 Blom 2017:31: Loboiko went to become one of the first Russian scholars to study Old Norse sources in 
the original. 
54 Árni Bergmann 1995:440. 
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Árið 1821 birtist greinin „Yfirlit um fornar bókmenntir hins skandinavíska 

norðurs“ (rússn. „Взгляд на древнюю словесность Скандинавского Севера“) eftir 

Lobojko í tímaritinu Sonur föðurlandsins (rússn. Сын Отечества). Árni Bergmann 

segir: „Lobojko varð fyrstur Rússa til að gefa út ritsmíð um íslenskar fornbókmenntir og 

þakkar þar Rask fögrum orðum fyrir aðstoð og uppörvun“.55 

 

2.4 Osíp Ívanovítsj Senkovskíj (1800-1858) 

Á fjórða áratug nítjándu aldar varð þörfin fyrir aðgang að frummálinu meiri og „var ekki 

langt í það að málagarpurinn og ritstjórinn Senkovskíj lærði íslensku“, segir Árni 

Bergmann.56 Osíp Ívanovítsj Senkovskíj (1800-1858) var prófessor í sagnfræði við 

háskólann í Sankti Pétursborg og ritstjóri tímaritsins Bókasafn til lestrar (rússn. 

Библиотека для чтения) á árunum 1834-1856. Hann birti eigin skáldskap undir 

dulnefninu Baron Brambeus. Senkovskíj bjó yfir kunnáttu í pólsku, rússnesku, frönsku, 

ensku, þýsku, ítölsku, spænsku og jafnvel koptísku. Hann lærði einnig arabísku, 

persnesku og tyrknesku við háskólana í Minsk og Vilníus.57 

N.G. Tsjernyshevskíj, rússneskur bókmenntagagnrýnandi, segir um Senkovskíj 

og íslenskukunnáttu hans í bók sinni Ritgerðir um tíma Gogols í rússneskum bókmenntum 

(rússn. Очерки гоголевского периода русской литературы):  

[V]itað var að hr. Senkovskíj hafði notað aðeins einn og hálfan eða tvo mánuði til að læra 
íslensku sem hann kunni ekki. Það var ekkert ótrúlegt við þessa staðreynd: fyrir þann sem 
kann þýsku og ensku er eins auðvelt að læra [...] íslensku og fyrir Rússa, sem kann 
úkraínsku, að læra að þýða úr pólsku; fyrir mann með gott minni er þetta nokkurra vikna 
verk. Ekki má heldur gleyma því að hr. Senkovskíj sem stundað hafði nám í mörgum 
austrænum og evrópskum tungumálum hafði afar góða þekkingu á árangursríkum 
aðferðunum til að læra tungumál.58 

Árni Bergmann segir að hann „[hafi verið] kappsamur áróðursmaður […] hann [hafi lagt] 

sig allan fram um að fá Rússa til að trúa því að Íslendingasögur komi þeim mikið við“.59 

                                                
55 Árni Bergmann 1995:440. 
56 Árni Bergmann 1995:440. 
57 Ober 1968:190. 
58 Чернишевский 1893:53: [И]звестно было, что г. Сенковский употребил только полтора или два 
месяца для изучения исландского наречия, которое было ему совершенно неизвестно. 
Изумительного в этом факте не было ничего: кто знает по-немецки и по-английски, тому изучить 
[…] исландское наречие, так же легко, как русскому, знающему по-малороссийски, выучиться 
переводить с польского; для человека с хорошею памятью это дело нескольких недель. Не 
надобно забывать и того, что г. Сенковский, изучив уже много восточных и европейских языков, 
очень хорошо знал удобнейшие методы для практического изучения языков. 
59 Árni Bergmann 1995:438. 
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 Í fyrstu útgáfu tímaritsins Bókasafn til lestrar (1834) birtist greinin 

„Skandinavískar sögur“ (rússn. „Скандинавские саги“) eftir Senkovskíj (sjá mynd 3). 

Þar ræðir hann um merkingu skandínavískra sagna í söguskilningi Rússa og gagnrýnir þá 

sem gera lítið úr verkunum. Í þessari grein deilir Senkovskíj vangaveltum sínum um stöðu 

íslenskunnar:  

Tungumál Rússa, Norðmanna og líklega allra fornra Skandinava er varðveitt á Íslandi 
[...] Þeir sem öðrum fremur voru tryggir fornri trú og skáldlegum hefðum Skandinavíu 
settust að á eyjunni Íslandi og stofnuðu þar Lýðveldi sem síðar stóð með blóma í nokkrar 
aldir. Með þeim hætti bjargaðist hin forna Skandinavía, með sinni tungu, sínum fræðum 
og bókmenntum […] 60 

 
Senkovskíj bætir við að „tungumál þeirra [Íslendinga] náði þar vissri fullkomnun, þótt 

það hafi lítið sem ekkert breyst“.61 

Senkovskíj var fyrsti rússneski þýðandinn sem þýddi íslenskar bókmenntir úr 

frummálinu. Í öðru tölublaði tímaritsins Bókasafn til lestrar (1834) birtist þýðing hans á 

Eymundar sögu sem er að finna í Ólafs sögu helga í Flateyjarbók (sjá mynd 4). 

