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Svenska översättningar av Aleksandr Puškins Pikovaja dama 
Kerstin Olofsson 

 

Aleksandr Puškins Pikovaja dama har översatts åtta gånger till svenska av olika översättare, 

fyra gånger på 1800-talet och fyra gånger på 1900-talet.
1
 Bara de fyra 1900-

talsöversättningarna är gjorda direkt från ryska.
2
 De skall här analyseras och jämföras vad 

gäller vissa utvalda punkter.
3
 

 De fyra 1900-talsöversättningarna är André Foelckerhams och Lars Frumeries 

1947, Manja Benkows 1948, Sture Nilssons 1987 och slutligen Erik Fälts 1993. Benkows 

översättning är den enda som har givits ut flera gånger, hela nio - 1948, 1954, 1960, 1965, 

1971, 1974, 1985, 1988 och 1994. Fälts översättning är speciell genom att den publiceras med 

parallella ryska och svenska texter och har ryskstuderande som målgrupp.  

Alla översättarna har en begränsad skönlitterär produktion. Manja Benkow var 

viktig i svenskt kulturliv främst som teaterpedagog och översättare av Konstantin 

Stanislavskij vars elev hon hade varit. Hennes modersmål var ryska, men det är omvittnat att 

hon hade en ”oerhörd språkkänsla” och behärskade svenska mycket bra.
4
 Det finns heller inga 

spår i hennes version av otillräckliga svenskkunskaper. Av skönlitterära verk (inte för teater) 

översatte hon förutom Pikovaja dama bara ytterligare ett större verk.
5
 Erik Fält har varit 

rysklärare, docent vid Uppsala universitet fram till 2003, och författare till en lång rad 

läromedel. Som skönlitterär översättare har han förutom Spader dam producerat endast de 

övriga tre verken i volymen Tre ryska klassiker som ju också är ett läromedel. Sture Nilssons 

produktion består förutom Spader dam av två Gogol-, ett tiotal Čechov- och en 

Dostoevskijnovell. Han har också översatt från franska och skrivit boken Rysskräcken i 

Sverige. André Foelckerham och Lars Frumerie översatte utöver Pikovaja dama endast en 

respektive två Puškinnoveller.
6
 

Pikovaja dama är ett av de verk i den ryska litteraturen som har genererat flest 

tolkningar. Några av de mest kända analyserna kommer jag att använda mig av för att 

beskriva översättningarna. Som grund för min beskrivning har jag den franske 

översättningsteoretikern Antoine Bermans idéer. Han betonar att översättarens första steg 

måste vara en ingående tolkande läsning av originaltexten (Berman 1992, 6, 20, 188; 2009, 

                                                 
1
 Hans Åkerströms slaviska bibliografier: Bibliografi över rysk skönlitteratur översatt till svenska, 

http://slaviska.se/bibliografi/index.html: ”Spaderdame”. Av [Muschin-Pusjkin]. Övers. fr. fra. Tiden 1849-11-18-

-12-15. ”Spader dam”. Bearb. av Prosper Mérimée. Ny illustrerad tidning. 2(1866), s. 30-31, 38-39, 54-55, 61-

62, 70. Noveller. Övers. fr. ty. -a-h [Adèle Hermelin]. 308 s. Upsala: Universalbibl:s förlagsexp., 1885. 

(Universalbiblioteket. 13.). ”Spader dam”. Aftonbladet 1892-12-24. ”Spader dam”. Övers. André Foelckerham o. 

Lars Frumerie. All världens berättare. 1947:9, s. 770-784. Spader dam och andra noveller. 164 s. Sthlm: Tiden, 

1948. [...] ”Spader dam”, övers. Manja Benkow. Spader dam. Övers. Sture Nilsson. 44 s. Örebro: Samspråk, 

1987. (Entimmesboken. Pocket.). ”Spader dam”. Övers. Erik Fält. Tre ryska klassiker. Uppsala: Scripta, 1993, s. 

