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Abstract of ”The blue-yellow stains on the shredded, red flag – A comparative analysis 

of Swedish translations of Blok, Akhmatova and Tsvetayeva” 

This essay presents a comparative analysis of five Swedish translations of three Russian 

poems: The twelve (Двенадцать) written by Alexander Blok, Requiem (Реквием) written by 

Anna Akhmatova and End song (Поема конца) written by Marina Tsvetayeva. The 

introductory readings of the Swedish translations texts are combined with a parallel reading of 

the Russian original. In addition to the primary literature I execute readings of secondary 

literature concerning the Russian, modernistic context, the poets’ biographies and the 

translator’s commentaries concerning the working process of translation. The method used for 

the analysis is comparative and on the basis of theoretic perspectives including different 

translation practices, equivalence and literary context the analysis will foreground and discuss 

how Swedish translators of Russian poetry conduct their work, how they handle the 

confrontation with the Russian structure and rhyme, the translator’s use of equivalence in 

translating challenging/untranslatable words, how much place they choose to give the Russian 

context in the translated poems and what function the Russian origin have for the Swedish 

readers, how interjections and smaller words are transformed into Swedish text and what 

place and role the translator’s own context have in the translations. The essay’s fundamental 

ambition is hence to combine the perspective of linguistic components and translation 

strategies with the notion of context, historic background and cultural validity and by doing so 

present conclusions on how these three Russian, modernistic poems have been transformed 

and are currently transformed into a Swedish existence through the work of translators. 
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1. Inledning 

Kontinuerligt presenteras aktuella, svenska översättningar av de poeter som litteraturhistoriskt 

vanligen placeras inom den ryska, lyriska modernismen. Under 2000-talet har ett antal nya 

utgåvor eller volymer med återutgivna tolkningar av till exempel Vladimir Majakovskij, 

Marina Tsvetajeva och Anna Achmatova utgivits på den svenska marknaden. Ett intresse för 

denna litterära generation står sålunda att finna hos svenska litteratörer, slavister och läsare. 

Samtidigt vore det överdrivet att påstå att den ryska poesin i översättning allmänt attraherar en 

bred publik. Den kan sägas inneha en tydlig, men alltför liten plats i utgivning och i synlig 

media.  

Det finns dock, i samma stund som översatt poesi blir en del av en allmän bokutgivning, 

anledningar att analysera och diskutera en poets texters andra existens i en ny kontext. 

Insikten om att läsandet av översatt poesi möjliggör en konfrontation med en transformerad 

textkropp är viktig och en omistlig utgångspunkt för en granskning av metod och problem i 

utförandet. Samtidigt färgar en översättares kontext i hög grad också en översättnings 

tillkomst och ansvaret inför presentationen av författaren, i kombination med levandegörandet 

av utländsk poesi på svenska, yttrar sig på lika många olika sätt som det finns översättare. 

Översättning kan betraktas som ännu ett led i den litterära upplevelsen och granskningen av 

den som ett verktyg för att bättre kunna greppa den alltmer internationella litteraturens 

möjligheter.1 Jag har valt mitt ämne av två huvudsakliga anledningar: mitt stora intresse för 

rysk litteratur och min vilja att klargöra vilka huvudsakliga problem och grundläggande 

ambitioner som formar en översatt text vilken transformeras mellan rysk poesi och svensk. 

Dessa två huvudpunkter möjliggör en analys av ett översättningsområde som i svensk 

forskning mycket sällan uppmärksammas, men som i mitt tycke bör involveras i en mer 

allmän diskussion om översättningsideal och strategier. Mina kunskaper i ryska ligger på en 

grundnivå vilket i sig motiverar mitt val av ämne och aktualiserar dess kärna. 

Litteraturintresserade läsare som attraheras av den ryska litteraturen, men som nästan 

uteslutande konfronteras med en översatt och förändrad version av den ursprungliga texten, 

kan själva leda en granskning av de översatta verken och översättarnas strategier. 

De tre författare vars översatta dikter jag valt att grunda min analys på var tre tydliga 

individualister, trots att de (antagligen för enkelhets skull) placeras inom de tre huvudsakliga, 

poetiska skolorna inom den ryska modernismen. Marina Tsvetajevas poesi anses, utan att hon 
                                                           
1
 En tanke som Walter Benjamin presenterade redan under tidigt 1900-tal se Cecilia Alvstad, ”Översättning”, 

Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 28. 
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uttalat hängivit sig åt något program eller ingått i någon grupp, kunna härledas till futuristiska 

grunder och principer, Alexander Blok var en tydlig symbolist och Anna Achmatova var en 

av huvudfigurerna i en något mindre skola kallad akmeisterna vars medlemmar strävade efter 

koncentrerade uttryck av upphöjda ögonblick i jordnära situationer i sin poesi.2 Dessa tre 

författare är valda med tanke på deras spridning, deras internationella status och med tanke på 

deras funktion i min granskning som exempel på tre olika sorters poeter. Dikterna skrivna av 

respektive författare är Rekviem (Реквием) av Achmatova, De tolv (Двенадцать) av Blok och 

Slutsång (Поэма конца) av Tsvetajeva. Översättningarna/tolkningarna av dessa dikter som 

jag valt att inkludera i min analys är författade av Rafael Lindqvist (De tolv), Hans 

Björkegren (De tolv och Rekviem), Barbara Lönnqvist (Rekviem) samt Annika Bäckström 

(Slutsång). De valda dikterna är inte bara talande för mitt komparativa analysperspektiv, de 

räknas dessutom som några av de mest kända dikterna skrivna av respektive författare och blir 

sålunda också talande för anledningarna till upprepade försök till tolkning och översättning. 

En jämförelse av översättningar av dessa tre dikter blir därför tydliggörande av olika 

översättningsstrategier i relation till förlagor som författats av poeter verkande inom olika 

kontexter, utifrån olika premisser och som sprängt sina kontextuella gränser.  

Min uppsats kommer inledas med tre kapitel om mitt syfte och frågeställningar, min metod, 

mitt urval, teorin samt en forskningsöversikt. Det följande avsnittet är ett introducerande 

avsnitt som behandlar översättarnas enskilda kontexter för att på så sätt diskutera och belysa 

det att översättningarna är förankrade i en kontext. Efter det följer en rad jämförande avsnitt 

som behandlar översättarnas sätt hantera rim, hur de använder sig av ekvivalenta uttryck för 

att hantera svåröversatta ord, hur de väljer att göra plats för ursprungstextens kontext i den 

översatta poesin, hur interjektioner och partikelord översätts och svenskans benägenhet att 

göra dikterna mer mångordiga. Jag avslutar min granskning med ett sammanfattningsavsnitt. 

1.1. Syfte, frågeställningar, urval och metod 

Detta examensarbetes grundläggande syfte är att utifrån fem diktöversättningar presentera och 

analysera problem i översättningsarbetet med tre ryska poeter och på så sätt belysa hur 

översättningar av dessa författare presenteras i en svensk/svenskspråkig kontext. De 

frågeställningar jag utgår från behandlar två huvudsakliga delar av översättningsarbetet: hur 

placerandet av en utländsk text i en ny kulturell kontext går till samt hur översättarna 

                                                           
2
 Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 

2005, s. 481f.  
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behandlar relation mellan ursprungsspråk och nya språkliga förutsättningar. Således frågar jag 

mig i ett inledande stadium hur översättarnas kulturella och språkliga kontext färgar arbetet 

med översättningarna och hur detta yttrar sig i översättningstexten. Detta sätts också i relation 

till hur översättarna, utifrån egna premisser, behandlar den ryska ursprungskontexten och hur 

de väljer att kanalisera förlagans ursprung. Vidare frågar jag mig huruvida förändringar, 

tillägg och bortfall i översättningstexten har språkliga eller kontextuella orsaker. Samtliga av 

dessa frågor kommer att diskuteras i analysavsnitt som behandlar rim, strategier i samband 

med översättning av svåröversatta ord, accentuerande av ryskt ursprung kontra placering i en 

svensk kontext samt rent språkliga avsnitt som behandlar översättning av interjektioner och 

partikelord. Översättarnas ansvar och ambitioner i relation till levandegörandet av en rysk text 

i en svensk kontext och i relation till det ryska språket står sålunda som två huvudpunkter i 

min granskning. Min språkliga analys kommer i huvudsak att grundas på skillnaden mellan 

bokstavlig och fri tolkning och den kontextuella diskussionen kommer i huvudsak behandla 

begrepp som svenskifiering kontra russifiering samt levandegörning av en text i ett nytt 

kulturellt sammanhang. 

Det metodiska förfarandet utgår ifrån en parallelläsning av översättningarna. Denna praxis 

motiveras av en identifiering av utgångspunkterna och frågorna som min analys grundar sig 

på. Själva utförandet av analysen kommer att vara komparativt, jag kommer att jämföra 

översättningarna av vardera dikt och kommer dessutom att jämföra de enskilda 

översättningsverken för respektive dikt. Sålunda kommer den komparativa metoden både 

utföras i analyserna av de fem översättningstexterna enskilt men också i ständig relation till 

varandra. I fall av citat kommer mönstret att vara redovisande av en eller två 

översättningstexter i direkt kontakt med en ordagrann översättning författad av mig själv. Den 

ryska originaltexten kommer endast att presenteras för att förtydliga de exempel jag väljer att 

accentuera i min text och kommer alltid att nedskrivas med förtydligande översättningar 

och/eller i bilagan tillsammans med redovisade translittereringar. Utöver de ryska dikternas 

plats i analysen kommer analysen och det föregående arbetet kompletteras med en läsning av 

biografiska och historiska källor angående den ryska, modernistiska skolan. Dessa källor 

hämtas från biografier över författare från denna generation, memoarer och publicerade 

minnesanteckningar författade av människor involverade i de respektive skolorna och 

bekantskapskretsarna, essäsamlingar och från förord/efterord skrivna av översättarna själva i 

samband med publiceringen av deras översättningar. Detta perspektiv kommer att tjäna som 

förtydligande och samlande bakgrund och kommer sålunda inte innebära något huvudsakligt 
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teoretiskt perspektiv. Förankringen i den egna generationen är något som dock bör beaktas, i 

synnerhet i relation till diskussionen om översättarnas premisser och kontext. 

Mitt urval av primärkällor och dess förlagor utgår från mina huvudsakliga frågeställningar 

och mitt komparativa förfarande. De ryska dikterna är valda utifrån dess tydliga plats i svensk 

översättning av rysk, modernistisk poesi. Blok, Achmatova och Tsvetajeva är tre av de mest 

översatta poeterna från denna generation vilket också gäller till det svenska språket. Massan 

av översatta texter från ryska till svenska är i första hand det som format mitt urval av de 

ryska dikterna. I andra hand beror mitt urval på ett förankrande i olika tidpunkter för 

översättningsarbetet. De ryska dikternas översättningar har producerats under olika tider och 

utifrån olika premisser i relation till ursprungstexten. Här intar relationen till Sovjetunionen, 

som faktiskt imperium eller som historisk verklighet, en huvudplats. Alla fem översättningar 

uttrycker diverse ställningstaganden till de olika roller som Sovjetunionen har haft genom 

historien, som det nymodiga och ideologiska systemet, den hotfulla och paranoida 

mördarregimen och den sönderfallande, historiska kvarlevan. De tre ryska poeterna hade 

dessutom olika men tydliga relationer till det politiska etablissemanget och dess både 

välvilliga och aggressiva yttringar. Urvalet grundas till viss del således på det faktum att 

översättningarna producerats både innan och efter det sovjetiska imperiets kollaps samt hur 

översättningarna väljer att hantera de enskilda poeternas dokumenterade relation till 

Sovjetunionen. Detta står helt i enlighet med min komparativa metod då jämförelsen mellan 

de olika dikternas tidsmässiga förankringar är en del av min granskning och på så viss också 

en huvuddel i mitt urval av dikter och dess översättningar. Tydligast blir detta i samband med 

de två översättningspar som inkluderas i min analys: Lindqvist & Björkegren (Blok) samt 

Björkegren och Lönnqvist (Achmatova). 

Slutligen grundas mitt urval på de ryska dikternas fundamentalt olika språkliga och stilistiska 

uttryck. Detta motiverar i synnerhet mitt beslut att hantera flera olika författarskap. De olika 

översättningarna hanterar tre estetiskt mycket olika dikter vilket i sig breddar möjligheterna 

att förankra en språklig analys av översättningar men som också fördjupar det komparativa 

perspektivet. Bäckströms enda översättning av Slutsång (Tsvetajeva) får här, i kombination 

med de övriga översättningarna, en tydlig roll i den jämförande analysen. 