Dmokhovskaja segir að það sé nauðsynlegt að kunna íslensku til að lesa Íslendingasögur 

og að Senkovskíj hafi verið sá fyrsti í Rússlandi sem bjó yfir slíkri þekkingu.62 Í 

skýringum við Eymundar sögu bendir hann sérstaklega á eftirfarandi: „Þessi þýðing […] 

er gerð beint úr íslensku handriti, en ekki eftir latneskri þýðingu sögunnar“.63 

Pochljobkin bendir á þá staðreynd að Eymundar saga var þýdd á rússnesku strax 

eftir birtingu hennar í Danmörku (1833) og það sýnir hversu vel nýjum bókmenntum 

varðandi norrænar rannsóknir var fylgt eftir í Rússlandi á fjórða áratug nítjándu aldar.64  

Rússneskir vísindamenn voru lengi vel á varðbergi gagnvart forníslenskum 

heimildum um rússneska sögu, en þegar þeir höfðu möguleika á að kynna sér Eymundar 

sögu þar sem sögusvið atburða er í Rússlandi til forna, fannst þeim ómögulegt að neita 

mikilvægi Íslendingasagna í rússneskri sögu.65  

                                                
60 Сенковский 1834a:41-42: Язык Руссов, Норвежцев, и вероятно всех древних Скандинавов, 
сохранился в Исландии […] Те, которые более других были пристрастны к древней Вере и 
поэтическим нравам Скандинавов, удалились на остров Исландию, и основали там Республику, 
процветающую потом несколько столетий. Таким образом спаслась старая Скандинавия, со своим 
языком […]. Hluti þýðingarinnar er samkvæmt: Árni Bergmann 1995:441. 
61 Сенковский 1834b:42: их язык достиг там известной степени совершенства, хотя почти не 
изменился. 
62 Дмоховская 1964:183. 
63 Сенковский 1834b:47: Перевод […] сделан прямо с Исландского подлинника, а не Латинского 
перевода Саги. 
64 Pochljobkin 1962:95. 
65 Тиандер 1906:100-106; Дмоховская 1964:183. 
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Dmokhovskaja segir að þrátt fyrir mikinn áhuga rússneska lestrarsamfélagsins á 

íslenskum fornbókmenntum, og þrátt fyrir endurteknar sannanir tímarita fyrir því að 

íslenskir sögulegir og bókmenntalegir minnisvarðar innihaldi upplýsingar um rússneska 

sögu, hafi Rússar lengi ekki gert neinar tilraunir til að kynna sér íslenska tungu eða 

íslenskar bókmenntir á frummálinu. Því má segja að birting Eymundar sögu hafi verið 

mikill hvati í þeim efnum.66 

N.T. Belaiew bendir á í grein sinni „Eymundar Saga and Icelandic Research in 

Russia“ að bæði íslenskur frumtexti og rússneska þýðingin hafi verið prentuð til að örva 

áhuga á íslensku.67 

Pochljobkin segir að áhugi rússnesks almennings fyrir Norðurlöndum hafi haldið 

áfram að vaxa á fjórða áratug nítjándu aldar og hann jókst einnig á sögu og bókmenntum 

landanna.68 Senkovskíj svarar þessum áhuga með því að birta endursögn á ferðalýsingu 

franska rithöfundarins Xaviers Marmier „Ferðalag um Ísland“ (rússn. „Путешествие по 

Исландии“) í tímariti Bókasafn til lestrar, árið 1837, bls. 97-152, og „bætir óspart við frá 

eigin brjósti“ í endursögninni.69 Senkovskíj vekur upp spurninguna um ávinning þess fyrir 

Rússa að læra íslensku:  

Með sannri ánægju sjáum við að margt af unga fólkinu okkar er farið að hafa dálæti á 
raunverulegri vísindalegri menntun og helga sig henni með ákafa sem er sannarlega 
lofsvert. Þið hafið oft hitt rússnesk ungmenni semaf kappi og forvitni lærir tungumál, 
ekki aðeins múhameðsk, heldur jafnvel mongólsku, tíbetsku og sanskrít. Hvers vegna 
höfum við ekki enn orðið þeirrar gæfu aðnjótandi að sjá ungt áhugafólk um íslenskra 
tungu, sem er okkur svo miklu nytsamlegri en sanskrít? Þvílíka fjársjóði sem vinnusemi 
þeirra gæti fært okkar fornu sögu og með svo lítilli fyrirhöfn!70 

 

2.5 Stefan Karpovítsj Sabínín (1789-1863) 

Sama ár og Senkovskíj gaf út þýðinguna sína á Eymundar sögu (1834) stundaði presturinn 

Stefan Karpovítsj Sabínín (1789-1863) íslenskunám í Danmörku.71 Hann var skipaður 

                                                
66 Дмоховская 1964:183. 
67 Belaiew 1936:96. 
68 Pochljobkin 1962:96. 
69 Árni Bergmann 1995:442. 
70 Сенковский 1837:149: С истинным удовольствием видим мы, что многие наши молодые люди 
начинают любить настоящее ученое образование и посвящают себя ему с рвением, достойным 
всякой похвалы. Вы уже нередко встречаете Русского юношу, с жаром и любознанием 
изучающего языки не только магометанские, но и даже Монгольский, Тибетский и Санскритский. 
Отчего же мы еще не имеем удовольствия видеть молодых любителей Исландского языка, 
который для нас несравненно полезнее Санскритского? Какие сокровища могло бы их трудолюбие 
подарить нашей древней истории и с каким малым трудом! 
71Дмоховская 1964:185. 