13-58 [...] 
2
 1849 och 1866 års översättningar är gjorda från franska, 1885 års från tyska. Vad gäller 1892 års översättning 

finns inte angivet vare sig vem som översatt eller från vilket språk den är gjord. Men stavning av namn som 

”Naroumoff” och ”Oboukhoffska dårhuset” talar för att också den översättningen gjorts från franska. 
3
 Jag har tidigare skrivit en artikel enbart om Manja Benkows översättning från 1948 – ”’Пиковая дама’ А. С. 

Пушкина в шведских переводах”, Boldinskie čtenija 2012: 243-250. Artikeln ligger också som fulltext i den 

digitala vetenskapliga textbasen DiVA: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-82001. I självständigt 

arbete HT 2011 för Ryska D vid Uppsala universitet jämförde Viktor Åhlander en rad fragment ur sex av dessa 

översättningar - ”Alexandr Puškins Pikovaja dama och dess översättningar till svenska”. 
4
 Enligt telefonsamtal den 7 januari 2012 med Sten-Göran Camitz, en gång elev i Manja Benkows teaterskola. 

5
 http://oversattarlexikon.se/artiklar/Manja_Benkow 

6
 Se Hans Åkerströms slaviska bibliografier: Bibliografi över rysk skönlitteratur översatt till svenska, 

http://slaviska.se/bibliografi/index.html. 

http://slaviska.se/bibliografi/rybiblny2011.pdf
http://slaviska.se/bibliografi/index.html
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-82001
http://oversattarlexikon.se/artiklar/Manja_Benkow
http://slaviska.se/bibliografi/rybiblny2011.pdf
http://slaviska.se/bibliografi/index.html
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60, 62). Berman är hermeneutiker och ett centralt begrepp hos honom är texten som 

”essentiellt system”. Han har upprättat en intressant lista över ”deformationer” som uppstår i 

varje översättning.
7
 Dessa förstör textens systematiska natur, vilket får som paradoxal följd att 

den översatta texten samtidigt är både mer homogen och mer inkoherent än originalet. Den är 

ett lappverk, inte en ”äkta” text vars särdrag just är dess systematiska natur (Berman 2004, 

285). 

 Berman beskriver skönlitterär prosa som språkligt heterogen och ”formlös” och 

anger ”godtycklig homogenisering” som det viktigaste problemet för översättaren att 

övervinna. De tolv deformationer han tar fram bildar en systematisk helhet. Enligt honom är 

översättandets etiska mål att ta emot det främmande som främmande, något som 

deformationerna hindrar; etik ligger i respekt för originalet (2004, 277-280; 2009, 74). Dessa 

deformationer, skriver han, härrör från varje kulturs etnocentriska struktur, från dess 

omedvetna motstånd mot översättning vars grundsyfte tvärtom är att öppna en relation med 

Den Andre, att befrukta Det Egna genom Det Främmande (1992, 4-5). Varje översättare är 

utsatt för dessa deformerande krafter även om hans/hennes avsikt är en annan. Det finns en 

tvåtusenårig stark tradition av ”etnocentriska, annektionistiska översättningar”, av bristande 

respekt för originalet. I denna tradition har översättning i stället blivit ett förnekande av det 

främmande, dess acklimatisering och naturalisering. (Berman 2004, 277-278). 

 Pikovaja dama utgiven 1834 är en novell som befinner sig på gränsen 

mellan realism och fantastik. Den förryskade tysken Hermann hör en historia om att en 

gammal grevinna besitter hemligheten med ”tre säkra kort” som kan ge en väldig vinst i 

hasardspelet farao. Han blir besatt av tanken att få veta dessa tre kort. Detta får honom att 

spela förälskad i grevinnans fosterdotter Lisa. Därigenom får han tillträde till grevinnans rum, 

och under ett nattligt möte skrämmer han ihjäl henne när han försöker tvinga henne att 

berätta. Efter begravningen får han nattligt besök av den döda grevinnan som avslöjar de tre 

korten (trea, sjua, ess). I en sista, avgörande spelomgång drar han sedan fel kort – spader dam 

i stället för esset som verkligen är vinstkortet. Hermann ser spaderdamen plira försmädligt, så 

som han också upplevde den döda i kistan på begravningen. Med fasa känner han igen 

grevinnan. Han blir vansinnig och hamnar på dårhus. Den tyske forskaren Wolf Schmid 

hävdar att nästan varje detalj i novellen kan motiveras både realistiskt och fantastiskt. En av 

hans idéer är att olika idiomatiska uttryck förstådda bokstavligt betecknar magiska 

metamorfoser (Schmid 1998, 103, 111). Denna dubbelhet på olika nivåer hör till de krav som 

novellen ställer på översättaren. 