1.2. Teori 

Mitt teoretiska perspektiv är grundat i olika teorier om översättning. Källorna som jag 

hänvisar till är främst översiktsverk som problematiserar och presenterar hur det relativt nya 
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teoretiska fältet angående översättning har utvecklats och vilka teorier som lagts fram. Här 

intar Jeremy Mundays Introducing Translation Studies – Theories and Applications en 

särställning, hans bok är både en översikt över forskningsfältet som helhet och en kronologisk 

genomgång av ämnets utveckling och dess problem.3 Mundays presentationer inkluderar 

frågeställningar om skillnaden mellan översättning kontra tolkning, om bokstavlig kontra 

representativ tolkning, om översättningens möjligheter/skyldigheter att översätta kulturellt 

svårförståeliga begrepp till ekvivalenta begrepp etcetera. Mitt val av analysperspektiv grundar 

sig mycket på den problematik som presenteras i Mundays framställningar. Giuseppe 

Palumbos Key Terms in Translation Studies tjänar i detta arbete som bank för grundläggande 

begrepp och nödvändiga ingångar till ämnet.4  

Ett viktigt teoretiskt perspektiv som måste inkluderas i min analys är teorier om problem och 

möjligheter för översättning av rysk litteratur till västeuropeiska språk (som färgats mycket av 

kontextuell problematik som fördomar och politisk aversion) vilket jag huvudsakligen hämtar 

från Rachel May och hennes bok The Translator in The text – On Reading Russian Literature 

in English, vilken behandlar översättningsleden mellan den ryska originaltexten och 

anglosaxiska översättningar. May intar främst en språklig position i betraktandet av (främst 

prosa) rysk litteratur men analyserar också det engelskspråkiga samhället från ett sociologiskt 

perspektiv och huruvida detta återspeglades i översättningsurval och hur fördomar och skepsis 

i samhället de facto återspeglades i själva översättningstexten.5 Sålunda kommer May i detta 

arbete stå för både perspektiv grundat på språkligt, formmässiga delar av översättning och ett 

perspektiv som pekar på nödvändigheten i att beakta översättarnas kontext i en granskning av 

enskilda översättningar. 

I likhet med Mays kontextuella framställning resonerar författarna till texterna i volymen 

Constructing a Sociology of Translation kring det faktum att en översatt text ofrånkomligen 

är färgad och placerad i sociala fält och i samhälleliga situationer. Den ena redaktören Wolf 

säger: “Any translation, as both an enactment and a product, is necessarily embedded within 

social contexts.”6 Sålunda kan varje översättning utifrån ett sociologiskt perspektiv analyseras 

endast i direkt relation till en diskussion om den kontext vari den är producerad. I detta 

                                                           
3
 Jeremy Munday, Introducing Translation Studies – Theories and Applications, 2nd edition, London och New 

York: Routledge, 2008 
4
 Guiseppe Palumbo, Key Terms in Translation Studies, London: Continuum International Publishing, 2009 

5
 Rachel May, The Translator in The text – On Reading Russian Literature in English, Illinois: Northwestern 

University Press, 1994 
6
 Wolf, Michaela & Alexandra Fukari (red.), Constructing a Sociology of Translation, Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company, 2007, s. 1. 
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examensarbete kommer detta perspektiv bli viktigt i och med en tydlig skillnad mellan det 

Sverige som de olika översättningarna getts ut i. 

Det finns skillnader mellan översättningar publicerade i ett Sverige som tog ställning till 

Sovjetunionen och en svensk kontext som inte existerade i närhet till det sovjetiska imperiet. 

Blok, Achmatova och Tsvetajeva drabbades på olika sätt av den sovjetiska trångsyntheten och 

dess vilja att statligt kontrollera konst, konstnärliga grupperingar och protester. Viktiga delar 

av till exempel Achmatovas och Tsvetajevas produktion censurerades eller förbjöds och 

viktig litteratur blev inte tillgänglig förrän det sovjetiska systemets förtryck minskade. Flera 

av de översättningar jag valt att använda i min analys är utförda innan Sovjetunionen 

upplöstes, precis innan sönderfallet respektive flera decennier efter. Detta kommer att skapa 

perspektiv i min analys som möjliggör betraktelser om skillnaderna i nödvändigheten att ta 

ställning till ett politiskt system eller inte och om detta ställningstagande är viktigt eller 

irrelevant i en modern, svensk kontext.  Den kontextuella, teoretiska förankringen blir också 

tydligt i översättningarnas ställningstagande i samband med känsliga uttryck och icke politiskt 

korrekta uttryck. Min analys kommer att ta upp moderna, svenska översättares sätt att hantera 

”omoderna” uttryck och uttryck som under produktionstiden inte var kontroversiella men som 

i en mer modern, svensk översättningskontext initierar ett problem.  

1.3. Forskningsöversikt och källkritik 

Den svenska översättningen av rysk poesi är återkommande, men publicerad 

forskningslitteratur som koncentrerar sig kring samma ämne är inte ofta förekommande om än 

alls en del av den stora utgivningen inom akademiska kretsar. Ett fåtal studier har publicerats i 

ämnet och då sällan som en granskning som helt koncentrerar sig på den översatta poesin utan 

som delar av antologier som behandlar översättning av rysk litteratur i allmänhet. Således 

finns den största massan av information att tillgå i de kommentarer som översättarna själva 

presenterar i publikationerna vilken är av skiftande längd och substans. Denna information 

tjänar som källa till översättarnas egna upplevelser av de enskilda poeterna och de problem 

som de stött på i och med utförandet av översättningarna. Samtidigt får man kalla dessa texter 

för subjektiva och tendentiösa. De kan inte räknas som vetenskapliga texter utan måste 

klassas som ett dokument över den enskilde översättarens ambitioner, upplevelser och inte 

minst deras egen analys av det arbete som de presenterar för läsarna. 

Information av detta slag hämtas för min analys från i huvudsak tre samlingsvolymer. 

Achmatova, som är den mest tolkade av de tre poeterna, har översatts i flera samlingsverk. De 
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översättningar jag valt är utgivna och kommenterade av översättare som verkat i två olika 

tidsåldrar. Hans Björkegrens översättningar, presenterade i Ett poem utan hjälte – och andra 

dikter, gavs ut 1978 under en tid då sovjetterrorn minskat och västeuropeiska översättare i 

större utsträckning fick möjlighet att tillgodogöra sig Achmatovas hela produktionen (även 

den mer ”kontroversiella”). I min analys kommer jag diskutera Björkegrens roll som en av de 

introducerande krafterna bakom Achmatovas inträde i den svenska litteraturen som en 

sovjetisk och systemkritisk poet.7 Barbara Lönnqvist, vars volym Dikter gavs ut 2008, fick 

sålunda översätta utifrån en helt annan och mer etablerad bild av Anna Achmatova.8 Hon 

konfronterades istället med bilden av den regimkritiska poeten som överlevde terrorn som 

många andra dog på grund av.9 När min analys inriktas på översättarnas kontext och deras 

ambition/ansvar så kommer skillnaden mellan Björkegren och Lönnqvists förutsättningar och 

huruvida detta återspeglas i det urval som är del av volymen aktualiseras. 

Marina Tsvetajeva är en poet, vars brev, dagböcker och korrespondens är översatta till 

svenska i tämligen stor utsträckning. I kombination med hennes poesi så är hon tillsammans 

med Achmatova och Vladimir Majakovskij den poet som får störst utrymme i svensk, nutida 

utgivning. Förutom Annika Bäckströms ny(åter)utgivna poesivolym Med gröna ögon från 

201010 så har till exempel ellerströms Förlag givit ut nyöversatta stickprov från Tsvetajevas 

dagböcker från tiden för första världskriget; I skuggan av ett krig från 2011.11 Dessutom har 

Tsvetajeva varit föremål för svenska akademiska rapporter och avhandlingar.12 Liksom i 

övriga översättningsvolymer så får vi hos Bäckström förklaringar till hur hennes 

översättningsarbete gått till och vilka problem som uppstått. Det är den enda renodlade 

information om översättningarnas innehåll och problem som finns att tillgå. 

En liknande problematik konfronterades jag med när jag i mitt magisterarbete redovisade en 

komparativ analys av svenska översättningar av Vladimir Majakovskijs poesi.13 Mitt 

                                                           
7
 Anna Achmatova, Ett poem utan hjälte – och andra dikter, översättare/tolkare Hans Björkegren, Stockholm: 

Wahlström och Widstrand, 1978 
8
 Barbara Lönnqvist är också en av de få akademiker som är författare till och redaktör för olika texter om 

översättningsproblematik mellan ryska och svenska. Se, Översättning som kulturöverföring, Barbara Lönnqvist 
(red.), Åbo: Åbo Akademiska Förlag, 1993. 
9
 Anna Achmatova, Dikter, översättare/tolkare Barbara Lönnqvist, Stockholm: Lind & Co, 2008 

10
 Marina Tsvetajeva, Med gröna ögon, 2:a utökade utgåvan, översättare/tolkare Annika Bäckström, Örebro: 

Akvilon, 2010 (tidigare utgiven 1986) 
11

 Marina Tsvetajeva, I skuggan av ett krig, Lund: ellerströms Förlag, 2011 
12

 Ett exempel är Karin Grelz engelskspråkiga doktorsavhandling Beyond the noise of time: readings of Marina 
Tsvetayeva’s memories of childhood, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2004 
13

 Examensarbetet på magisternivå heter Hur klär man i ett moln i svenska byxor? – En komparativ analys av 
svenska översättningar av Vladimir Majakovskijs poesi och publicerades i DiVA 2011-06-22 
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examensarbete på magisternivå är ett akademiskt arbete som analyserar versioner av svenska 

översättningar av rysk, modernistisk poesi och hur dessa tar en plats i den svenska, litterära 

utgivningen som representativa för Majakovskij som författare. Den största källan till 

information, akademisk som populär, fann jag då främst i essäistiska framställningar och 

analyser av de olika poeternas produktion och biografier respektive memoarer skrivna i 

ambition att rikta blickarna mot den poesi som skrevs under första delen av 1900-talet i 

Ryssland. I Sverige innehar den svenske forskaren och författaren Bengt Jangfeldt en 

särställning som författare till flera böcker om rysk poesi, bland andra en omfattande biografi 

över Majakovskij och en minnesbok över bekantskapen med Joseph Brodsky. Han är utöver 

detta också översättare till flera prejudicerande översättningar av Majakovskijs, Mandelstams 

och Brodskys poesi, essäistik och dramatik. Hans arbete som belysare av den ryska 

silveråldern (som den litterära generation vari Tsvetajeva, Blok och Achmatova ingick brukar 

kallas) tjänar sitt syfte inte bara som en redovisning av historik utan också som en redovisning 

av enskilda konstnärers syn på litteraturen. Både i minnesboken Språket är Gud – 

Anteckningar om Joseph Brodsky
14 och i Jangfeldts översättning av Brodskys från början 

engelskspråkiga essäsamling Less than one (på svenska Att behaga en skugga)15 ges en 

grundlig presentation av Brodskys poetik och hans starka åsikter angående översättningar av i 

synnerhet hans egen poesi. Det finns sålunda information att finna också i ryska litteratörers 

egna verk och analyser. Brodskys intresse för silverålderns poeter och deras poesi resulterade 

i författade essäer om Tsvetajeva, Achmatova och Mandelstam. Utöver detta finns det i 

Jangfeldts övriga arbete en värdefull inblick i hur den ryska intelligentian rent faktiskt 

drabbades av det förtryckande sovjetsystemet. För alla tre poeter som ingår i min analys blev 

förtrycket tydligt och skapade en paradoxal situation där Sovjet ofta blev huvudsaklig del av 

den stora konsten, i form av regimkritiska eller regimhyllande dikter, samtidigt som imperiets 

byråkrati blev enda förhärskande anledning till de främsta tragedierna i många konstnärers liv 

och gärning. 

Stora mängder historisk litteratur har skrivits om den ryska litteraturen och den modernistiska 

poesin även utanför den svenska kontexten och The Routledge Companion to Russian 

Literature där Neil Cornwell står som redaktör ger en bra översikt över de viktigaste poeterna 

och deras portalverk.16 Dessa texter är dock enbart historiska och ger sålunda inte en 

                                                           
14

 Bengt Jangfeldt, Språket är Gud – Anteckningar om Joseph Brodsky, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 
2010. 
15

 Joseph Brodsky, Att behaga en skugga, Stockholm: Wahström & Widstrand, 1987 
16

 The Routledge Companion to Russian Literature, Neil Cornwell (red.), London & New York: Routledge, 2001  
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genomgång av teorier om översättning eller ingående analyser av enskilda 

dikter/diktsamlingar.    