 

20 
 

sendiráðsprestur í Kaupmannahöfn skömmu eftir að hann lauk námi við 

Guðfræðiakademíuna í Sankti Pétursborg á árunum 1817-1823. Hann varð mjög tengdur 

hinum fræðilega heimi í Kaupmannahöfn og var kosinn til að vera meðlimur í Hinu 

konunglega norræna fornfræðafélagi og nefnd þess til að rannsaka forna rússneska sögu.72 

Dmokhovskaja gerir ráð fyrir því að dvöl Sabínins í Danmörku og fundir með 

félagsmönnum þar hafi stuðlað að því að hann vakti áhuga fyrir íslenskri tungu.73 

Sabínin bjó í Danmörku til ársins 1837 og varð síðar hirðprófastur í Weimar. Einn 

rússneskur ferðamaður skrifaði árið 1845: 

Á heimleið til Berlínar eyddi ég einum deginum í Weimar, þar sem ég kynntist rússneska 
prestinum Stefan Karpovítj Sabínin. Hann stundar tungumálarannsóknir í tengslum við 
rússnesku af miklum ákafa […] Hann stundar nú samanburð rússneskrar og íslenskrar 
tungu.74 

Í tímaritinu Rússneskt sögulegt safn (rússn. Русский исторический сборник) birtist 

þýðing Sabínins á Ólafs sögu Tryggvasonar árið 1840 ásamt formála, skýringum og texta 

sögunnar á frummálinu.75 Í þessari útgáfu tímaritsins birtist einnig bréf hans til prófessors 

Pogodin og þar skrifar hann að flutningur hans frá Kaupmannahöfn til Weimar hafi gert 

honum ómögulegt að leggja stund á íslenskar bókmenntir á þann hátt sem hann hefði 

kosið.76 Samkvæmt bréfinu er nýlegt verk Sabínins næstum því tilbúið til prentunar: 

[…] Íslensk málfræði sem ég hef tekið saman, þar sem Íslensk málfræði prófessors Rasks 
heitins var höfð að leiðarljósi. Ég þarf aðeins að endurskrifa hana. Ef Félagið samþykkir 
að prenta hana, þá mun ég undirbúa hana til prentunar næsta vetur. Það gæti vel gerst að 
einhver ungur nemandi, sem hefur helgað sig sagnfræðilegum rannsóknum, muni ákveða 
að læra íslensku […] Að auki hef ég undirbúið efni til að skrifa um: Um skyldleika 
íslensks máls og skandinavískra mállýskna þess við rússnesku.77 

Vladimir Jakúb segir að það hafi verið nauðsynlegt að gefa út „einhverskonar leiðarvísi 

um íslenskt mál“78, og fyrstur til að setja saman slíkt verk á rússnesku var einmitt Sabínin 

                                                
72 Русский библиографический словарь 1904:8. 
73 Дмоховская 1964:185. 
74 Францев 1905:359: На обратном пути в Берлин я пробыл день в Вей-маре, где познакомился с 
русским протоиереем Степаном Карпови-чем Сабининым. Он весьма усердно занимается 
филологическими исследованиями относительно русского языка […] Он занимается теперь 
сравнением русского языка с исландским. 
75 Джаксон 2012:30; Сабинин 1840a:7. 
76 Сабинин 1840b:137. 
77 Сабинин 1840b:138: […] составлена мною Исландская Грамматика, по Исландским 
Грамматикам покойного Профессора Раска. Ее мне должно только переписать. И если Общество 
согласиться напечатать ее, то я в следующую зиму приготовлю ее к печати. Может статься, что 
кто-нибудь из молодых студентов, посвятивший себя историческим занятиям, решится выучиться 
и языку исландскому […] Кроме этого у меня приготовлены материалы для сочинения: О 
сродстве исландского языка и скандинавских диалектов его с языком российским. 
78 Jakúb 1977:29. 
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sem gaf út bók sína Málfræði íslenskrar tungu (rússn. Грамматика исландского языка) 

26. mars árið 1849 í Sankti Pétursborg með styrk Keisaralegu vísindaakademíunnar. Í 

formála bókarinnar skrifar Sabínin: 

Þeim sem vilja læra hana [íslensku] er boðin hér Íslensk málfræði […] 
Upprunalega setti ég hana saman fyrir sjálfan mig, en þar sem Hið konunglega 
norræna fornfræðafélag í Kaupmannahöfn hefur nú byrjað að prenta Antiquités 
russes et orientales í íslensku frumriti sérstaklega handa vísindamönnum 
Rússlands, og þar sem sumir kunningja minna í Moskvu og Sankti Pétursborg 
vilja gjarnan sjá hana á prenti til þess að geta lært íslenska tungu, þá sendi ég 
Keisaralegu vísindaakademíunni auðmjúka beiðni um að skoða hana og taka að 
sér prentun hennar sé hún þess verð.79 

Árni Bergmann segir: „Skrif þeirra Senkovskíj og Sabínins voru öll í anda hinnar 

rómantísku ímyndunar norðursins sem landlæg var orðin í Rússlandi.“80 Hann hefur 

einnig sagt að Sabínin sé „einn þeirra manna sem við þurfum einhverntíma að skrifa um 

langt mál og ýtarlegt“.81 

 

2.6. Niðurlag annarrar bylgju 

Hér hefur verið sagt frá því að með samstarfi Lobojkos og Rasmusar Rasks, frumkvöðuls 

íslenskukennslunnar í Rússlandi, hafi Rússar öðlast tækifæri á að stunda sjálfstæðar 

rannsóknir á íslenskum bókmenntum. Í gegnum veru sína í Rússlandi kemst Rasmus Rask 

í samband við rússneska fræðimenn og kynnir þá fyrir íslenskum og dönskum 

bókmenntum. Þannig á hann þátt í að opna fyrir þeim aðgang að heimi forníslenskra 

bókmennta á frummáli. 