 Av de fyra översättningarna är Foelckerham/Frumeries, Benkows och Fälts 

varianter jämförbara till kvaliteten, med ett visst försteg för den sistnämnda. De två 

förstnämnda ger naturligt nog en starkare känsla av ett äldre språk, vilket kan vara en fördel 

när källan är en 1800-talstext. Lästa utan jämförelser med originalet är de helt acceptabla 

svenska texter. Nilssons översättning däremot utmärks av dålig svensk språk- och stilkänsla 

och av en stor mängd direkta översättningsfel, varav en del visar brist på grundläggande ryska 

språkkunskaper. Ändå kommer denna översättning att finnas med i undersökningen. Den är 

en del av novellens nutida svenska översättningshistoria. 

 Jag skall ge några få, skilda prov på brister i Nilssons översättning.
8
 

Behandlingen av modersmålet: grevinnan vänder sig till sin sonson med tilltalsord som ”söta 

                                                 
7
 Punkterna på listan är: Rationalization, Clarification, Expansion, Ennoblement, Qualitative impoverishment, 

Quantitative impoverishment, The destruction of rhythms, The destruction of underlying networks of 

signification, The destruction o linguistic patternings, The destruction of vernacular networks or their 

exoticization, The destruction of expressions and idioms, The effacement of the superimposition of languages. 

Berman 2004, 280. 
8
 Viktor Åhlander ger andra exempel i ”Alexandr Puškins Pikovaja dama och dess översättningar till svenska”, 

sammanfattning sid. 35-37. 
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du” och ”min bästa herre” (9, 11), hon ”påverkades mycket likgiltigt” av en nyhet (10), 

fosterdottern Lisa har ett ”uppknäppt klänningsbröst” (32), det vill säga dekolletage.
9
 Ett par 

felöversättningar: ”självmedveten” blir ”mån att vara till lags” (14), ”kastat sina blickar på” 

blir ”sett en skymt av” (31).
10

 Det finns en rad feltolkade hela meningar som bland annat 

vittnar om bristande kunskaper om ryska pronomina, numerus, adjektiv/adverb, passiv/agent. 

Texten har en populariserande tendens vilken – som den realiseras – leder till många 

ungefärliga översättningar och går ut över ett av de starkaste stildragen hos Puškin, nämligen 

hans lakonism. Inte ”översatta från tyska” utan ”hopkomna efter tysk förebild” (22), inte ”han 

har Napoleons profil men Mefistofeles själ” utan ”han visar upp Napoleons profil, men där 

inne sitter Mefistofeles” (31).
11

 Slutligen gör uteslutningar eller felöversättningar att texten 

inte hänger ihop. En vän till Hermann stryks på en sida för att oförmodat dyka upp på nästa 

(30-31). Den felvalda varianten ”djup sorg” i stället för ”djupt sorgklädda” står i motsättning 

till den efterföljande beskrivningen att det inte fanns några sörjande på grevinnans begravning 

(35).
12

 

 Jag skall börja beskrivningen av de fyra översättningarna med mottona. 

Novellen inleds med ett motto, och sedan har vart och ett av de sex korta kapitlen ett motto, 

kapitel två, tre och fyra på franska. Den ryske lingvisten Viktor Vinogradov ser mottona som 

milstolpar i intrigens rörelse, de spelar en viktig kompositionell roll. I det första kapitlets 

skildring av kortspelande unga män går författaren enligt Vinogradov upp i personerna, 

medan det ironiska mottot avskiljer honom från dem. En liknande motsatsställning avläser 

han också i andra kapitel (Vinogradov 1936, 104, 108, 113). Mottona bidrar alltså till större 

mångtydighet. 