Utöver de grundläggande teoretiska skrifterna författade av Munday, May och samlade av 

Wolf och Fukari, använder jag också källor från mitt tidigare arbete som analysmaterial och 

bakgrund. Exempel på detta är litteraturteoretiska skrifter som problematiserar 

globaliseringen av litteraturen som David Damroschs What is World Literature?
17 och 

forskningsrapporten Comparative Literature in an Age of Globalization (sammanställd av 

Haun Saussy).18 Damroschs bok är ett nutida verk som tar ställning till frågan om 

förekomsten av en internationell litteratur och huruvida en spridd litteratur måste 

transformeras för att kunna fungera utanför den egna kontexten. En sådan frågeställning blir 

aktuell ur mitt analysperspektiv i detta examensarbete. Saussy har samlat texter av 

amerikanska litteraturforskare som diskuterar hur ämnet litteraturvetenskap ska hantera en allt 

mer internationell spridning av litteratur och hur ämnet till följd därav måste utvecklas. Just 

den internationella litteraturens existens är ett omistligt perspektiv i min analys, där jag direkt 

kommer att presentera och diskutera hur den ryska poesin aktivt och kontinuerligt ges ”nya” 

existenser i svenska kontexter genom översättning. 

Valet av mitt forskningsmaterial måste också ta ställning till ett huvudsakligt källkritiskt 

problem som i mitt arbete uppkommer i hanterandet av de ryska förlagorna. I första hand är 

det med svårighet man hanterar ”originaltexter” eller förstautgåvor då dessa inte sällan var 

direkt påverkade av den sovjetiska censurfrenesin eller olika publiceringsförbud. I andra hand 

är det inte okomplicerat att hantera information om vilka versioner av de ryska dikterna som 

översättarna själva hänvisar till. I samband med de äldre översättningarna står dessa källor i 

regel oredovisade.  Detta hanterar jag genom att använda senare samlingsutgåvor för 

respektive författare och genom att jämföra dessa ryska utgåvor med flera webbpublicerade 

versioner av dikterna; detta för att förankra mitt val av förlagor. Denna praxis leder till att de 

ryska texter jag hanterar i min analys inte är färgade av strikt, sovjetiskt texthanterande samt 

att dessa har en tydlig plats i modern utgivning och i massmediala webbforum.  

2. Dikternas historia och form 

2.1. Bloks främmande revolution 

                                                           
17

 David Damrosch, What is World Literature, Princeton: Princeton University Press, 2003 
18

 Comparative Literature in an Age of Globalization, Haun Saussy (red.), Baltimore: John Hopkins University 
Press, 2006 
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När Alexander Bloks diktsvit De tolv (Двенадцать) publicerades i början av 1918 genererade 

denna publikation respekt, hyllningar och en stark position i de konstnärliga kommittéerna; en 

position som ingalunda var en självklarhet för någon konstnär i den omedelbara miljön efter 

ryska revolutionen. Att vid en första läsning av De tolv odelat klassa den som en självklar 

hyllning till revolutionen, vore alltför simplifierande. Jangfeldt menar att hyllningen var 

självklar men att sättet att hylla den var komplext och initierade ambivalenta tolkningar av 

Bloks faktiska åsikter kring de våldsamma händelseförloppen 1917: ”De tolv” – en hyllning 

till revolutionen där tolv trashankar/rödarmister/apostlar vandrar genom staden ledda av ingen 

mindre än Jesus Kristus.”19 Jangfeldt pekar på den främsta paradoxen i Bloks dikt och kanske 

också det estetiskt viktigaste innehållet: den bolsjevistiska revolutionen som ett Kristus-lett 

kaos där ”de tolv” apostlarna är grova stickprov från en fattigare samhällsklass som har 

klumpiga roller i frälsningsuppdraget. Revolutionen blir sålunda i Bloks litterära värld, som 

Jangfeldt också påvisar, ett oundvikligt skeende och likställs i hans dikt med den nödvändiga 

räddningen av världen beskriven i det Nya Testamentet.20 Detta kan påstås trots att de 

bolsjevistiska tolv återkommande uttrycker sitt förakt för den etablerade kyrkan och den djupt 

grundade dyrkan av helgon och ikoner. I det inte alltför religionsrädda, nya Sovjetunionen 

tolkades Bloks dikt av etablissemanget dock välvilligt och han blev en huvudperson i det 

litterära livet. Denna position var dock, som mycket annat i den labila politiska situationen, 

ingen permanent ställning. När Blok några år senare blev sjuk hindrades författaren att resa 

till en utomrikes placerad kurort och under tiden som byråkratin arbetade dog Blok på grund 

av en sjukdom som kunnat kureras i annan miljö.21 

Formmässigt är De tolv en diktsvit på tolv dikter/delar av skiftande längd, genomgående 

rimmad och stilistiskt blandad med inslag på hög poetisk nivå och folkliga utrop, skämt och 

ordvändningar. Den språkliga mångfalden, strukturerad i en fast, versifierad form är en av 

huvudsakerna i min analys av översättningarna av Blok. Hans stil motiverar svar på många 

frågor och tvingar översättarna att ta ställning till olika rimanvändningar, interjektioner och 

huruvida den folkliga tonen ska kunna förmedlas i en svensk översättning. Valet av De tolv 

grundar sig mycket just på möjligheten att diskutera formmässiga utmaningar. 

2.2. Tsvetajevas exilkärlek 

                                                           
19

 Bengt Jangfeldt, Med livet som insats – Berättelsen om Vladimir Majakovskij och hans krets, Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 2007, s. 182. 
20

 Jangfeldt, 2007, s. 182. 
21

 Ibid. s. 183f. 
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Marina Tsvetajeva levde utanför Sovjetunionen i nära två decennier, i Prag och Paris, och 

producerade under denna tid några av sina viktigaste dikter. Denna exil var så kallad 

”frivillig”, det vill säga inte direkt påtvingad av det politiska systemet men troligen ett 

symptom på det allt trängre klimatet för den ryska intelligentian. Vid återvändandet till Sovjet 

förföljdes hon och hennes familj, vilket till slut resulterade i att Tsvetajeva hamnade i 

suicidalt tillstånd och tog sitt liv 1941. Hennes biografi kan sägas cementera bilden av 

Tsvetajeva, som också Bäckström använder, som den främmande poeten eller som en poet 

vilken inte fann sig i det nya, bolsjevistiska systemet, reste från hemlandet för att återvända 

och möta endast förföljelse och förtryck: ”Marina Tsvetajevas liv kan ses som symptomatiskt 

för Europa i vårt århundrade med politiska omvälvningar och uppryckta människoöden”.22 

När Annika Bäckström i efterordet till sin översättningsvolym av valda dikter av Tsvetajeva 

försöker karaktärisera långdikten Slutsång så skriver hon: ”För att göra MTs rättvisa måste 

man ta med också det som ställer krav på läsaren. Sviterna Bergsång och Slutsång tillhör som 

jag ser det MTs’ mest mogna och fullödiga verk.”23 Hennes klassificering av verket som 

utmanande kan sägas motiveras av Tsvetajevas komplicerade form och hennes framställning 

av en stormig passion, ett kärleksförhållande som inbegriper osäkerhet, brinnande relationer 

och ständiga besvikelser. Detta beskrivs i en rimmad dikt med 14 långa delar, indelad i 

huvudsak som fyraradingar, som växlar mellan tårfyllda frustrationer och skarpa iakttagelser 

av självbedrägeri i kombination med den passionerade ambitionen att få ett komplicerat 

förhållande att fungera.  Liksom hos Blok är den formella fastheten hos Tsvetajeva 

genomgående och detta är en av anledningarna till att flera huvudkapitel i min analys 

behandlar just form och i synnerhet rimmen. Samtidigt skiljer sig Slutsång mycket från De 

tolv i och med diktens genomgående höga stil. Tsvetajevas dikt utspelar sig i Prag och anses 

också ha mer eller mindre självbiografiska förtecken. Bäckström menar att det kvinnliga 

diktjaget kan härledas till poeten själv och den manliga gestalten till hennes kortvariga älskare 

Konstantin Rodzevitj.24 Trots den enligt Bäckström tydliga, biografiska förankringen kan 

Tsvetajevas biografi knappast kallas en huvudsaklig del av den konstnärliga kärnan. Istället 

tjänar en biografisk diskussion i relation till Slutsång som språngbräda till en diskussion om 

en dikt i min analys som i sin samtid och idag har den kraftigaste relationen till den egna 

biografin och den då aktuella, politiska situationen: Anna Achmatovas Rekviem. 

                                                           
22

 Tsvetajeva, Bäckström, 2010, s. 133 
23

 Ibid. s. 133. 
24

 Ibid. s. 139. 
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2.3. Achmatovas sorgesång 

Achmatovas dikt Rekviem, som skrevs under perioden 1935-1943, är en dikt vars problematik 

och legend är ett oundvikligt ackompanjemang till varje diskussion av dikten. Titeln Rekviem 

är talande för den grundläggande ambitionen, Achmatova tar frivilligt rollen som den 

sorgesjungande poeten och framställer i diktens olika delar hur Stalinterrorn drabbat henne 

som person och alla andra sovjetiska kvinnor som upplevt arresteringar, tortyr och avrättning 

av familjemedlemmar. Att poeten gör sig själv till överlevande vittne syns inte minst i det 

inledande, prosaiska ”Istället för förord” där läsaren konfronteras med en bild av en kö 

framför ett fängelse där diktjaget tillfrågas om hon kan berätta om detta: ”- Och det här, kan 

ni skildra det? / Jag sade: / - Ja, det kan jag.”25 Den uttalade skildringen av en terror som per 

definition var inofficiell var en av anledningarna till att Rekviem inte kunde publiceras eller 

godkännas inom den sovjetiska staten förrän 1987.26 Innan en utomrysk publicering av dikten 

kunde sättas i verket (1963) existerade sålunda dikten på ett underjordiskt vis och nedskrivna 

versioner fanns endast som minnesanteckningar från privata uppläsningar för att dölja den 

redan kända existensen av dikten.27 Rekviem och dess beskrivningar kritiserar inte systemet 

lika mycket som den skildrar den privata sorgen och den samlade generationssorgen. Kritiken 

(vilken dock syntes) mot den terror som utfördes i Sovjetunionen tolkades naturligtvis utifrån 

ett hotfullt perspektiv och det tog som sagt över 40 år och en tydlig distans till arvet efter 

Stalin för dikten att bli en del av Achmatovas produktion över huvud taget.28 

Dikten har 15 delar (inklusive ”Istället för förord”) där varken form eller mått är förhärskande 

eller genomgående. Rim finns (i olika versioner), förutom i det inledande prosastycket och i 

den korta del tre, och följer ett ABAB-mönster; den förändrar sig och följer de olika delarnas 

enskilda strukturer. Stilen är hög och poetisk, Achmatovas poesi spelar som Bloks inte på den 

vardagliga råheten eller som Tsvetajeva på den upprörda och riktade kärleken. För henne 

dominerar istället en överväldigande och desperat sorg tillsammans med en envis vilja att 

minnas och att skildra. Dikten kanaliserar Achmatovas egen sorg över att ett antal av hennes 

manliga släktingar och vänner i perioder hade blivit arresterade, torterade och avrättade.29 

                                                           
25

 Se Achmatova, översättning Hans Björkegren, 1978, ”Istället för förord”, s. 67, r. 9-11. Hädanefter kommer 
översättarnas namn, publikationssår och radhänvisningar anges inom parentes i direkt anslutning till citaten. 
26

 Catriona Kelly, ”Women’s writing in Russia”, The Routledge Companion to Russian Literature, Neil Cornwell 
(red.), London & New York: Routledge, 2001, s. 159. 
27

 Kelly, 2001, s. 159. 
28

 Achmatova för på inget sätt en okänd poet innan Rekviems tillkomst, men hennes karriär kantades av 
hyllningar/accepterande lika mycket som den kantades av publiceringsförbud och terrorisering. 
29

 Se Achmatova, Björkegren, 1978, s. 17f. 
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Den innehåller en ambition att vara en kommunikativ kanal för massan, i synnerhet 

kvinnorna, och sålunda ge röst åt en fraktion av de drabbade som sällan får plats: de som 

lämnas kvar efter terrorns framfart. Achmatovas dikt bereder annorlunda analysmöjligheter än 

de andra två då frågor som behandlar underjordisk textexistens, censur och renodlad kritik 

mot det system som poeten själv av tvungenhet befann sig i måste beaktas. 

3. Analys 

Min analys kommer att inledas med ett introducerande avsnitt som betraktar översättarnas 

premisser utifrån ett kontextuellt perspektiv. De därpå följande avsnitten kommer i tur och 

ordning att behandla hanterandet av rimmen, översättarnas sätt att hantera svåröversatta ord, 

russifiering kontra svenskifiering i ambition att förstora eller förminska Rysslands plats i 

översättningstexten, interjektioner och partikelord samt benägenheten att förlängningar av ord 

eller fraser som står att finna i transformationen mellan ryskan och svenskan. 