 Niðurstaða samstarfsins á milli Rússa og Rasmusar Rasks felst í eftirfarandi: 1) 

fyrsta frumlega rannsóknin Rússa á íslenskum bókmenntum er gerð (Lobojko); 2) 

Senkovskíj er fyrsti Rússinn sem tileinkaði sér íslensku og þýddi Eymundar sögu úr 

frummáli; 3) Sabínín skrifaði fyrstu málfræðibókina um íslensku á rússnesku á grundvelli 

verks Rasmusar Rasks.

                                                
79 Сабинин 1849:IX. Желающим обучаться ему предлагается здесь Исландская Грамматика […] 
Она составлена мною первоначально только для себя самого: но так как Королевское Общество 
северных Антиквариев в Копенгагене начало теперь печатать Antiquites russes et orientales в 
Исландском оригинале собственно для ученых России, и так как некоторые из моих знакомых в 
Москве и С.-Петербурге желают видеть ее в печати, чтобы иметь возможность обучаться по ней 
Исландскому языку; то я передаю ее Высокоученой ИМПЕРАТОРСКОЙ Академии Наук с 
всепокорнейшею просьбою, рассмотреть ее и напечатать на ея иждивение, если она кажется 
достойною печати. 
80 Árni Bergmann 1995:441. 
81 Árni Bergmann 1962:6. 
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3. Þriðja bylgjan: íslensk fræði slíta barnskónum 

 
3.1 Inngangur 

Á seinni hluta tuttugustu aldar byrjar nýtt tímabíl í sögu íslenskra fræða í Rússlandi og 

„þriðja bylgjan [í áhuga Rússa] reis“.82 Nú var kominn tími til að byggja upp sterkan 

vísindalegan grundvöll í staðinn fyrir þá ástríðu áhugamanna sem hafði verið á nítjándu 

öld.83 Pochljobkin lýsir þessu tímabili sem „endurreisn og þensla“.84 Árni Bergman segir 

að „[í]slensk fræði komast til meiri þroska en nokkru sinni fyrir í Rússlandi með starfi 

M.Í. Steblíns-Kamenskíjs og lærisveina hans“.85 Í þessum kafla verður rætt um þróun 

íslenskra fræða í Rússlandi á tuttugustu öld og hver þáttur Míkhaíls Steblíns-Kamenskíjs 

og Valeríjs Berkovs var í þeirri þróun. 

 

3.2 Íslensk fræði kennd við Ríkisháskólann í Leníngrad86 

Fyrsta háskóladeild í sögu Rússlands sem veitti nám á sviði norrænna fræða var opnuð 

fyrir nemendur á haustmisseri árið 1935 við Deild rómanskra og germanskra mála við 

Leníngrad-stofnunina í sagnfræði, heimspeki og málvísindum (rússn. Ленинградский 

историко-философско-лингвистический институт). Seinna var Leníngrad-stofnuninni 

breytt í Málvísindasvið Ríkisháskólans í Leníngrad árið 1937.87 

Jelena Dorofejeva, ritstjóri nýrrar bókar sem nefnist Upphaf norrænna fræða í 

Rússlandi: svipmyndir málfræðinga og þýðenda (rússn. У истоков российской 

скандинавистики: портреты филологов и переводчиков) (2018), segir að stofnun 

deildar í norrænum fræðum í Sankti Pétursborg (Leníngrad) sé sögulegt réttlæti, vegna 

þess að bakkar Nevu-árinnar hafa verið tengslasvæði milli Skandinava og Slavana frá 

fornu fari.88 

Sovéskur diplómat A.M. Aleksandrov-Agentov (1918-1993) var einn af þeim sem 

stundaði nám við norrænudeild málvísindasviðs Ríkisháskólans í Leníngrad á 

haustmisseri 1935. Hann skrifar í minningum sínum: 

Árið 1935 […] fór ég til náms við […] Leníngrad-stofnunina […], sem síðan […] var 
breytt í Málvísindasvið Ríkisháskólans í Leníngrad. Ég fór í nám við deild norrænna 

                                                
82 Árni Bergmann 1995:460. 
83 Дорофеева 2018:14. 
84 Pochljobkin 1966:30. 
85 Árni Bergmann 1995:461. 
86 Sankti Pétursborg hét Leníngrad á árunum 1924-1991. 
87 Жаров 2004:202. 
88 Дорофеева 2018:14. 
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fræða á Málvísindasviði. Helstu námsgreinar (til viðbótar við almennar greinar) voru 
tungumál: sænska, norska, danska, forníslenska, bókmenntir Norðurlanda, og að auki 
tungumál eins og þýska, enska, latína.89 