 Av översättningarna har Foelckerham/Frumerie uteslutit alla motton. Benkow 

har hoppat över det till första kapitlet, översatt de övriga skrivna på ryska och behållit 

franskan. Både Nilsson och Fält har översatt samtliga motton, även de på franska. Vad gäller 

mottona på franska är ett argument för att lämna dem oöversatta att de är ett väsentligt drag i 

verket och i den ryska kulturen i början av 1800-talet. Ett argument för att översätta dem är att 

de tilltänkta läsarna ofta inte förstår franska till skillnad från Puškins publik. 

 

Huvudmottot angivet taget ur en spådomsbok lyder:  

 

 Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. (317) 

 

 Spader dam betyder hemlig illvilja. (Benkow, 15) 

 

 Spader dam betyder maskerad illvilja. (Nilsson, 3) 

 

 Spader dam betecknar en hemlig olycka. (Fält, 13) 

 

”Tajna/tajnyj” är de mest frekventa nyckelorden i novellen, med tolv träffar (plus två för 

”geheimeråd”, ”tajnyj sovetnik”). Ord som är markerade i originalet bör översättas med 

samma ord om kontexten tillåter – det är de flesta nutida översättningsteoretiker ense om. Där 

avviker Nilsson med sitt val av ”maskerad” i stället för ”hemlighet/hemlig” som förekommer 

för övrigt (7, 16, 17, 20, 27, 28, 30, 33, 39). Fält har valt varianten ”olycka” i stället för det 

mer exakta ”illvilja” för ”nedobroželatelatel´nost´”. 

                                                 
9
 Puškin 1964, »мой милый» 325, «батюшка» 326, «услышала [...] с большим равнодушием» 325, «на 

открытую грудь» 344. 
10

 Puškin 1964, «самолюбива» 329, «Германн сам имеет на вас виды» 343. 
11

 Puškin 1964, «переведены с немецкого» 335, «у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля» 343. 
12

 Puškin 1964, «в глубоком трауре» 347. 
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 Motto till första kapitlet är en liten rimmad vers om personer samlade till ivrigt 

hasardspelande, med en svåröversatt ironisk slutpoäng: 

 

Так, в ненастные дни, / Занимались они / Делом. (319) 

 

Så, var regnvädersnatt, / Alla satsade glatt / Sina öden. (Nilsson, 3) 

 

Under regniga dagar / Sysselsatte de sig / Så. (Fält, 13) 

 

Ingen av varianterna fångar poängen, Nilsson har hittat på något helt eget. Innebörden är att 

sådan var deras verksamhet, det var vad de sysslolösa adelsmännen åstadkom. ”Delom” 

(”verksamhet”) är dessutom rimord till ”melom” – den krita vinsterna antecknades med. Vad 

gäller översättningen av ”nenastnye” hade det nog varit bättre med en vidare beteckning som 

även täcker politiska förhållanden. Ordet kan också användas till exempel i uttrycket 

”nenastnye vremena”, ”ruggiga tider”, och eventuellt i det här fallet syfta på situationen i 

Ryssland efter dekabristupproret 1825 som också fick delar av adeln att lämna politiska 

aktiviteter för till exempel kortspel (Miočević 2003, 12). 

 Fallen ovan handlar om förbindelserna mellan mottona och texten i verket och 

hur dessa kan påverka innebörden. De kan främst räknas in under Bermans punkt 

”Destruktion av underliggande signifierande nätverk”.
13

 Jag skall ge ytterligare ett exempel i 

samband med mottona. I det franskspråkiga mottot till andra kapitlet yttrar en monsieur att 

han föredrar kammarjungfrur, för de är ”fräschare” (324), så har ”plus fraiches” översatts av 

Nilsson och Fält (8, 19). Vinogradov beskriver hur detta motto kontrasterar mot kapitlets 

medkännande beskrivning av fosterdottern Lisa och hävdar att dess tonfall påverkar hela 

kapitlet (Vinogradov, 113). Begreppet bildar samtidigt en kompositionell cirkel – i kapitlets 

slutrader hamnar Hermann framför grevinnans hus och upptäcker Lisas ”fräscha” (”svežee”, 

333) ansikte i fönstret, en händelse avgörande för intrigens fortsatta utveckling. Här har 

Benkow översatt med ”fräscht” (29), Nilsson med ”sött och nätt” (19), Fält med ”ungdomligt” 

(30). Längre fram är ”fräscha blommor” Lisas attribut (”svežimi cvetami”, 337) – alla 

översättningarna har ”levande blommor” (777, 33, 24, 35).
14

 Dessa underliggande 

förbindelser i texten är alltså för det mesta inte tillvaratagna. 