3.1. Översättningarnas och översättarnas kontext 

Wolfs citat angående den ”oundvikliga” kontext vari varje enskild översättare verkar (se s. 7.) 

kan även fungera som ingång till diskussionen som förs i detta kapitel. Hon inte bara 

konstaterar att översättningen ackompanjeras och färgas av omgivande strukturer. Hon inser 

också att översättningsarbete i sig är en intrikat individuell yttring i ett socialt nätverk där 

kulturella komponenter, miljö och läsarunderlag innehar nödvändiga roller i både utförande 

och distribution av en översättning: ”On the one hand, the act of translating, (…) is 

undeniably carried out by individuals who belong to a social system; on the other, the 

translation phenomenon is inevitably implicated in social institutions, which greatly 

determine the selection, production and distribution of translation”.30 Just implicerandet av 

omgivande strukturer i diskussioner av översättarnas arbete har inte alltid varit en 

självklarhet. Eric Prunĉ visar i en artikel som ingår i Wolf och Fukaris sammanställning att 

det finns en, visserligen inte absolut, men ändå synlig linjär rörelse från tidiga teorier om 

översättning som en del av en systematisk och regelstyrd lingvistik till en utveckling av 

teorier om översättning som ett eget akademiskt fält där insikten om omgivande premisser 

och anledningar får en allt större plats.31 Det är utan tvekan så att översättarnas kontext inte 

bara färgar själva översättningstexten, den färgar också urval, ambitioner och vilja att skapa 

                                                           
30

 Wolf & Fukari, 2007, s.1. 
31

 Eric Prunĉ, ”Priests, princes and pariahs – Constructing the professional field of translation”, Constructing a 
Sociology of Translation, Wolf & Fukari (ed.), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007  
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legender. När Rachel May granskar den anglosaxiska översättningen av rysk prosa upptäcker 

hon hur starkt färgad inte minst den viktorianska översättningen av rysk litteratur är av den 

brittiska skepticismen gentemot den ryska kulturen. Hon menar också att det är tydligt hur 

den politiska situation får en rent faktiskt narrativ roll i den översatta litteraturen där rädslan 

för politiska reaktioner skapade rena stympningar av romaner och novelltexter på grund av 

skyddande/utbildande censur.32 

Den svenska/svenskspråkiga kontext varur översättningar av rysk poesi springer är med 

nödvändighet fundamentalt annorlunda än litteraturens ursprungskontext. I samband med den 

ryska, modernistiska poesin konfronteras översättarna inte bara av skillnaderna i kultur eller 

miljö, de måste dessutom hantera formandet, de aggressiva yttringarna och den oundvikliga 

kollapsen av det största imperiet i modern, europeisk historia. Sovjetunionens skugga sträcker 

sig även över översättningarna, om inte lika tungt och tydligt som över originalpoesin, så ändå 

tydligt och existerande som huvudpremiss jämte lingvistiska principer och översättarnas egna 

premisser. I min analys ingår tre översättningsarbeten som kan kallas pionjärarbeten som 

aktivt har tjänat som en introducerande kraft för de enskilda dikterna och i viss mån också 

poeterna. Den äldsta översättningen är utförd av Rafael Lindqvist (Bloks De tolv) och 

publicerades 1924 i en volym som heter Sånger i rött och svart.33 Lindqvist är författaren till 

den enda översättningen som är utförd i direkt närhet till den nymodiga Sovjetunionen och på 

betryggande avstånd från det sovjetiska förtrycket som fick sin mest aggressiva framtoning i 

och med Stalin. Översättningsteoretiskt befann sig Lindqvist i en tid då litteraturteoretiska 

områden alltmer började uppfatta viktigheten i att diskutera de språkliga greppen i litteratur (i 

och med till exempel uppkomsten av formalismen och sedermera strukturalismen) och de 

översättningsstrategiska nödvändigheterna i transformerandet av texter från kontext till 

kontext. Huruvida Lindqvist har haft tillgång till översättningsteoretiska eller 

litteraturteoretiska skrifter går inte att konfirmera. Jag har heller inte funnit några detaljerade 

källor skrivna av Lindqvist själv som grundligt ger information om vilka ambitioner han hade 

med sitt översättningsarbete eller vilka problem han konfronterats med. Ben Hellman skriver 

dock i sin artikel om Rafael Lindqvist publicerad på det nätbaserade lexikonet ”Svenskt 

Översättarlexikon” att Lindqvist var en av de första svenska översättarna som på allvar ville 

påvisa den ryska lyriken för den svenska läsarskaran och att han inte var färgad av 

specialintresse eller ideologi. Lindqvist var enligt Hellman en översättare som ville ge en 
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 May, 1994, kapitel 1, ”Translation Culture”. 
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 Publicerad på Holger Schildt Förlag, Helsingfors, 1924. 
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heltäckande blid av den ryska poesin och var sålunda i sitt urval inte mer benägen att ge plats 

åt den ena eller den andra politiska strömningen (Hellman pekar på Lindqvist som intresserad 

av den nya, revolutionära poesin trots att han var konservativ och knappast bolsjevik).34 Det 

är dock troligt att Rafael Lindqvist inte var befriad från sitt hemland Finlands kontext, den 

svenskspråkiga kontexten eller den relation som dessa hade till det land han aktivt mött i 

studier och resor, nämligen Ryssland. Det som främst skiljer Lindqvist från övriga översättare 

är att han översätter i relation till ett sovjetsystem som fortfarande är i sin linda, det vill säga 

ett Sovjet som inte ännu blivit känt som förnekare av individualitet, som vansinnig censor 

eller som politiskt mördarsystem. Han saknar sålunda både möjlighet och ambition att utifrån 

Sovjetunionen skapa en svensk/finsk version av de legender som florerar om de 

modernistiska, förtryckta rysspoeterna som antingen dog eller överlevde med nöd och näppe 

den terror som det kommunistiska styret de facto innebar. Utan att säga att Lindqvists tid var 

befriad från fördomar eller åsikter om Ryssland som land och kultur så måste man ändå säga 

att rysskräcken och åsikter om Sovjetunionen som ett för intelligentian hotfullt land eller 

aggressivt, politiskt system inte fått fotfäste i Västeuropa. 

Björkegrens översättning av De tolv (1989) både producerades och publicerades i vad man 

skulle kunna kalla en motpol till Lindqvists bakomliggande premisser. Sovjetunionens roll var 

så gott som utspelad och det oundvikliga sönderfallet kom närmare och närmare. Den mest 

aggressiva terrorn var över och de poeter som gömts undan och vars produktion medvetet 

(och offentligt) förnekats var nu förda ut i ljuset. Dessutom befann sig översättaren i ett 

teoretiskt klimat som utvecklats mycket och översättningsteori som fält var nu fullt accepterat 

och kanaliserade många olika röster och perspektiv.35 Björkegrens översättning av Blok kan 

sålunda sägas vara producerad i en dialog med ursprungsförfattaren som en av de direkt 

drabbade poeterna som i början av omvälvningarna omfamnade förändringarna, men som 

senare fick betrakta systemet i dess rätta färger. Man kan argumentera för att Lindqvists och 

Björkegrens översättningar blir en dialog med Blok, utförd ur ett prehistoriskt respektive ett 

posthistoriskt perspektiv. För Lindqvist stod Blok för stor poesi men också som ett särskilt 

resultat av en spirande och nymäktig ideologisk riktning. Björkegren konfronteras istället med 

en Blok som står som ett hoppfullt tidsvittne till den moderna utveckling som under 1900-

talet gång på gång blivit grundligt motbevisad. 

                                                           
34

 Ben Hellman, ”Rafael Lindqvist”, ”Svensk Översättarlexikon”, 
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Björkegren står som den andra introducerande översättaren i min analys, inte i samband med 

Blok, utan i samband med Achmatova. Hans översättning från 1978 är inte den första 

publicerade, svenska versionen av Rekviem men den första versionen som ingår i en volym 

med ambitionen att presentera en ny bild av poeten: ”Några ord om urvalet. Jag har försökt att 

ge en någorlunda representativ bild av Achmatova men undvikit att ' mura in' he nne i 1910-

talet. Istället har jag lagt tonvikten vid den Achmatova, som är på det hela taget okänd för 

svenska läsare: hon som skrev poemen Nordliga elegier, Rekviem och Ett poem utan 

hjälte.”36 Björkegren visar i och med denna passus hämtad från det egenförfattade förordet att 

det enligt honom historiskt inte lagts någon stor koncentration vid Achmatovas senare poesi i 

svensk översättning, en poesi som vi har sett alltmer har tonen av tidsvittne och regimkritiker. 

1978 var Sovjetunionen fortfarande intakt men Achmatovas produktion var upphackad i 

respektabel respektive förbjuden poesi. Rekviem var ett offentligt förnekat verk och det skulle 

ta nästan 10 år efter Björkegrens översättning innan den publicerades i sin helhet inom 

Sovjets gränser. Björkegren antar frivilligt rollen som kanalen genom vilken Achmatovas 

senare produktion förs in i de svenska läsarnas medvetande och han blir på grund av detta 

också en av de viktigaste konstruktörerna av den roll som Achmatova idag kan sägas ha i det 

svenska läsarmedvetandet: som det överlevande tidsvittnet, den poet som överlevde olika 

vågor av terror och som levde tillräckligt länge för att genom poesin rikta både sorg, ilska och 

upplysning mot de som står som okunniga inför Sovjetunionens genomgående, terroristiska 

strategier. 

När Lönnqvist, som verkar i både Finland och Sverige, cirka 30 år senare bestämmer sig för 

att publicera en nyöversatt volym av Achmatovas poesi så är detta inte som en presentation av 

en okänd del av dennes produktion, utan som en tydlig accentuering av Achmatova som en i 

ledet av sovjetförfattare som genom litteraturen blev de mest internationellt spridda kritikerna 

av ett förtryckande system: ”När hennes vänner och diktarbröder försvinner den ena efter den 

andra i Stalins grottekvarn, står Achmatova kvar som tidsvittnet, en historiens Mnemosyne”.37 

Lönnqvist översätter på betryggande, historiskt avstånd från Sovjetunionen men väljer att i 

likhet med många, internationella översättare att göra Achmatovas regimkritiska och 

sorgefulla långdikter till rena huvudpunkter i hennes produktion. Hon låter också hennes eget 

urval färgas av Achmatovas senare utvecklade vilja att förankra sin poesi i sin egen 

diktargeneration. Många av de översatta dikterna är valda på grund av deras dedikationer till 
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döda vänner, nära författarkollegor och hjälpsamma litteratörer. Lönnqvist volym kan sägas 

vara symptomatisk som en presentationsvolym för en läsargeneration som inte längre har en 

faktisk relation till Sovjetunionens existens eller dess resultat, en svensk läsargeneration som 

kan betrakta den perioden av 1900-talet som ett föremål för intresse istället för att vara en 

läsarskara som dagligen påminns om att hanterandet av imperiet är nödvändigt. 

Slutligen står Bäckström som tredje introduktionsöversättare. Tsvetajeva var innan 

Bäckströms första upplaga av Med gröna ögon år 1986 inte oöversatt men var aldrig 

presenterad med en mer genomgående översättningsvolym med ambitionen att ge ett tvärsnitt 

genom poetens produktion. Även hos Bäckström finns sannolikt viljan, i likhet med de övriga 

översättarna, att återspegla Europa i Tsvetajevas produktion. Poetens egna dikter var sällan 

uttalat politiska, men Bäckström utpekar istället Tsvetajevas kringflackande och rotlöshet som 

ett lackmuspapper för att avläsa Europas osäkra och paranoida tillstånd.38 Därför upptas stor 

del av volymen av den stora produktion som skrevs av Tsvetajeva under exilen utanför 

Sovjets gränser. Liksom Lönnqvist är Bäckström färgad av behovet att i efterhand belysa, 

analysera och förklara problematiken med dikternas politiska och ideologiska ursprung; ett 

behov som kan sägas ha en förankring i det postsovjetiska, historiska intresset för 1900-tals-

diktaturerna och dess politiska och vardagliga yttringar. I dagens översättarmiljö finns det 

många olika teorier och ideal angående hur man ska framlägga en poets texter i översättning. 

Något som den ryska modernismen egentligen aldrig helt befrias från är det sovjetiska 

imperiets skugga. Man skulle kunna fråga sig om det finns en möjlighet att någonsin befria 

Achmatova, Blok och Tsvetajeva från deras poetiska och politiska arv, eller snarare om det är 

möjligt att befria dem från Europa som en oundviklig del av deras litterära kontext? Samtidigt 

är det tydligt att de ryska poeter som formats och producerat under ett förtryckande aldrig är 

befriade från sin kontext. Detsamma gäller översättarna, de arbetar och har arbetat utifrån den 

egna kulturens uppfattningar av en kontext som de själva inte ingått i på samma sätt som 

ursprungspoeterna själva. Detta i sig är en av de huvudsakliga anledningarna till att svenska 

översättare närmar sig rysk poesi med till viss del liknande premisser, trots olika tider för 

översättningsarbetet, och att detta yttrar sig i att de tre dikter jag valt att översätta ofta 

uppklädes som tidsdokument från en aktuell eller svunnen tid av inneslutenhet eller hot. 