 
Aleksandrov-Agentov skrifaði fræðirit á meðan hann stundaði námið sem heitir „Um 

spurninguna um tilurð þolmyndar í forníslensku“ (rússn. „К вопросу о генезисе 

страдательного залога в древнеисландском языке“) og segir heiti þess e.t.v. nokkuð 

um áhuga og metnað nemandans á íslenskum fræðum.90 

Við Málvísindasvið Ríkisháskólans í Leníngrad var síðan byrjað að bjóða upp á 

nám á doktorsstigi, sérstaklega í norrænum fræðum. Þar sem enginn hafði útskrifast í 

norrænum fræðum til að hefja doktorsnám voru nemendur sem höfðu útskrifast úr öðrum 

námsgreinum svo sem germönskum fræðum, teknir inn í doktorsnámið.91 

Sænskukennsla sem hófst árið 1935 var bætt við norskukennslu árið 1945 og 

dönskukennslu árið 1947. Nútímaíslenska var ekki kennd, en þó þurftu allir nemendur í 

norrænum fræðum að stunda nám í forníslensku og forníslenskum bókmenntum. Samt 

höfðu, samkvæmt Zharov, nokkrir útskriftarnemendur frá Málvísindasviði einbeitt sér að 

nútímaíslensku og stundað sjálfstætt nám í greininni.92 

Jelena Dorofejeva lýsir aðstæðum nemenda í tungumálanámi við Ríkisháskólann 

í Leníngrad á þessum árum: 

Námsaðstæður nemenda á þessum árum voru alls ekki líkar nútímaaðstæðum. Orðabækur 
voru varla til. Textar voru prentaðir á ritvél eða ljósmyndaðir, síðan voru litlar myndir 
límdar á blað. Dagblöð og tímarit sem komið var með frá löndum þess tungumáls sem 
verið var að læra voru geymd og varðveitt eins og fjársjóður. Þrátt fyrir þessa erfiðleika, 
þökk sé áhuga kennara og tileinkunn þeirra í starfi sínu, fór fram virk rannsókna- og 
vísindavinna við deildina.93 

                                                
89 Александров-Агентов 1994:8. В 1935 году […] я поступил в […] Ленинградский институт […], 
который затем […] преобразовался в филологический факультет ЛГУ. Поступил я на 
лингвистический факультет, на скандинавское отделение. Главными для нас предметами (кроме 
общеобразовательных) были языки: шведский, норвежский, датский, древнеисландский, 
литература скандинавских стран, а также дополнительно такие языки, как немецкий, английский, 
латинский. 
90 Александров-Агентов 1994:9. 
91 Жаров 2004:202. 
92 Жаров 2004:203. 
93 Дорофеева 2018:15: Условия, в которых учились студенты тех лет, совершенно не похожи на 
современные. Практически не было словарей. Тексты перепечатывались на машинке или 
фотографировались, маленькие фотографии наклеивались затем на газетную бумагу. Привезенные 
из стран изучаемого языка газеты или журналы использовались и хранились как величайшая 
ценность. Однако, несмотря на эти трудности, благодаря энтузиазму преподавателей и их 
преданности своему делу на кафедре проводилась активная исследовательская и научная работа. 
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Þannig er Ríkisháskólinn í Leníngrad ein af fyrstu stofnunum sem efldi íslensk fræði og 

(forn)íslenskukennslu á háskólastigi í Rússlandi og undirbjó margar „stjörnur“ íslenskra 

fræða. Zharov heldur því fram að upphaflega hafi námið falist mest í hagnýtu 

tungumálanámi viðkomandi lands. Þökk sé vísindastarfi og skipulagi M.Í. Steblíns-

Kamenskíjs þá jókst fræðileg kennsla gífurlega á sviði norrænna og einkum íslenskra 

fræða í Rússlandi um og eftir miðja öldina.94 

 

3.3 Míkhaíl Ívanovítsj Steblín-Kamenskíj (1903-1981) 

Míkhaíl Ívanovítsj Steblín-Kamenskíj (1903-1981) er „einn þekkasti sérfræðingur Rússa 

í norrænum málum“.95 Hann hafði starfað sem dósent við Ríkisháskólann í Leníngrad frá 

árinu 1945. Hann fékk doktorsnafnbót fyrir doktorsritgerð sína um dróttkveðinn 

skáldskap, Ljóð skálda (rússn. Поэзия скальдов) árið 1948. Síðan varð hann prófessor 

og forstöðumaður Deildar í germönskum fræðum við háskólann í Leníngrad árið 1950. 

Hann stofnaði fyrstu háskóladeild í norrænum fræðum í sögu Rússlands árið 1958 og varð 

forstöðumaður hennar til ársins 1978.96 Hann var einnig gerður að heiðursdoktor við 

Heimspekideild Háskóla Íslands árið 1971.97 

 Steblín-Kamenskíj er höfundur nokkura bóka og fjölmargra greina um sögu 

forníslenskra bókmennta og menningar, um helstu vandamál almennra málvísinda, um 

sögu norrænna mála og norskrar málfræði.98 Magnús Pétursson birtir ritaskrá Steblíns-

Kamenskíjs í enda minningargreinar „Mixail Ivanovic Steblin-Kamenskij“ í tímaritinu 

Íslenskt mál og almenn málfræði, 1982.99 

 Yfirlitsrit hans Íslenskar bókmenntir (rússn. Исландская литература) um 

íslenska bókmenntasögu með skrá um rússneskar þýðingar úr íslensku var fyrst gefið út 