 Den första punkten på Bermans lista är ”Rationalisering”. I Benkows 

översättning fann jag rationaliserande förändringar i syntax, styckeindelning och användning 

av skiljetecken liksom genom tillägg av explicitgörande ord, främst adverb (se fotnot 3). Jag 

tog också upp ersättning av den sammanställande konjunktionen ”i” (”och”) med den 

motställande ”men”. Vinogradov skriver att Puškin medvetet odlade ett 

underförståddhetsgrepp, ”priёm nedogovorёnnosti”, i olika varianter. En av dessa varianter är 

just att den vanliga syntaktiska logiken bryts upp genom att kontrasterande satser förbinds av 

konjunktionen ”och”, vilket skapar ett ”expressivt och betydelsemässigt språng från den ena 

tanken till den andra” (Vinogradov 1936, 140-143).  

 I novellen har jag hittat nio exempel på sådana förbindelser. Hos Nilsson ersätts 

”och” (eller motsvarande) med ”men/men ändå” sju gånger, Foelckerham/Frummerie ersätter 

med ”men” fem gånger, Benkow fyra och Fält en gång. Kanske kan rentav denna lilla statistik 

                                                 
13

 Den engelska översättningen ”Destruction of underlying networks of signification” har jag sett översatt till 

svenska med ”Destruktion av underliggande betydelsemönster”, men ”signification” kan också betyda 

”processen att beteckna”. Den franska benämningen i originalartikeln är ”La déstruction de réseaux signifiants 

sous-jacents”. Det viktiga i Bermans teori är just att han talar för ”literal translation” i betydelsen av 

uppmärksamhet på ”the letter”, alltså tecknets/textens uttryckssida (Berman 2004, 288). En helt annan innebörd 

än uttrycket ”bokstavlig översättning” brukar ha. Han skrev om det problematiska och ambivalenta med termen 

”literality” men höll ändå fast vid den (Berman 1992, 173; 2009, 19, 75). 
 

14
 ”Nakna” sidhänvisningar syftar på översättningarna i kronologisk ordning. 
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ge en vink om översättningarnas kvalitet vad gäller att ”ta emot det främmande”. Jag skall ge 

ett exempel där tre av de fyra översättningarna har ersatt med ”men”. Nilsson, den ende som 

inte ersatt, gör i stället en felöversättning: 

 

В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова 

умолкло. (338) 

 

I hans hjärta rörde sig något som liknade samvetskval, men det förstummades 

snart åter. (Foelckerham/Frummerie, 778) 

 

I hans hjärta rörde sig något som liknade samvetskval men det försvann igen. 

(Benkow, 35) 

 

I hans hjärta kändes inte längre det minsta samvetskval. (Nilsson, 25-26) 

 

I hans hjärta rörde sig något som liknade samvetskval men det tystnade igen. 

(Fält, 37) 

 

Ovanstående citat kan också tjäna som exempel på Bermans punkt ”Kvalitativ utarmning” 

som handlar om försvagad uttrycksfullhet. Parallellen mellan ”otozvalos´” och ”umolklo”, 

”genljöd/tystnade”, har gått förlorad i alla översättningarna. Ibland, som här, tar översättarna 

över av varandra, vilket gör jämförelser mellan dem mindre givande, även om också 

övertagande är ett val. 

Ersättningar av ”och” med ”men” kan räknas in även under ”Explicitgörande”, 

den andra punkten på Bermans lista. Punkterna är överhuvudtaget förbundna med varandra. 

Vinogradov skriver: ”Underförståddhet ökar den betydelsemässiga och emotionella 

spänningen.” Han citerar ur ett brev av Puškin: ”man skall inte utsäga allt – det är 

hemligheten med ett fängslande verk” (Vinogradov 1936, 140-141). Starka uttalanden mot 

explicitgörande tendens i översättningar.  