Antingen genom presentationen av Bloks hoppfulla hyllande av en revolution han ännu inte 
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kände, Achmatovas alltmer tydliga roll i det litterära Europa som sorgefullt vittne eller 

Tsvetajevas numera moderna roll som en ideologisk och litterär outsider.39  

3.2. Kastration eller fertilisering – rimmens vara eller icke-vara i översättning av rysk 

poesi 

I de tre dikter vars översättningar jag valt att analysera spelar rimmen en essentiell roll. Bara 

vid få tillfällen frångår författarna det så gott som konstanta användandet av rimmen och detta 

blir en central komponent i översättningsarbetet.40 Frågan hur man ska ta ställning till 

rimmens användning, om det är möjligt att transformera ryska rim till svenska och om det är 

nödvändigt att i en översättning inkludera ursprungsformen är alla frågor som besvarats på 

olika sätt i och med översättarnas arbete. Vi ställs (för att förenkla betraktandet) inför två 

huvudsakliga motpoler. Dessa två fundamentalt olika sätt att hantera en rimstruktur i 

ursprungstexten presenterar lösningar som synes motsäga varandra, men som i själva verket 

hanterar samma trogenhetskomplex. Det framkommer därför en tydlig paradox i läsningen av 

rimmade respektive orimmade översättningar. Trots till synes liknande ambitioner att troget 

återge poesins särdrag och konstnärliga kvalitéer och trots liknande grundläggande, språkliga 

premisser återfinns helt olika slutsatser. Antingen tillintetgör man rimmen (alternativt endast 

antyder dem) för att man anser att problematiken är för stor i transformationen av ryska rim 

till svenska, eller så utför man en rimmad översättning för att originalets versmått även med 

tydlighet ska framhållas i den svenska versionen av texten. Trots att detta inte kan vara en 

heltäckande beskrivning av översättningsutförandet (det finns alltid variationer) så rör sig 

relationerna till de ryska rimmen aktivt kring dessa två huvudpunkter. 

Utöver detta leder användandet eller icke-användandet av rimmen i översättningarna inte bara 

till rent estetiska skillnader. Det synes också vara ofrånkomligt att knyta valet av hanterandet 

av rimmen till halten av betydelsenärhet i översättning av enskilda ord. Beslutet att inte i 

helhet presentera en översatt text som är rimmad synes förenkla översättningen av de i dikten 

enskilda orden då bördan av att forma dikten i relation till genomgående strukturer, eller så att 

verssluten rimmar, försvinner. Med samma tydlighet syns också svårigheten, eller i vissa fall 

också omöjligheten, att i situationer översätta meningar eller ord korrekt när man arbetar 
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utifrån ambitionen att aktivt återspegla ursprungspoesins rim. Därför är en fråga formad 

utifrån kapitlets titel starkt motiverad: Går det att stämpla en översättningspraxis i samband 

med rimmen som en kastration eller en fertilisering? Är borttagandet av en rimstruktur något 

som berikar en översättning för att den i och med det ligger närmare den faktiska ordalydelsen 

eller är det endast ett förnekande av förlagans särskilda versifiering? På samma sätt kan man 

fråga sig om ett tydligt utförande av en liknande rimstruktur i svensk översättning som i den 

ryska texten berikar översättningar för att den rent formmässigt är lik förlagan, eller om 

översättarna de facto presenterar dikterna på bekostnad av ordriktigheten. I följande avsnitt 

kommer jag att diskutera dessa frågeställningar i samband med varje dikt och återknyta till de 

grundläggande problem och frågeställningar som jag ovan beskrivit. 

3.2.1. Rimmen i Bloks De tolv 

Översättningarna av De tolv inte bara motiverar en aktiv diskussion om hur man ska ta 

ställning till de redovisade rimmen i en översättning, dikten står dessutom som enda exempel 

i min analys där de båda översättarna synes vara överens om att en transformation av 

rimstrukturen är nödvändig för att dikten ska komma till sin rätt. Rafael Lindqvists 

översättning utförd och publicerad på 1920-talet och Hans Björkegrens översättning 

publicerad på 1980-talet har utförts med samma grundläggande ambition. De vill, så långt det 

är möjligt, konstruera den rimanvändning som står presenterad i originalet. Detta yttrar sig på 

ett antal olika sätt i översättningstexten som inkluderar 1) Direkt transformering av poesins 

struktur, rim och radindelning, 2) tillrättalagda rim med tillagda eller borttagna ord som inte 

står att finna i ursprungspoesin 3) rena konstruktioner i ambition att behålla och antyda de rim 

som står att finna i originalet. 

De tolv blir sålunda också en bra grund för att inleda en diskussion angående skillnaden 

mellan översättningar som koncentrerar sig på ordnära/bokstavliga strategier kontra 

översättningar som vill framlägga en text som i sin ambition strävar efter att främst få fram 

den underliggande meningen, även i en ny språklig kontext, genom att accentuera 

ursprungsformen, något som i min analys får räknas som en huvudfråga och något som jag 

löpande kommer att hänvisa till. Denna tanke utgår hos Munday från ett klassiskt citat från 

den romerska prästen och översättaren St Jerome (eller Hieronymus): ”Now I not only admit 

but freely announce that in translating from the Greek (…) I render not word-for-word but 

sense-for-sense.”41 Diskussionen angående helt trogna översättningar ord för ord (av Munday 
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kallad ”literal”42) respektive översättningar som på ett helt annat sätt tolkar för att 

effektivisera den utländska poesins existens i den nya kontexten (av Munday kallad ”free”43) 

är en översättningsproblematik som diskuterats länge. Den blir som mest aktuell då 

översättarna ställs inför den tydliga konflikten mellan valet av en ordnära, orimmad 

översättning kontra en rimmad översättning med större formella likheter där den enskilda 

ordbetydelsen inte har lika stor funktion.44 Vidare kan en problemformulering utifrån dessa 

två översättningsstrategier också motivera en diskussion angående skillnaderna mellan 

”översättning” och ”tolkning”. Någon definitiv åtskillnad mellan dessa två synes mig inte stå 

att finna, vare sig i teoretisk litteratur eller i de av översättarna författade kommentarerna. En 

översättning kan vara en tolkning och en tolkning en översättning, båda aktiviteterna måste 

dock kallas en omskrivande aktivitet. Trots detta skönjer man ett mönster inte minst i 

samband med valet mellan rim och icke-rim. Både Björkegren och Lindqvist har uttryckt i 

samband med sitt översättningsarbete med rysk poesi att deras resultat är just tolkningar, det 

vill säga en text som strävar efter att framhäva poesins struktur, musikalitet och underliggande 

mening (”sense-for-sense”). I förordet till ”Rysk Dikt – Från Derzjavin till Brodsky” skriver 

Hans Björkgren och Lars-Erik Blomqvist: ”Vi har bevarat originaldikternas strofformer och i 

görligaste dess meter och rimflätning; vi har lagt ned möda på en orkestrering som kan ge den 

svenske läsaren åtminstone någon föreställning om ursprungsdiktens ljudmusik.”45 

Björkegren uttalar sålunda en ambition att tolka diktens innehåll inom ramarna av en 

fastställd struktur. På liknande sätt, fast på vers, uttryckte Lindqvist en gång sin ambition att 

tolka för att kanalisera poesins innehåll utifrån form: ”Jag försökt att tolka sannt, / än naivt, än 

manligt moget, / såvidt möjligt ordagrant, / metriskt taget som pedant – / alltid 

tanketroget…”46 I samband med dessa två översättningar konfronteras vi följaktligen med två 

olika, egenutnämnda tolkare och deras versioner av en rysk dikt. Översättningarnas 

klassificerande som ”tolkningar” kan sålunda påstås vara en direkt följd av valet att behålla 

rimmen. Man kan argumentera för att en översättning ”word-for-word” omöjliggörs genom 

den fasta formen och att översättningarnas ordinnehåll och meningsinnehåll blir en tolkning 

som står närmare ”sense-for-sense”. 
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Lindqvist och Björkegren presenterar, som sagt, i huvudsak tre olika strategier i sitt 

hanterande av rimmen i De tolv. Den vanligast förekommande formen är ett nästan direkt 

överförande av den rimmade strukturen vilket redovisas främst som tydligt rimmade, svenska 

strofer och diktdelar som återspeglar ursprungsstrukturen helt och hållet:    

        Tänk att våra pojkar går och När som våra gossar trädde 

         söker sig till rödarmén  —   in i röda gardets led, 

       söker sig till rödarmén  —  i det röda gardets led, 

        och blir av med liv och ben!  blodig skjorta glatt de klädde. 

 

        Å, du sorgesorgliga,  Ack du, liv av sorg och fasor, 

        ljuveliga värld!  ack du, lott så glädjerik! 

        Sönderriven kappa,  Med sjinell av gamla trasor 

        österrikiskt gevär!  och gevär från Österrik! 

        (Björkegren, 1989, del 3, r 1-8) (Lindqvist, 1924, del 3, r. 1-8) 

(När våra killar går in / i röda arméns tjänst / i röda arméns tjänst / Vildhjärnorna dör (alt. lägger ner sitt huvud!) 

/ Ack du, ledsna och bittra / Söta liv! / Sönderriven rock (alt. kappa), / österrikiskt gevär! – Min översättning, 

rysk förlaga Appendix 1 nummer 1.) 

Ovanstående strof blir ett tydligt exempel på en med enkelhet redovisad rimstruktur med stora 

likheter i relation till den ursprungliga formen (se Appendix 1). Det blir dock lika tydligt att 

innehållet i versernas ord och meningar inordnas i strukturen och att översättningarna ej kan 

kallas bokstavliga utan med större korrekthet kan kallas fria eller tolkningar (se Min 

översättning).47 Nyckelord som ”tjänst” och ”liv” byts i översättningstexterna ut mot andra 

nyckelord för att stroferna även på svenska ska rimma, vilket i sig inte innebär några 

dramatiska meningsförändringar men som ändå belyser svårigheten att transformera både ord 

och rim mellan det ryska och det svenska språket.   

Utförandet av en rimstruktur som inte står att finna i samma form i förlagan är det andra 

huvudsakliga greppet som aktivt används av både Björkegren och Lindqvist. Denna praxis 

gör att den översatta dikten får en rimmad form trots att den formen inte är en exakt 
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återspegling av den ursprungliga poesin. Ett tydligt exempel är en strof i De tolv där de båda 

översättarna presenterar ett ABAB- eller liknande mönster vars like inte exakt står att finna i 

ursprungstexten: 

       Stormen rasar, snösjok kanar, Blåsten stämde upp en fuga, 

       snön den yr som värsta damm!  oj vjuga, oj vjuga!48 

       Det är knappt så man anar  Ej hörs stämma, ej ses stuga, 

       folket fem steg längre fram!  ens på fyra alnars håll. 

       (Björkegren, 1989, del 10, r. 1-4) (Lindqvist, 1924, del 10, r. 1-4) 

(Oj, stormen ökar, blir starkare (alt. blir kraftigare), / Oj storm, oj storm! / Kan inte se varandra alls / efter fyra 

steg – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 2.) 

Översättarnas tydliga vilja att accentuera det faktum att den ursprungliga dikten är rimmad 

syns inte minst i samband med denna strategi. De väljer att tillrättalägga den svenska 

översättningstexten så att den rimmar på ett lättillgängligt sätt och på ett sätt som tidigare 

redovisats i diktens övriga översatta delar. Samtidigt eskalerar bortfallen och tilläggen av ord i 

detta exempel och avståndet mellan ursprungstext och översättning blir aningen tydligare. 

Detta syns inte minst i och med de ändringar som sker i sista versen av översättningstexten. 

”Fyra steg” blir hos Lindqvist och Björkegren ”fyra alnar” respektive ”fem steg”. Denna 

förändring kan dock möjligtvis ha andra orsaker än de svenska rimmens struktur. Versens 

rytmik och stavelser redovisas lättare i och med översättarnas val att förändra stavelseantal 

eller måttenhet i samband med dessa ord (jämför med originalet Appendix 1). 

Genomgående färgas i tredje hand de två översättningarnas rimhanterande i De tolv av rena 

ordkonstruktioner och ord som skapats i enda ambition att cementera den svenska läsarens 

uppfattning av dikten som rimmad. I den sista delen av De tolv dras denna ambition så långt 

det går. I texten befinner man sig mitt bland de tolv och deras upprörda och paranoida 

stämning. Mitt i tåget riktas uppmärksamheten mot en gammal hund som genast väljs ut som 

symbol för det förlegade livet som måste bespottas och jagas bort: 

          - Dra åt helsike, din hynda.                         Glupska hund, dig undan packa, 

           Vill du smaka bajonett?...                           annars får du bajonett! 
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          Gamla värld – försvinn, va, skynda            Gamla värld, du tiggarracka, 

           annars får du se på bett!                           bort – du annars blir kotlett. 