árið 1947. Á vegum Vísindaakademíu Sovétríkjanna í Moskvu var síðan gefin út bók hans 

Saga norrænna mála (rússn. История скандинавских языков) árið 1953.100 

 Árið 1955 birtist í Moskvu hjá Bókmenntaforlaginu á erlendum tungumálum 

(rússn. Издательство литературы на иностранных языках) kennslubók hans í 

forníslensku Forníslensk tunga (rússn. Древнеисландский язык) sem hluti af ritröðinni 

„Bókasafn málfræðingsins“ (rússn. Библиотека филолога). Í formála bókarinnar segir 

                                                
94 Жаров 2004:203. 
95 Árni Böðvarsson 1956:262. 
96 Кузьменко 2018:306. 
97 Háskóli Íslands: Heiðursdoktorar. 
98 Кузьменко 2018:306. 
99 Magnús Pétursson 1982:10-18. 
100 Árni Böðvarsson 1956:263. 
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Steblín-Kamenskíj að bókin innihaldi: 1) fræðilegan hluta sem fjallar um hljóðfræði, 

myndunarfræði, setningarfræði og orðmyndunarfræði forníslensks tungumáls; 2) texta til 

lestrar; 3) orðabók sem inniheldur einnig upplýsingar um málfræði og orðsifjar.101 Í enda 

formála ritsins bætir hann við: 

Sá sem les alla textana mun taka eftir því að þeir eru valdir til að veita heildstæða innsýn, 
ekki aðeins í forníslensku, heldur einnig í íslenskt samfélag til forna og forníslenskar 
bókmenntir í einstökum frumleika sínum.102 

Ári síðar (1956) var gefið út safn íslenskra sagna á rússnesku undir ritstjórn hans, 

Íslendingasögur (rússn. Исландские саги).103 Árni Bergmann segir að Steblín-

Kamenskíj og lærisveinar hans „komu þessum bókmenntaarfi á menntakort Rússa“.104 

Steblín-Kamenskíj er fyrsti norrænufræðingur Rússlands sem heimsótti Ísland. 

Það gerði hann í fyrsta sinn árið 1958 á vegum MÍR105 og segir frá ferðinni í frásögn sem 

birtist í tímaritinu Nýr heimur (rússn. Новый мир) árið 1961.106 Þar segir hann: „Í mörg 

ár hef ég lagt stund á íslenskar bókmenntir og íslenska tungu, en þekkti Ísland aðeins af 

bókum. Og nú mun ég sjá það í fyrsta sinn“.107 Draumur rússneskra fræðimanna um að 

sjá og upplifa Ísland og íslenska menningu var loksins að rætast. 

Hann heimsótti Ísland í annað sinn árið 1965 og nokkrum árum seinna lýsir hann 

ferðalaginu í bókinni Menning Íslands (rússn. Культура Исландии) sem kom út árið 

1967 í Leníngrad hjá forlaginu Vísindi (rússn. Наука). Í formála bókarinnar segir hann 

að bókin sé „tilraun til að auðkenna og lýsa því sem er mest áberandi í íslenskum 

menningararfi“.108 Árni Bergmann segir: „Hann bjó yfir traustari þekkingu á íslenskri 

menningu að fornu og nýju en nokkur annar Rússi [og] [þ]ví skiptu ferðapistlar […] og 

rit hans um íslenska menningu töluvert miklu máli“.109 

Árið 1971 gaf hann út bókina Heimur Íslendingasagna (rússn. Мир саги) sem 

vakti mikla athygli. Hún hefur verið þýdd á nokkur tungumál, einnig á íslensku og kom 

                                                
101 Стеблин-Каменский 1955:3. 
102 Стеблин-Каменский 1955:4: Тот, кто прочитает все тексты, заметит, что они подобраны чтобы в 
своей совокупности дать представления не только о древнеисландском языке, но и о 
древнеисландском обществе и древнеисландской литературе в их неповторимом своеобразии. 
103 Исландские саги 1956. 
104 Árni Bergmann 1998:27. 
105 MÍR: Menningartengsl Íslands og Rússlands; Árni Bergmann 1998:40. 
106 Стеблин-Каменский 1961:207-218. 
107 Стеблин-Каменский 1961:207: В продолжение многих лет я занимаюсь исландской литературой 
и исландским языком, но знаю Исландию только по книгам. И вот сейчас я впервые увижу ее. 
108 Стеблин-Каменский 1967:3: попытка выделить и охарактеризовать то, что наиболее самобытно 
в исландском культурном наследии. 
109 Árni Bergmann 1998:36. 
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út hjá forlaginu Iðunn árið 1981. Rússneskufræðingurinn og höfundur Rússnesk-

íslenskrar orðabókar (1996), Helgi Haraldsson, þýddi bókina. 

Helgi skrifar formála að bréfasamskiptum sínum við Steblín-Kamenskíj sem 

birtust í bókinni Úr glósubókum 1958-1981 (rússn. Из записных книжек 1958-1981) 

árið 2009. Þar segir hann frá því að hann hafi oft komið í heimsókn til Steblíns-

Kamenskíjs og að rússneski fræðimaðurinn hafi alltaf verið glaður að tala íslensku við 

hann.110 Í bókinni má einnig finna bréf Steblíns-Kamenskíjs til Helga Haraldssonar sem 

hann hefur skrifað á íslensku (sjá mynd 5). 