 Vinogradovs underförståddhetsbegrepp visar att det finns underliggande nätverk 

av olika slag. De hör till det som enligt Berman konstituerar en ”äkta” text – ”textuella 

systematismer” med en bokstavlig översättning från franskan. Till engelska har denna punkt 

på listan översatts med ”The destruction of linguistic patternings”. I denna punkt går de övriga 

punkterna samman eftersom rationalisering, explicitgörande och andra former av 

deformationer ”förstör textens systematiska natur genom att införa element som är uteslutna 

av dess essentiella system” (Berman 2004, 285). 

 Punkten ”Destruktion av underliggande signifierande nätverk” har varit en 

särskilt givande utgångspunkt för att undersöka översättningarna. Här finns både sådant som 

översättaren utan vidare kan fånga upp vid en professionell ingående läsning och sådant som 

kräver hjälp av forskares närläsningsanalyser. Jag skall ta upp ett större komplex där det krävs 

att man uppfattar sådana underliggande förbindelser för att förstå innebörden. 

 Många forskare har skrivit om sambandet mellan kortspel och liv i novellen, hur 

spelet blir en symbol för livet, ”modellerar” livet.
15

 Hermanns uttryck ”tri vernye karty” är 

den mest uppenbara förbindelsen. Det används två gånger konkret om spelet och en gång 

överfört om livet, när han tänker: 

 

                                                 
15

 Sambandet mellan kortspel och liv tas upp bland annat av Vinogradov (1936, 103), Lotman (1992, 396), 

Schmid (1998, 106). En del av komplexet kortspel/liv behandlade jag i ”’Пиковая дама’ А. С. Пушкина в 

шведских переводах”, Boldinskie čtenija 2012: 243-250. 
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Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот 

что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость! 

(331) 

 

Nej! Beräkning, måttlighet och flit – det är mina tre lyckokort! Det är de som 

skall tredubbla, sjudubbla min förmögenhet och tillförsäkra mig lugn och 

oberoende! (Foelckerham/Frumerie, 775) 

 

Nej, beräkning, måttfullhet och arbetsamhet det är mina tre säkra kort, det är de 

som kan tredubbla, t.o.m. sjudubbla mitt kapital och som förskaffar mig lugn 

och oberoende. (Benkow, 28) 

 

Nej! Beräkning, måttfullhet och flit – det är mina tre rätta kort. Genom dem 

tredubblas, nej sjudubblas min förmögenhet och skänker mig lugn och 

oberoende! (Nilsson, 18) 

 

Nej, försiktighet, måttfullhet och flit – det är mina tre säkra kort, det är de som 

kommer att tredubbla, ja sjudubbla mitt kapital och skänka mig lugn och 

oberoende. (Fält, 29) 

 

Scmid hävdar att ”tri vernye karty” är ett oxymoron, förenar oförenliga element (Schmid 

1998, 124). Håller man med om det bör man välja översättningen ”tre säkra kort” som 

Benkow och Fält. ”Tre rätta kort”, Nilssons variant, missar oxymoronkvaliteten. 

Foelckerhams/Frumeries ”tre lyckokort” går i helt motsatt riktning. Det hjälps inte upp av 

deras tidigare översättning av samma uttryck, ”de tre säkra lyckokorten” (775). Detta är i 

stället ett oxymoron förstärkt intill det komiska. Dessutom gäller det här en nyckelfras som 

bör översättas likadant vid alla tillfällen om det är möjligt. Här avviker Benkow starkast – när 

frasen kommer tillbaka i Hermanns samtal med grevinnan (340) översätts den med ”de där tre 

vinstkorten” (37). 

 När anekdoten om grevinnans hemlighet nådde sin höjdpunkt står det att 

lyssnarna ”udvoili vnimanie” (322) med ett uttryck från faraospelet  

(Schmid 1998, 118). Här har Foelckerham/Frumerie ”lyssnade med växande intresse” (771), 

Benkow ”blev alltmer intresserade” (18), Nilsson ”spetsade […] verkligen öronen” (7) och 

slutligen Fält som den ende ”fördubblade sin uppmärksamhet” (17). Utom i ett fall alltså en 

missad förbindelse mellan spel och liv. 