           (Björkegren, 1989, del 12, r. 9-12)            (Lindqvist, 1924, del 12 r. 9-12) 

(Försvinn du, skorviga (alt. skabbiga), / Jag ska kittla dig med bajonetten! / Gamla värld, som en usel (alt. rutten 

eller skabbig) hund, / Försvinn, annars kommer jag att slå dig. – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1, 

nummer 3.) 

Innehållet i denna strof indelas (helt i enlighet med översättarnas ambition) i en fast 

rimstruktur. Strofen blir dock ett flagrant exempel på hur närheten till ordens betydelse 

försvåras genom denna praxis. Översättarna konstruerar strofen kring nyckelordet ”bajonett” 

vilket resulterar i att de med tvungenhet måste konstruera en sista vers som rimmar med detta 

ord. ”Bett” och ”kotlett” är tillagda ord, dock inte utan tydlig funktion. Strukturen upprätthålls 

och De tolv består i svensk språkdräkt som en rimmad textkropp vilken är tydligt förankrad i 

en rytmisk fasthet och som spelar på den lättdeklamerade stil som stipulerats i originaltexten. 

Lindqvists ”kotlett” kan man dock med lätthet sägas konfirmera Thomas Warburtons 

allmänna betyg på Linqvists tolkargärning som menade att den: ”lyriska känsligheten (…) 

vanligtvis fick sitta emellan i hans tolkningar, som mera utmärker sig för lyckade, hurtiga 

tonfall.”49 Det är intressant att just i samband med denna strof jämföra Lindqvist mer komiska 

översättningsstrategi med Björkegrens mindre humoristiska, något som kan sägas vara 

genomgående skillnad mellan båda diktöversättningarna och som möjligtvis kan härleda från 

Björkegrens mer allvarstyngda, historiska kunskap om den bolsjevikiska revolutionens 

följder. Här blir det sålunda tydligt att Björkegrens kontext innebär annorlunda premisser för 

översättning än hos Lindqvist. Att göra hotet mot hunden i ovanstående strof till ett hot om att 

göra djuret till ”kotlett” visar på Lindqvists ambition att göra sin översättningstext till ett verk 

som inkluderar en större humor, i detta fall på bekostnad av språkligt igenkännande. Bilden 

eller hotet kan knappast sägas vara en vanligt förekommande språkvändning i en svensk (eller 

rysk för den delen) text.  

Björkegren och Lindqvist gör som synes ett tydligt, genomgående val i sitt arbete med 

rimmen i De tolv. De väljer att rimma hela översättningstexten och på så sätt kan man anta att 

de litar på att diktens musikaliska företräden och grundläggande rytmik ska kommunicera 

diktens centrala stämningar. Översättningen av enskilda ord blir då också starkt präglade av 

                                                           
49

 Hellman, ”Rafael Lindqvist”, ”Svensk Översättarlexikon”, 
http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Rafael_Lindqvist, nedladdat 2012-03-13.  
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strukturen och en svensk ”vidareutveckling” av ordens betydelser blir oundvikligt och hos 

översättarna även uttalat. Björkegren och Lindqvist är två tolkare som i relationen till rimmen 

transformerar den ryska texten ”sense-for-sense” eller fritt. Detta innebär att De tolv på 

svenska sålunda presenteras som en text innehållande två olika sätt att hantera trogenheten till 

Bloks förlaga. Å ena sidan strävar man efter att vara helt trogen ursprungsrimmen, å andra 

sidan att kanalisera poesins och ordens mening trots de strukturella kraven. Om Björkegren 

och Lindqvist valt att redovisa en orimmad text hade kraven eller resultatet av arbetet blivit 

fundamentalt annorlunda. Valet mellan ett funktionellt rim eller en orimmad text är dock ofta 

oundvikligt då de ryska rimmen, enligt Björkegren och Blomqvist, inte bara har en musikalisk 

funktion utan också en metaforisk, varigenom diktens betydelse ofta kanaliseras.50 Detta är en 

viktig slutsats då jag i min vidare analys kommer att redovisa översättare som väljer att inte 

transformera rimmen vilket får ett annorlunda estetiskt utseende och en mer bokstavlig 

ordbetydelse. 

3.2.2. Bäckströms hanterande av Tsvetajevas rim 

Annika Bäckströms översättning (1986) av Marina Tsvetajevas Slutsång (den enda kompletta 

svenska översättningen) tydliggör något helt annat i samband med en diskussion av rim och 

deras översatta versioner. I Slutsång presenterar Tsvetajeva en rimstruktur som är lika 

strukturellt dominerande som hos Blok, men som genererar ett helt annat resultat i 

översättning. Bäckström använder endast sällan en helt genomförd rimstruktur och detta 

enbart i enstaka och lösryckta fraser där översättaren anser det både motiverat och möjligt att 

transformera rimmen till en svensk text. Bäckströms medvetna val att till stor del eliminera 

förlagans rim blir istället en möjlighet att med större tydlighet rekapitulera versernas och 

strofernas antal. Lika tydligt blir det att Bäckström i och med sitt val även med större lätthet 

närmar sig den egentliga ordbetydelsen. Hon närmar sig sålunda på ett klart sätt en mer 

bokstavlig översättning där möjligheten att översätta ord för ord uppkommer i och med att 

hon inte rimmar texten. Som exempel redovisar jag nedan den femte strofen i diktens nionde 

del: 

  Förlåt mig! Jag ville det inte! 

  Ett uppsprättat inres skri! 

  Så i morgonens fjärde timme 
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  Inväntar dödsdömda slutskottet 

  (Bäckström, 2010, del 9, r. 18-21) 

(Förlåt mig! Jag ville det inte! / Ett upprivet innanmätes (alt. upprivna inälvors) skrik! / De dödsdömda inväntar 

skjutningen / I morgonens fjärde timme – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 4.)  

Bäckströms översättning är tydligt ordnära, hennes strategiska huvudpunkt är sålunda att 

förminska de ursprungliga rimmens roll i poesin för att lämna plats till rytmiskt lika och 

ordnära översättningar som inte innehåller ett tvunget ställningstagande till rimmade slutord i 

varje eller varannan vers. Exempelstrofen visar på Bäckströms säkra hanterande av den 

bokstavliga meningen, men också på det (enligt Björkegren och Blomqvist) graverande 

faktumet att rimmens huvudsakliga roll på svenska är eliminerad (se fotnot 48). 

Slutsång är dock ursprungligen en rimmad dikt och översättaren försöker sålunda när det är 

möjligt att antyda i den svenska texten att detta också är fallet. Detta gör Bäckström i 

huvudsak på två olika sätt: genom att presentera enstaka strofer som genomför en rimstruktur 

liknande förlagans eller att översätta längre diktdelar med en utförd rimfläta. 

Exemplifieringen av detta är intressant inte minst tack vare att den accentuerar skillnaden 

mellan ordnära översättning och översättning som på grund av rim hamnar längre bort från 

ordalydelsen. Den första strof som Bäckström de facto rimmar, i direkt likhet till originalet, 

finner vi i andra delens första del: 

  Bröder i kringströvandet –  

  se här, vartill det lett! 

  Som åskan över huvudet, 

  som svärdets bett 

 (Bäckström, 2010, del 2, r. 1-4) 

(Zigenarbrödraskapet, - / Hit har det lett oss! / Åskan över huvudet, / En blottad sabel! – Min översättning, rysk 

förlaga Appendix 1 nummer 5.) 

I samma stund som rimmen blir en del av översättningsstrategin aktualiseras konflikten 

mellan ”word-for-word” och ”sense-for-sense”. Bäckströms praxis i ovanstående citat kan 

inte kallas felaktig eller övertolkande, men samtidigt påvisar strofen att ordbetydelsen blir 

mindre ackurat jämfört med innan i och med att den är rimmad och rytmiskt mer fast. Bortfall 

och tillägg av ord blir direkt en del av översättningstexten och en följd av strategin.  
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Det finns delar av Slutsång där Bäckström upplever större möjligheter att utföra en 

rimstruktur. Detta sker i del 12 där ursprungstexten är indelad i en struktur av ett växlande 

mellan fyraradingar och tvåradingar (många rimmade). Bäckström väljer i sin översättning att 

inte inordna någon av fyraradingarna i rimstrukturen, men många tvåradingar. Anledningen 

till detta synes inte självklar, men man kan anta att just den avgränsade strukturen, där två 

rader står för sig själva motiverar Bäckströms grepp: 

  Att under tråcklingen doldes en röd 

  åder av liv, inte murket spröd!  

  (Bäckström, 2010, del 11, r. 29-30) 

(Vad under tråcklingen — en åder av liv / Röd och inte rutten (alt.) murken! – Min översättning, rysk förlaga 

Appendix 1 nummer 6.) 

Det mindre formatet för den utförda rimflätan synes vara mer lämplig i relation till både 

strofens mening och de enskilda ordens betydelse. Här problematiseras den tes jag framlagt 

angående rimmen som avgörande faktor i samband med möjligheten att författa ordnära 

översättningar. Två rader som rimmar med varandra synes inte vara anledning för 

ordbetydelsen, det vill säga bokstavligheten, att minska. Här kan dock slutsatsen dras att 

strukturen är så pass avgränsad att rimmet inte längre, på svenska, spelar samma 

betydelsefulla roll i hela diktdelar. De två verserna står i en friare relation till övriga strofer i 

diktdelen och kan behandlas med större frihet i relation till den mer genomgående strukturen. 

Bäckström kan sägas använda dessa tvåradingar för att cementera de svenska läsarnas 

uppfattning av Slutsång som en ursprungligt rimmad dikt.  

Det bör sålunda sägas att Bäckströms översättning initierar en diskussion om både viljan och 

oviljan hos de enskilda översättarna. Viljan och ambitionen att utföra en översättning som 

koncentrerar sig kring den rent faktiska betydelsen, vilket effektivast uppnås genom ett 

eliminerande av rimmen, och oviljan att helt och hållet presentera en orimmad dikt på svenska 

som på ryska står som rimmad. Behovet att, om inte stipulera en liknande struktur i en svensk 

version av poesin, så åtminstone antyda/påvisa att de tagit ett ställningstagande, finner vi här 

ett exempel på i Bäckströms strategi. Resultatet blir något som kan kallas ett växlande mellan 

bokstavlighet och fri översättning som styrs av valet mellan rim eller inte rim. 

Björkegren och Lindqvist klassade sig själva som tolkare av Bloks dikt. Bäckström beskriver 

sin roll som ”översättare” och antyder i sitt efterord att de sällan utförda rimmen endast bör 



29 
 

ses som antydningar av Tsvetajevas förhärskande form.51 Man kan sålunda argumentera för 

att det finns en skillnad mellan tolkare och översättare i samband med översättning av rysk 

poesi till svenska. Samtidigt kan detta vara en språklig detalj med vilken översättare som 

presenterar en rimmad (eller orimmad men fri) översättning långt ifrån den enskilda 

ordbetydelsen söker påvisa svårigheten i en direkt överföring av texter som producerats på 

annat språk i en annan kontext.52 Oavsett anledningarna framkommer det i min analys en 

tydlig skillnad mellan de tolkande översättarna med förankring i form och rim och mellan de 

mer bokstavliga översättarna som istället förminskar ursprungsstrukturen. Detta visar att 

Susan Bassnets drar en riktig slutsats om att skillnaden mellan fri och bokstavlig tolkning 

även i modern kontext är aktuell i diskussioner om översättningar.53 I min analys intar den en 

viktig plats just inte minst då tolkningar ställs mot översättningar och där bokstavligheten 

ställs emot den mer fria tilliten till melodi, musikalitet och struktur som kommunicerande 

kanal för poesins underliggande mening. Om översättaren inte rimmar blir 

översättningstexten mer ”ord-för-ord” än om översättaren strävar efter att återge den 

ursprungliga rimanvändningen, med den följd att ljudspråket/ljudmusiken blir mer diffust. 