Magnús Pétursson, prófessor við háskólann í Hamborg, skrifaði, eins og áður er 

getið, minningargrein um Steblín-Kamenskíj árið 1982 í tímaritinu Íslenskt mál og 

almenn málfræði og þar segir hann: 

Steblin-Kamenskij var mikill persónuleiki og fræðimaður með afbrigðum. Hann gerði 
norræn fræði fyrst raunverulega þekkt í Sovétríkjunum, bæði með eigin ritgerðum og 
þýðingum norrænna verka á rússnesku, svo að þau yrðu almenningi aðgengilegt. 
Jafnframt menntaði hann mikinn fjölda fræðimanna, sem síðan hafa haldið uppi merki 
norrænna fræða víða um Sovétríkin og jafnvel utan þeirra. Af  þeim, sem íslenskir 
fræðimenn þekkja best, má nefna Valerij P. Berkov, sem er höfundur prýðisgóðrar 
íslensk-rússneskrar orðabókar.111 

 

3.4 Valeríj Pavlovítsj Berkov (1929-2010) 

Valeríj Pavlovítsj Berkov (1929-2010) var einn af fyrstu nemendum M.Í. Steblíns-

Kamenskíjs.112 Hann hóf nám við nýstofnaða norrænudeild Ríkisháskólans í Leníngrad 

eftir seinni heimsstyrjöldina. Fyrir alla sem lögðu stund á nám við norrænudeildina var 

forníslenska skyldunámskeið. Helgi Haraldsson bendir einnig á að „þeir fræðafeðgar 

lögðu einnig stund á nútímaíslensku og náðu undraverðum tökum á málinu áður en þeim 

auðnaðist að stíga fæti á íslenska grund“. 113 

 Berkov var nemandi í norsku og sýndi mikinn áhuga á íslensku og að ráði 

Steblíns-Kamenskíjs skrifar hann ritgerð um setningargerð í nútímaíslensku (rússn. 

„Видовые обороты в современном исландском языке“) sem varð fyrsta fræðirit í 

íslensku nútímamáli í Rússlandi.114 

                                                
110 Харальдссон 2009:242. 
111 Magnús Pétursson 1982:8. 
112 Кузьменко 2018:312. 
113 Helgi Haraldsson 2011:7. 
114 Жаров 2004:206. 
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 Yfirlit yfir nokkur rit Berkovs má finna í grein eftir Helga Haraldssonar í Íslenskt 

mál og almenn málfræði 2011. Helgi segir: 

Af ritaskrá Berkovs má ráða að í fyrstu lét hann hrífast af þeim straumum í málvísindum 
sem þá þóttu hvað nýstárlegastir, svo sem vélþýðingum og stærðfræðilegum 
málvísindum. En fljótlega beinist áhugi hans æ meir að orðabókafræðum eða lexíkógrafíu 
og það eru störf hans á sviði orðabókagerðar og orðabókafræði sem öðru framar halda 
nafni hans á loft.115 

Árið 1962 samdi Berkov með aðstoð Árna Böðvarssonar Íslensk-rússneska orðabók, sem 

kom út í Moskvu hjá Ríkisútgáfu orðabóka yfir erlendar og innlendar tungur. Í 

orðabókinni eru 35.000 uppsláttarorð og hverju uppsláttarorði fylgir hljóðritun og 

upplýsingar um beygingu. Bókinni lýkur á stuttu málfræðiágripi eftir Árna Böðvarsson 

sem Berkov þýddi. 

 Eftir tilraun Bakmeisters og Pallas á átjándu öld, sem fjallað var um í 1. kafla 

ritgerðarinnar, er þetta fyrsta íslensk-rússnesk orðabókin. Sjónarmið Berkovs er það að 

„tvímálaorðabók eigi að vera brú milli tveggja menningarheima“.116 Höfundar 

orðabókarinnar skrifa í formála: „Við vonum að þetta hógværa verk okkar muni styrkja 

og auka vináttutengsl milli þjóða Sovétríkjanna og Íslands“.117 

 Berkov var einnig ritstjóri Rússnesk-íslenskrar orðabókar eftir Helga Haraldsson 

sem kom út árið 1996 í Reykjavík. Í formála orðabókarinnar segir Helgi Haraldsson frá 

því að Berkov hafi átt stóran þátt í vinnu hans að orðabókinni: 

Kveikjuna að samningu rússnesk-íslenskrar orðabókar má rekja til námsára minna 1967-
1971 í Leningrad. Hugmyndin er komin frá prófessor Valerij Pavlovitsj Berkov, höfundi 
Íslensk-rússneskrar orðabókar (1962) ásamt Árna Böðvarssyni og brautryðjanda í 
orðbókagerð bæði á fræðasviði og í framkvæmd. Ég sótti m.a. fyrirlestraröð hans um 
tvítyngda orðabókafræði og að hans áeggjan samdi ég bráðabirgðasýni af rússnesk-
íslenskri orðabók.118 

Berkov, ásamt Steblín-Kamenskíj, var einn af fyrstu rússneskum fræðimönnunum í 

norrænum fræðum sem komu til Íslands. Árið 1968 birtist greinin „Ísland hið hveralausa“ 

(rússn. „Исландия – без гейзеров“) í tímaritinu Nýr heimur (rússn. Новый мир) sem 

Berkov skrifaði eftir fyrstu dvöl sína á Íslandi.119 Þar bætti hann við sinni innsýni í íslenskt 

                                                
115 Helgi Haraldsson 2011:7. 
116 Helgi Haraldsson 2011:8. 
117 Берков и Бёдварссон 1962:6. Мы надеемся, что этот наш скромный труд будет способствовать 
укреплению и расширению дружественных связей между народами Советского Союза и 
Исландии. 
118 Helgi Haraldsson 1996:i. 
119 Берков 1968:198-210. 
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samfélag, tungumál og menningarleg atriði sem áður var lýst hjá Steblín-Kamenskíj í 

sama tímariti. 