 Före Hermanns nattliga intrång sitter grevinnan ”kačajas´ napravo i nalevo” 

(339). Samtliga översättningar har ”fram och tillbaka” i stället för ”till höger och vänster” 

(778, 36, 26, 38). Både Lotman och Schmid knyter uttrycket till faraospelet där bankören 

lägger kort till höger och vänster om spelarens utlagda kort och åskådarna vänder sig till 

höger och vänster för att följa spelet (Lotman 1992, 407, 411, Schmid 1998, 111).  

 Slutligen i den sista spelomgången, med Hermanns förlust, förklarar bankören: 

”Dama vaša ubita” (355) – denna kortspelsterm (”dött kort”) har en klar förbindelse med den 

döda grevinnan. Detta tas inte till vara. ”Er dam är slagen” återfinns i alla översättningarna 

(51, 43, 57) utom Foelckerham/Frumeries som har ”Er dam har förlorat” (784). 

 Alldeles innan hon dör sitter alltså grevinnan och vaggar till höger och vänster. 

Detta för över till ett annat komplex av underliggande förbindelser. Matteusevangeliets 25:e 

kapitel skildrar hur Jesus på den yttersta dagen ställer fåren på sin högra sida och getterna på 

sin vänstra, skiljer de rättfärdiga från de orättfärdiga. I novellen finns det en uppenbar 

hänvisning till detta bibelställe som Schmid och andra har uppmärksammat (Schmid 1998, 

114). Under grevinnans begravning håller en biskop ett begravningstal som på ett komiskt och 
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ironiskt sätt skiljer sig från det läsaren vet om den avlidnas liv (348). Han kallar henne 

”pravednica” och säger: ”Angel smerti obrёl eё, […] bodrstvujuščuju v pomyšlenijach blagich 

i v ožidanii ženicha polunoščnogo.” 

För ”ženich polunoščnyj”, Jesus i skepnaden av brudgummen som kommer vid 

midnatt i liknelsen om de fåvitska jungfrurna, har alla översättningarna ”himmelske 

brudgum” (781, 44, 36, 48). Därmed försvinner den ironiska dubbeltydigheten med Hermann 

som midnattsbrudgum hos grevinnan och därtill dödsängel (”angel smerti). (Schmid 1998, 

115). De som ställts på Jesus högra sida i samma Matteuskapitel är ”pravedniki”, ”de 

rättfärdiga” i den svenska bibeln. Frasen ”mirnoe uspenie pravednicy” om grevinnan anknyter 

till detta. Översättningarna har följande varianter: ”den saliga rättrognas fridsamma död” 

(Foelckerham/Frumerie, 781, Benkow, 44), ”den avlidnas fridsamma rättfärdighet” (Nilsson. 

36), ”den fromma damens fridfulla bortgång” (Fält, 48). Överallt bryts de underliggande 

sammanhangen upp, hos Nilsson rör det sig dessutom om en felöversättning. 

Hittills har jag tagit upp fem av Bermans tolv punkter. Jag skall ge exempel på 

ytterligare ett par av dem. 

Pusjkins lakonism som medvetet stilmedel understryks många gånger av 

Vinogradov med olika typer av exempel. Detta är ett omdöme som delas av många forskare. 

”Förlängning” är en av punkterna på Bermans lista och förbunden med den är punkten 

”Destruktion av rytm”. En text som är medvetet lakonisk drabbas särskilt hårt av denna 

tendens. Starkast är den hos Nilsson som jag redan framhållit. Svagast är den hos Fält, vilket 

kan ha att göra med översättningens syfte som läromedel. Men i alla de fyra översättningarna 

finns en stor mängd exempel på förlängningar som kunde ha undvikits, bland annat tillägg av 

attribut till ”nakna substantiv”. Vinogradov anför en undersökning som visar att adjektiv och 

adverb utgör en extremt liten andel bland ordklasserna i Pikovaja dama – 16 procent 

(Vinogradov 1936, 133). Nedan ger jag exempel på en annan typ av förlängning – en mening 

på två ord som i översättningarna har förlängts till fem, sex, åtta respektive tre ord. I tre av 

fallen förvandlas dessutom övergångens dynamik till befintlighetens stillastående – inte han 

”förstenades” utan han ”stod”.
16

 Detta kanske också kan betecknas som en typ av 

rytmdestruktion, till mindre dynamik.  