3.2.3. Översättarnas strategi i relation till Achmatovas rim 

Achmatovas dikt Rekviem intar en särskild position i min analys av flera anledningar. Den 

står som enda dikt skriven under flera års tid, 1935-43 vilket yttrar sig genom dess varierande 

form och struktur. Dess ursprungliga existens är dessutom kantad av publiceringsförbud, 

förföljelse och systematisk mobbing från etablerade litteraturinstitutioner på ett helt annat sätt 

än Bloks hyllade och Tsvetajevas utländska publikationer. I likhet med de andra dikterna som 

behandlas i min analys är Achmatovas dikt till största delen rimmad och framtvingar sålunda 

ett beslut hos varje översättare som konfronteras med originaltexten. Björkegren och 

Lönnqvist tar sig an diktens struktur på liknande sätt, nämligen genom antydningar av 

rimstrukturen (vilket sker genom sporadiska strofer/verser som rimmar med varandra) vilka 

fungerar som en accentuering av poesin som formbunden. Resultatet blir sålunda två 

översättningar där texten blir mycket ordnära, men där ursprungsdiktens rim inte framkommer 

mer än vid enstaka tillfällen. 
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I samband med de enskilda utgåvorna har översättarna själva författat förord/efterord vilket i 

sig är en direkt källa till den av dem själva upplevda problematiken angående den 

formmässiga ordningen i förlagan. Lönnqvist för ingen större diskussion om rimmen men 

kommenterar i slutet av sitt förord den del av hennes ambition som man med lätthet kan 

härleda till praxisen i denna del av översättningen: ”Vid överföringen till svenska av dikterna 

har ansvaret inför de av Achmatova valda orden varit min ledstjärna.”54 Hon kallas/kallar sig 

också en översättare, på så vis i samband med de ryska rimmen en ordkoncentrerad 

översättare med mindre benägenhet att använda den ursprungliga rimstrukturen. Trogenheten 

mot orden kan sägas ta en plats i översättningstexten genom de borttagna rimmen trots att 

detta i förordet aldrig är uttalat. Till skillnad från Lönnqvist kommenterar Björkegren (som 

även i samband med Achmatova kallar sig tolkare) anledningen till den ringa roll rimmet har i 

hans översättning: ”Jag har, utom i några fall då det känts naturligt och viktigt, avstått från 

rim eftersom svenskans möjligheter på den punkten är lika torftiga som ryskans är rika (…) 

Det finns också mycket att säga om hennes 'lj udspråk' , om konsonanternas och vokalernas 

musik, om hennes halvrena, ' dissonantiska'  rim (…) sådant kan naturligtvis sällan överföras 

till ett annat språk.”55 Även hos Björkegren blir problematiken mellan överförd rimfläta och 

ordnära översättning outtalad. För Björkegren springer konflikten ur den uppenbara 

problematiken i att transformera Achmatovas rim och den ton som förmedlas i och med 

hennes struktur och vad han kallar ”dissonantiska” rim. Han är också en av de översättare som 

ingår i min analys som aktualiserar svenskans fattigdom angående möjligheterna att rimma i 

jämförelse med det ryska språket. Björkegren strävar i sin tolkning efter att presentera en, i 

Sverige, tämligen okänd del av Achmatovas produktion och detta syns i dennes mer utförliga 

kommentarer i förordet. Han vill förklara sin praxis med större tydlighet än Lönnqvist. 

Utifrån dessa båda översättares information om översättningsarbetet bör dock en fråga ställas: 

Är valet mellan rim eller inte rim något som beror på just den skillnad som uppstår i 

ambitionerna att transformera orden till riktiga betydelser respektive viljan att helt presentera 

poesins struktur? Eller är detta enbart en följd av valet mellan ”ord-för-ord” och ”mening-för-

mening”? Det finns en möjlighet att översättarnas strategi endast beror på estetiska 

möjligheter och ambitioner, ovanstående citat från Björkegren och Lönnqvist väljer i vilket 

fall att inte nämna konflikten mellan bokstavlig och fri översättning som avgörande. 

Samtidigt är det i min mening dock tydligt att resultatet, oavsett grundläggande anledningar 
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blir likadant, det vill säga en översatt text som med rimmat utseende inte befinner sig lika 

nära ordbetydelsen som en text som inte rimmar, vilket syns i ett betraktande av de svenska 

översättningar av rysk poesi som jag studerat. 

Björkegrens översättning från 1978 är den tidigaste av de två översättningarna i min analys 

och också den översättning som mest aktivt inkluderar rim. Denna aktivitet är dock som sagt 

liten och syns som allra bäst i den andra delen av dikten som består av 4 rimmade tvåradingar 

(se Appendix 1). Denna del tjänar allmänt som bästa exempel på skillnaderna och likheterna i 

de båda översättarnas sätt att hantera originalets rim: 

         Stilla flyter stilla Don.                   Stilla flyter stilla Don. 

         Månen kommer till stugan grå.             gulvit måne tittar in. 

 

         Stiger in med kepsen på.                    Mössan bär den käckt på svaj, 

         Ser en skugga i en vrå.                    ser i rummet kvinnans skugga. 

 

         Skuggan av en kvinna spröd,                 Denna kvinna är sjuk, 

         övergiven, utan stöd.                    denna kvinna  är ensam. 

 

         Fängslad sonen, mannen död.                Mannen i graven, sonen i fängelse, 

         Bed för mig i denna nöd.                       be för mig, be. 

        (Björkegren, 1978, del 2, r. 1-8)            (Lönnqvist, 2008, del 2, r. 1-8) 

(Tyst flyter tysta Don, / Gul måne kommer in i huset. / Kommer med hatten (alt.) mössan på sned, / Den gula 

månen ser skuggan. / Den här kvinnan är sjuk, / den här kvinnan är ensam. / Mannen i graven, sonen i fängelse, / 

Bed för mig. – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 7.) 

Björkegren är som synes den enda som vill utföra en rimstruktur i just denna del av Rekviem. 

Stroferna blir ett visuellt exempel på mitt antagande om skillnaden mellan tolkare och 

översättare. På ett tydligt sätt kan den icke-rimmande Lönnqvist vara mer ordagrann (se 

Munday) i sitt hanterande av orden är den rimmande Björkegren. Samtidigt blir de 

ursprungliga rimmen, och den rytmiska effekt som följer därav, tydligare hos Björkegren.  
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Den översatta rimstrukturen är, som sagt, ovanligt förekommande. Den sista delen av dikten 

(eller del två av epilogen) är också endast bestående av tvåradingar men i båda 

översättningarna så gott som orimmade. Det finns lösryckta exempel på rimstrukturer och 

verser som rimmar med varandra men det blir rent faktiskt aldrig en del av en genomgående 

struktur och Rekviem blir sålunda i svensk språkdräkt ingen rimmad dikt, utan en dikt som på 

vissa ställen använder rim som en sammanknytande komponent i dikten. Frågan måste ställas 

om en översättning effektiviseras om praxisen i översättningsarbetet är att gå en medelväg 

mellan de två motpoler som min diskussion har kretsat kring i ovanstående avsnitt. Denna 

avvägning är viktig och måste diskuteras i översättningsteori. Diskussionen om skillnaden 

mellan bokstavlig och fri översättning bör antas vara anledning till en vidare analys som 

grundar sig på två extremexempel, alltså två olika strategier som befinner sig på motsatta 

delar av skalan. Diskussionen om detta blir sålunda ett essentiellt perspektiv i betraktande av 

översättningsstrategier till svenska från språk som strukturellt, tonalt, och visuellt skiljer sig 

så mycket från många västeuropeiska språk som ryskan gör. 

Denna skillnad inses och har insetts inte minst av ryska, teoretiserande poeter. Prominenta, 

ryska författare som samtidigt var översättare har både till fullo använt rimmens möjligheter 

och insett svårigheten i att transformera dem till nya språkliga kontexter. Boris Pasternak som 

var poet och romanförfattare, översatte många stora, västeuropeiska verk till ryska och 

menade att poesi måste tolkas och tillrättaläggas för att bli poesi inom ett annat språkligt 

område (det vill säga placeras i en ny kontext).56 I likhet med Pasternak påvisade poeten och 

essäisten Joseph Brodsky svårigheten med att transformera de ryska rimmen till andra, 

europeiska språk men var bevisligen mycket involverad i översättningsarbetet som svenska 

och andra översättare utförde med hans egen poesi och krävde då att rytmiken skulle 

bevaras.57 Man skönjer sålunda en dubbelhet hos ryska poeternas egna upplevelser av 

rimproblematiken och skillnaden mellan fri respektive bokstavlig översättning. De inser 

rimmens viktighet för deras egen konst, samtidigt som de tvingas inse att ryskans särskilda 

rimanvändning sällan med gott resultat transformeras till ett språk vars möjligheter till rim är 

mer fattiga. Båda författarna har dock en tydlig ståndpunkt: rytmiken, formen och rimmen är 

omistliga för den ryska poesin. Utan att vara formmässiga reaktionärer som enbart 

förespråkade gamla versmått så ansåg alltså dessa ryska poeter (i likhet med Björkegren och 

Blomqvist) att rimmens roll i det ryska språkets poesi inte bara var av formmässig natur. En 
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slutsats vars viktighet inte med lätthet kringgås i olika översättningsstrategier. Utifrån detta 

skulle alltså till exempel Björkegrens tydligare trogenhet till rimstrukturen vara en strategi 

som svarar väl mot den roll som rimmen de facto upplevs inneha i den ryska poesin, i 

synnerhet av ryska poeter själva. I vilket fall motiveras dennes praxis mer av de ryskspråkiga 

författarnas egen respekt inför rimmens formmässiga och ”betydelsebärande” funktion.58 

Klart står i vilket fall att flera ryska poeters åsikter om bevarandet av den ursprungliga formen 

varit tydliga och dokumenterade och sålunda en möjlig del av båda översättarna 

arbetsstrategi. 

3.3. Ordens svårighet och översättarnas lösningar 

Vid en granskning av översättningar från ett annat språk konfronteras man ofrånkomligen 

med ord som endast med svårighet behandlas av översättarna så att de får en funktion i en 

annan språkdräkt. Detta ofta i kombination med ord som har flera eller svårtydda 

betydelser/meningar. En effektiv, teoretisk bakgrund till en diskussion angående 

översättningen av ord och meningar som skapar tydliga problem i transformationen mellan 

olika språk är diskussionen om ekvivalens. Ekvivalens i översättning beskrivs hos Palumbo 

sålunda:  

“Equivalence is the term used to refer to the relationship existing between a translation and the 

original text (…) Equivalence can be seen as a relationship of  sameness'  or  similarity'  which 

however leads to problems of  establishing relevant units of comparison, specifying a definition 

of sameness, and enumerating relevant qualities'” .59 

Palumbos citat visar på en möjlighet att definiera vad ekvivalens i översättning är, det vill 

säga likheter/motsvarigheter i bokstavlig, synlig och underliggande mening. En sådan 

definition motiverar dock i sig en vidare diskussion om komparativa strategier och vidare 

perspektiv av vad likhet/ekvivalens egentligen består i. Ett tydligt exempel på en förklarande, 

tidig teori om ekvivalens finner vi hos Munday som beskriver hur Roman Jakobson i sin 

diskussion om lingvistisk mening och ekvivalens väljer att utgå från det ryska ordet för ”ost” 

(“сыр”) när han diskuterar skillnaden mellan det som åsyftas i texten och huruvida detta går 

att/ hur man ska applicera det i det direkta översättningsarbetet.60 I likhet med Jakobsons 

slutsats att det ryska ordet för ost inte åsyftar samma sak i andra europeiska språk (Munday 
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pekar på Jakobsons exemplifierade ord som engelskans ”cheese” eller tyskans ”käse”61) 

konfronteras vi i de tre ryska dikterna med ord som både innebär en direkt omöjlighet till 

översättning och ord som innebär stora svårigheter och olika tolkningsmöjligheter. I båda 

fallen ställs krav på översättarna att hitta och presentera ekvivalenter till orden som står i 

förlagan vilket är viktigt i denna del av min analys. 

Ett lika viktigt perspektiv behandlar översättares skyldighet/möjlighet att i sin översatta poesi 

levandegöra eller svenskifiera/russifiera ord och uttryck för att accentuera strofernas och 

versernas underliggande mening. Genomgående hos varje översättare i min analys finns viljan 

att i vissa fall göra texten mer svensk respektive mer rysk. Det finns sålunda direkta exempel 

på när översättare väljer att levandegöra poesin genom att tillrättalägga ord som en svensk 

läsare inte har en stor möjlighet att ha någon egentlig relation till. På samma sätt finns det 

exempel på när översättarna väljer att gör texten/poesin mer ”rysk” än vad den egentligen är 

för att på så sätt direkt accentuera diktens ryska ursprung och känsla, en känsla som 

antagligen försvinner i och med eliminerandet av det ryska språket. Ett liknande sätt att 

tillrättalägga texten eller ”förklara” poetens särskilda ordanvändning står ofta att finna i 

notapparater eller tydliggörande kommenterande texter. Dessa val motiverar en viktig 

diskussion om hur viktig ett levandegörande av poesin är. 

När David Damrosch diskuterar världslitteratur och hur människor valt att levandegöra 

budskap och mening genom kulturell tillrättaläggning visar han bland annat på den 

ålderdomliga, aztekiska poesin som mötte de spanska erövrarna på 1500-talet. En kyrkoherde 

valde att levandegöra det kristna budskapet genom att ta aztekernas gamla sånger, blanda 

detta med erövrarnas religion och språk och på så sätt levandegöra sitt budskap.62 Detta är inte 

en direkt diskussion om översättning men visar ändock på hur man genom att förankra texter i 

historia och sociala normer kan göra och har gjort litteratur mer begriplig och mer levande för 

läsare som inte inkluderas i ursprungskontexten. Detta innebär inte bara en makt för 

översättarna, det innebär dessutom ett ansvar inför hur man genom tillrättalägganden av ord 

och uttryck förhåller sig till poesin. 