 Þegar Steblín-Kamenskíj lét af störfum sem yfirmaður norrænudeildarinnar árið 

1978 varð Berkov eftirmaður hans og hélt þeirri stöðu í 19 ár.120 Undir stjórn Berkovs gaf 

deildin út margar bækur á sviði málvísinda og bókmenntafræða sem eru vinsælar enn í 

dag. Árið 1997 hóf Borís Sergejevítsj Zharov (f. 1937), sem hélt áfram bestar heftir 

fyrrveranda deildarsjóra, störf við deildina. 

 

3.5. Niðurlag þriðju bylgjunnar 

 
Þriðja bylgjan byrjar árið 1935 með stofnun náms í norrænum fræðum í Deild rómanskra 

og germanskra mála við Leníngrads-stofnunina sem síðar varð hluti Ríkisháskólans í 

Leníngrad árið 1937. Áhrifaríkustu fræðimenn sem hafa unnið við deildina voru Steblín-

Kamenskíj, stofnandi norrænudeildarinnar við Ríkisháskólann í Leníngrad og bjó yfir 

yfirgripsmikilli fræðilegri þekkingu á sviði norrænna fræða í Rússlandi, og Valeríj 

Berkov sem samdi fyrstu íslensk-rússnesku orðabókina og tók við deild norrænna fræða 

á eftir Steblín-Kamenskíj. Þökk sé þessum fræðimönnum, þá urðu norræn fræði, þar á 

meðal íslensk fræði, til sem fræðigrein í Rússlandi.  

                                                
120 Михайлова 2018:103. 



 

29 
 

Lokaorð 
 
 
Frá fornu fari upplifðu Rússar sérstökt tengsl milli sín og Íslendinga. Áhugi Rússa á 

þessari smáþjóð í miðju Atlantshafi var ekki kominn til af tilviljun, heldur á hann sér 

menningarlegar, sagnfræðilegar og einnig pólitískar forsendur. Rússar höfðu ávallt 

sterkar tilfinningar varðandi „Norðrið“. Áhugi Rússa á íslenska tungumálinu þróaðist 

smám saman frá þýðingum heimilda og til sjálfstæðra rannsókna. Árni Bergmann skiptir 

þeim skrefum sem Rússar tóku í þessum efnum í þrjár bylgjur sem skoðaðar hafa verið í 

þessari lokaritgerð. 

 Fyrsta bylgjan í áhuga Rússa á íslenskum fræðum einkenndist af notkun milliliða 

og millimála til að fá aðgang að fornbókmenntum Íslands. Rússar komu ekki fram með 

frumlegar hugmyndir sem tengdust íslenskum fræðum vegna sambandsleysis milli 

landanna og skorts á sérfræðingum. Engu að síður jókst áhugi á forníslenskum 

bókmenntum sem heimildum um sögu Rússlands til forna mikið. Ómögulegt er að 

fullyrða að Rússar hafi haft góða þekkingu á íslenskri tungu á þessu tímabili. Þó var samin 

orðabók á þeim tíma sem innihélt íslensku (skrifuð með kýrillisku letri). 

 Byrjað var að rannsaka íslenskt mál og jafnvel að gera sjálfstæðar rannsóknir á 

íslenskum fornbókmenntum með samstarfi Lobojko og Rasmusar Rasks í byrjun nítjándu 

aldar. Með veru sinni í Rússlandi komst Rasmus Rask í samband við rússneska fræðimenn 

og kynnti þannig íslenskar og danskar bókmenntir fyrir rússneskum fræðimönnum. 

Þannig átti hann þátt í að opna fyrir þeim aðgang að sögu Rússlands til forna og öfugt. 

Íslenskukunnátta Rússa, þar á meðal sérstaklega Senkovskíjs og Sabíníns, opnaði fyrir 

þeim heim forníslenskra bókmennta á frummálinu. Niðurstaðöður annarrar bylgju eru: 1) 

fyrsta frumlega rannsókn Rússa á íslenskum bókmenntum eftir Lobojko; 2) Senkovskíj 

er fyrsti rússneski maðurinn sem tileinkaði sér íslensku og þýddi Eymundar sögu úr 

frummálinu; 3) Sabínín skrifaði fyrstu málfræðibókina um íslensku á rússnesku á 

grundvelli verks Rasmusar Rasks. 

 Þriðja bylgja einkennist af stofnun náms í norrænum fræðum árið 1935. 

Áhrifaríkustu fræðimenn á þeim tíma voru Míkhaíl Steblín-Kamenskíj sem hafði 

vísindalegu þekkingu á sviði norrænna fræða í Rússlandi og Valeríj Berkov sem samdi 

fyrstu íslensk-rússnesku orðabókina. Þökk sé þessum fræðimönnum, þá urðu norræn 

fræði og þar á meðal íslensk fræði til sem fræðigrein í Rússlandi. 
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