 

Он окаменел. (338) 

 

Han blev kall som sten. (Foelckerham/Frummerie, 778) 

 

Han förhärdade sig och stod orörlig. (Benkow, 35) 

 

Han stålsatte sig och stod som en staty. (Nilsson, 26) 

 

Han stod orörlig. (Fält, 37) 

 

* * * 
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 I Benkows översättning har jag träffat på åtta fall med tendensen att förvandla riktning till befintlighet, vilket 

gör företeelsen intressant. Den sammanfaller med en annan kategori. Verbet ”očutit´sja”, ”hamna”, förekommer 

fyra gånger i novellen och är viktigt därför att det ingår i ett stort betydelsekomplex som handlar om slump, 

försyn och öde, vilket Lotman (1992) utvecklar. Samtliga översättningar har utom i ett enda fall utplånat 

slumpaspekten i betydelsen av ”očutit´sja”. Dessutom har riktningsbetydelsen ändrats till befintlighet (”befann 

sig”, ”stod”) tre, två, två respektive fyra gånger av de fyra möjliga. Förekomsterna av ”očutit´sja” i originalet och 

tolkningarna i de fyra översättningarna i kronologisk ordning: 331, 332, 346, 349; 775, 776, 781, 782; 28, 29, 43, 

46; 18, 19, 34, 37/38; 29, 30, 47, 51. Man kan tillägga ”on okamenel” är ett av de uttryck Scmid (1998, 111) 

avser när han skriver om fraseologismer som förstådda bokstavligt betecknar magiska metamorfoser.  
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Antoine Berman understryker att hans analys fokuserar på universella deformationer som är 

typiska för översättning som sådan (2004, 288). Men han vill minimera dessa deformationer 

och skriver om nödvändigheten av en ”kopernikansk revolution” för översättning, en 

vetenskap som skapar ett motsystem mot dem och handlar om översättarkompetens i sig 

oavsett språk (1992, 186-188). I arbetet med detta motsystem ingår Bermans begrepp 

”översättningsprojekt” i betydelsen ”formulerad avsikt” eller ”strävan” – ”varje konsekvent 

översättning bärs upp av ett projekt”. Vad som behövs hos översättaren för att skapa något 

slag av korrespondens med originalet och med det egna språket är etik och kreativitet. Hur 

fulländat ett projekt än är kommer det alltid att finnas bristfälligheter i översättningen. Men 

avsaknaden av ett projekt kan lämna fältet fritt för alla slags deformationer (Berman 2009, 60, 

69, 76).  

 Den ”kopernikanska revolutionen” skall innebära ett mer vetenskapligt 

översättningsarbete. Som hermeneutiker understryker Berman vikten av texttolkning, av att 

översättaren genom ”föranalys” av originalet – projektets första steg – och genom själva 

översättningen skall avslöja textens unika ”systematicitet”. Han skriver om 

”översättningspsykoanalys” – översättaren måste analysera sig själv för att lokalisera de 

system av deformationer som verkar omedvetet på den nivå där hon/han gör sina språkliga 

och litterära val (Berman 1992, 6, 190; 2009, 60).  

Bermans lista över deformationer har visat sig vara ett användbart 

analysredskap. Jag skulle kunna ge exempel på alla hans punkter med något enda undantag 

som snarast har med originalets egenskaper att göra. De granskade översättningarna kan sägas 

utgöra exempel på översättningar som saknar projekt i Bermans mening. De fyra 

översättningarna har mycket gemensamt. De är i väsentliga stycken normaliserande och 

utslätande enligt rådande målspråksinriktade norm som tas för given. På många sätt fungerar 

de ändå bra i överföringen av Puškins novell till svensk publik. För detta kan vi tacka 

översättarna och inte minst originalets styrka. 
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