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förord

 Föreliggande anspråkslösa volym försöker inte 
 på något sätt bidra till forskningen om författa-

ren Aleksandr Sergejevitj Pusjkin eller hans pro-
duktion, inte ställa någon del av den i ny dager eller 
gå i polemik med tidigare översättningar. Den bör 
närmast ses som en förälskad läsares försynta vitt-
nesbörd, en kärleksförklaring inte bara till myllret 
av människor och miljöer i Pusjkins fiktiva univer-
sum utan också till en typ av litterär gestaltning, 
till en art av ordkonst som inte längre är på modet. 
Det är de bundna formernas forna mästerskap som 
fascinerar, konsten att skriva långa berättelser där 
varje ord är infogat i ett mönster av rim och meter, 
där varje mening tuktas till att tjäna rytmisk och 
klanglig skönhet. Bokens översättningar har helt 
enkelt uppstått som frukter av en lust att dela med 
mig, att visa upp föremålet för min beundran. Och 
kanske innerst inne, det skall inte förnekas, också i 
barnsligt trots mot den kittlande utmaning uppgif-
ten innebar …

I sin helhet låter den sig egentligen inte lösas. 
Pusjkin och hans skaldekonst är naturligtvis alldeles 
för oöverskådliga stoffkomplex för att inrymmas i 
en tunn volym. I bästa fall hoppas boken kunna tjä-
na som ett litet titthål in i Pusjkins väldiga värld och 
förhoppningsvis också locka till nya utflykter i dess 
rika natur. Det ryska 1800-talet utövar  obestridligen 
än i dag en lockelse på läsare i hela världen, inte 
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Att återge välljudet i Pusjkins ordkonst på svens-
ka utan att i oskälig mån förvanska dess sakinnehåll 
är med all sannolikhet inte möjligt. Det tror jag de 
flesta översättare är överens om. Men uppgiften att 
överflytta hans diktning till svenska innebär ändå 
en utmaning som lockar genom sin blotta existens; 
det erbjuder trots allt en liten glädje att åtminstone 
någon sällsynt gång träffa trädtopparna medan man 
siktar på stjärnorna i mild förhoppning om att bitvis 
lyckas förmedla något litet av innehållets bottnar 
och stämningslägen. Jag förenar mig med en gam-
mal mästare i hans ödmjuka bön till läsaren om att 
»förlåta mig somliga rader« … 

stockholm, 5 juni 2017

Lasse Zilliacus

minst på svenska sådana, med sin bryska blandning 
av tsarer och livegna, av folksagor och kyrklig mys-
tik, excesser och askes … Motivkretsarna har blivit 
ett slags njutningsmedel i sig, hur verklighetsnära 
och möjligen rentav skrämmande de än tedde sig 
för sin samtid. 

Inget begränsat urval av Pusjkins alster kan göra 
honom rättvisa. Hans stilistiska och genremässiga 
spännvidd är enorm och hans dramer och prosa är 
lika betydande som hans poesi. En stor del har för-
visso redan översatts till svenska – dock inte dikten 
Bronsryttaren som hör till författarens bättre kända, 
och utan tvivel mest centrala verk. Den har dessut-
om en »svensk« dimension: i prologen hänvisas till 
grundandet av Sankt Petersburg som ett fäste mot 
den ondskefulle fienden i väster. Just denna prolog 
har Hans Björkegren förvisso överflyttat till svenska 
på ett oefterhärmligt tilltalande och berömvärt sätt. 
Han har emellertid valt att avstå från rimflätningen 
och för att uppnå en med den övriga dikten över-
ensstämmande läsart har jag därför försökt mig på 
en egen version. 

I själva verket fungerade Bronsryttaren som ett 
första incitament till denna bok. Det poemet står 
visserligen här i centrum, men jag har velat ge 
objektivet i det ovan nämnda »titthålet« en mera 
tillfredsställande brännvidd: å ena sidan återger jag 
skaldens allra första tryckta rader från år 1814, å 
andra sidan hans sista från 1837. Däremellan ryms 
också en komisk berättelse med polemisk underton, 
samt en folklo ristisk skröna, en bagatell. Pusjkin 
från A till Ö kunde man kanske säga. 