3.3.1. Finns ”bredrumpade” på ryska? 

I De tolv finns det ett tämligen stort antal folkliga utrop, rysk slang och ord som i sig, i en 

granskning av den översatta texten, accentuerar svårigheten att översätta från ryska till 
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svenska. Dessa situationer initierar inte bara en diskussion om vilka ekvivalenter man kan 

finna i översättningsarbetet, översättarna av Blok tvingas helt enkelt att söka efter och 

konstruera ekvivalenta uttryck för att kommunicera vad poeten vill säga i och med 

användningen av dessa ord. Det försök till definition av likheter i mening och känsla som 

Palumbo i ovanstående citat påvisar aktualiseras inte minst i direkt kontakt med dessa 

textuella svårigheter. 

Det tydligaste exemplet på hur översättarna i denna analys tvingas forma ekvivalenta uttryck 

finner vi i slutet på del 2 i De tolv när attacken från folkets massa mot det gamla landet, dess 

högadliga bekvämlighet och bondska naivitet framställs med en triptyk av nedsättande 

tilltalsnamn eller skällsord. Dessa ord står inte att finna i någon ordbok eftersom att de 

sammanställts som en del i författarens vilja att använda folklig grovhet i uttrycken och är 

också det tydligaste exemplet från översättningarna där de båda tolkarnas texter skiljer sig 

som mest från varandra: 

Vi pepprar så Heliga Ryssland förgås –  Ge fyr, ge fyr på vårt Helga Ros – 

                                 det gubbstruttssaliga,  det frodiga, 

                               det bondtjyvsveliga,       det bondska, 

                      det tungt-i-arseliga!  det bredrumpade! 

(Björkegren, 1989, del 2, r. 27-31.) (Lindqvist, 1924, del 2 r. 8-11)63 

(De tre huvudsakliga orden som avslutar varje översättningsstrof är praktiskt taget oöversättbara. Ett förslag på 

översättning av hela strofen skulle emellertid kunna se ut så här: ”Skjut en kula (alt. kulor) i Heliga Ryssland - / I 

det möglande (alt.urgamla - en engelsk översättning av Maria Carlson föreslår ”ancient”64) / I det lantliga (alt. 

bondska - det ryska ordet ”Izba” (Изба) som är en del av Bloks användning betyder ordagrant ”bondstuga”) /  I 

det fet-rumpade (alt. rumptjocka eller rumptunga!) – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 8.) 

Denna trio består av två ord som innebär den största svårigheten (de första två i ordningen) 

och ett ord vars utmaning inte är lika stor, vilket ordagrant hänvisar till det Heliga Rysslands 

stora bakdel. Samtidigt skönjer man i en granskning av de båda svenska översättningarna, 

även om man inkluderar Carlsons engelska översättning, ett mönster i den framställningen av 

ekvivalenta ord och uttryck. I och med att föregående rader stipulerar strofen som ett hånande 

av den gamla ordningen så kan man utifrån de goda översättningsförsöken presentera följande 

ekvation: Ord 1 = det åldrade Ryssland (det vill säga Rysslands gamla/konservativa sida), Ord 
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2 = Det lantliga Ryssland (det vill säga ett hånande av gammelrysslands lantliga outvecklade 

naivitet, religiositet och icke-modernitet) och Ord 3 = Det frossande Ryssland (en kritik av 

den rika och giriga överklassen som stod i bjärt kontrast till de bolsjevikiska idealen). 

Siktandes mot detta konstruerar Björkegren tre ord som inte bara spelar på folklig grovhet, de 

framställer även de ursprungliga orden som konstruerade. Han gör gammelryssland till 

”gubbstruttssaligt”, det gamla folket till ”bondtjyvsveliga” och använder den fettiga rumpan 

och konstruerar ordet ”tungt-i-arseliga”. Lindqvist lägger inte samma tyngdpunkt vid dessa 

ord som Björkegren utan ändrar strofindelning och struktur så att alla ord står med versbörjan 

vid en fast vänstermarginal. Själva översättningen av orden är betydligt mindre ute efter att 

kommunicera Bloks stil. Detta samtidigt som han i lika hög grad kommunicerar likheter i 

ordalydelsen, med undantag kanske av ”frodiga” som jag försökt att inordna i en fraktion av 

likhet med det ryska ursprungsordet, men som ändå får räknas som en, om inte felaktig, så 

åtminstone främmande översättning. Hans ord ”bondska” och bredrumpade” får sägas vara 

effektiva och ambitiösa lösningar på den ryska svårigheten i relation till den citerade strofen. 

Samtidigt måste Palumbos diskussion om svårigheten i att definiera likhet beaktas. Det är 

tämligen svårt att argumentera för att ”gubbstruttssaligt” eller ”frodiga” kan sägas ha stora 

likheter med de ursprungliga orden. Man kan till och med påstå att översättningar av dessa 

ord blir godtyckliga försök att finna likheter där det inte finns några. Det sätt som översättarna 

ändå hanterar dessa ord får dock sägas kunna inordnas i en liknande aktivitet som Jakobson 

redovisade i samband med ordet ”ost”.65 Översättarna arbetar för att hitta liknande ord och 

meningar genom att antyda vad de ryska orden de facto innehåller (se Min översättning) och 

löser detta problem genom att använda egenpåhittade ord eller slanguttryck. Strategiskt kan 

man alltså argumentera för att översättarnas praxis här återspeglar författarens egen aktivitet, 

översättarna skriver om dessa ord med hjälp av en fri och slanglik relation till språket för att 

de över huvudtaget ska kunna ha en funktion som ”påhittade” ord i en svensk 

översättningstext. Detta är en del av den strategi som i översättningsteori kallas ”rewriting” 

och som bland annat syftar på att det i vissa fall är nödvändigt att skriva om ord och uttryck 

(det vill säga frångå en ”ord-för-ord översättning) så att deras funktion effektiviseras i en ny 

kontext.66  

En liknande svårighet med effektiva transformationer av enskilda ord finner vi på andra 

ställen i översättningarna av De tolv. Denna konflikt blir talande när ord faller bort i 
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översättningstexten. Tydligast blir detta när översättarna beskriver en i revolutionens kaos 

utförd färd i en vagn och använder substantivet ”kusk” respektive translittereringen ”lihatj” 

för att beskriva föraren av vagnen. Det ryska ordet betyder bokstavligen ”fartdåre” eller 

”våghals” och förklaringar till detta ord står att finna i flera lexikala hjälpmedel. Sålunda finns 

det stora möjligheter att finna ekvivalenta och rent bokstavliga motsvarigheter till ”fartdåre” 

och trots detta står några förståeliga eller lämpliga översättningar av just det ordet inte att 

finna i någon av de svenska översättningarna som inkluderas i min analys: 

                Kusken gormar, snön den far I ett snömoln, med lihatj 

                (Björkegren ,1989, del 4, r. 1.) (Lindqvist, 1924, del 4, r. 1.) 

(Snön virvlar, fartdåren (alt. våghalsen) ropar(alt. skriker – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 

9.) 

Även här kan man, i likhet med tidigare översättningsexempel av Björkegren och Lindqvist, 

dock finna förklaringen i poesins rytmik. 7 stavelser i den ursprungliga texten blir här också 7 

stavelser i de svenska översättningarna. Trogenheten till rytmiken kan utifrån denna slutsats 

vara en orsak, i kombination med rimmen, som försvårar möjligheterna att framställa en 

ordnära översättning.67   

Översättningarna av Bloks dikt lämpar sig som synes mycket för en diskussion om ekvivalens 

då dennes språkanvändning är mer skiftande och mer varierande i stilnivå än Tsvetajevas och 

Achmatovas. Samtidigt finns det även exempel på svåröversatta ord även i Slutsång och 

Rekivem. Dessa exempel är dock oftast representerade som rena substitutioner av ord som 

synes lätta att översätta men som i den presenterade översättningstexten har bytts ut mot ord 

som tämligen tydligt förändrar strofens eller versens betydelse (alt. riktning). Ett tydligt 

exempel på detta hos Bäckström är när översättaren konfronteras med Tsvetajevas svårtydda 

metaforer: 

  Det som igår räckte till midjan 

   når stjärnorna strax.  

                         (Bäckström, 2010, del 1, 33-34.) 
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(Det som igår sträckte sig till midjan (alt. nådde till midjan,) / Når plötsligt upp till stjärnorna – Min 

översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 10.) 

Konflikten skapas här i samband med ordet för “plötsligt” (se Min översättning ovan) som 

hos Bäckström blir ”strax”. En motivering till översättarens val skulle kunna vara kontakten 

med ordet ”utväxt” som förekommer i översättningstexten två verser senare i samma strof. 

Användningen skulle då kunna kallas ett försök till en allitteration med konsonanten “x” som 

ingår i båda orden. Detta kan dock synas långsökt och svaret på frågan om varför översättaren 

väljer ”strax” istället för ”plötsligt” kan heller inte besvaras med en rytmisk förklaring. 

Tydligt är dock att ordanvändningen minskar rörelsen i strofen. Den kraftiga plötsligheten 

byts ut mot en, visserligen snar, men ändå väntad rörelse mot stjärnorna. Det är tydligt att 

översättarens strategi resulterar i en klar om än icke avgörande betydelseförändring i 

ovanstående exempel. Det sker ingen dramatisk meningsförändring och översättarnas 

ekvivalenta uttryck fyller sin funktion. Trots detta bör det framhävas att bortfall av ord (till 

skillnad mot exemplet från Björkegren & Lindqvist) inte nödvändigtvis har med 

svårighetsgraden i att finna ekvivalenta uttryck att göra utan kan vara en direkt följd av 

översättarnas val gjorda i relation med deras egen praxis och deras egna ambitioner, till 

exempel då översättarna i likhet med exemplet innan vill fånga upp ljud eller andra nyanser i 

texten. Detta i sig problematiserar diskussion av ekvivalens. Svårigheten ligger i att identifiera 

översättarnas användande av ekvivalenter i kontrast till av översättarna eget tagna beslut att 

byta ut ord som i svenskan blir mer poetiskt eller grammatiskt riktiga. Detta är en viktig 

konflikt vars resultat helt beror på vilka grundläggande ambitioner som översättarna har. 

Bäckströms strategi är i ovanstående exempel inte något som med lätthet kan inordnas i en 

definierande diskussion av ekvivalens men väl ett exempel på de friheter som en översättare 

kan känna sig nödgade att ta i översättningsarbetet, även när detta frångår den i övrigt tydliga 

ambitionen att närma sig en ”ord-för-ord”-strategi i översättningen 

Ett liknande bortfall finner vi både hos Björkegren och hos Lönnqvist när de översätter 

följande strof i Rekviem som behandlar diktjagets frustration inför de krav som det 

förtryckande sovjetsystemet ställde på det personliga medvetandets innehåll och tillstånd i 

samband med terrorn: 

         Idag skall så mycket ske:  Jag har så mycket att göra:  

         jag skall ge minnet nådastöten, måste döda minnet, 

         min själ måste bli som sten,  måste låta själen bli till sten, 
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         jag skall lära mig leva igen.  måste lära mig leva på nytt. 

         (Björkegren, 1978, del 7, r. 4-8.) (Lönnqvist, 2008, del 7, r. 4-8) 

(Idag har jag mycket att göra: / Måste döda minnet ända till slutet, / Måste göra själen till sten, / Måste återigen 

lära mig leva. – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 11.) 

Båda översättningsstroferna innehåller bortfall och tillägg i relation till den egentliga 

betydelsen. Hos Björkegren sker detta tydligast i och med tillägget av ”nådastöten”, vilket är 

en konstruktion för att allitterationsrimma med ”sten” och genom borttagandet av de 

ursprungliga upprepningsorden. Lönnqvist i sin tur är mer ordnära och håller sig till 

ursprungsbetydelsen både i meningsbyggnad och i ordalydelse. Det mest intressanta i 

samband med denna strof är dock det bortfall av ordet ”slutet” som sker hos båda 

översättarna. Substantivet i originalet betyder ordagrant ”slut”. Detta drag av definitiv 

aktivitet tillintetgörs i översättningen. Ett förslag till anledningen av bortfallet är att ”döda 

minnet ända till slutet” skulle bli en främmande, svensk formulering. Denna förklaring haltar 

dock då ”att döda minnet” knappast kan kallas mer naturligt existerande i den svenska 

språkdräkten än minnets slutliga död oavsett olikheter i rytmiken. Gemensamt för 

svårigheterna i översättningen av enskilda ord är dock att de står som andra huvudproblem i 

översättningsarbetet tillsammans med den rimbaserade konstruktionen. Översättarna 

konfronteras konstant med den avvägning som strävandet efter att kunna skapa ekvivalenta 

uttryck och ord innebär. I addition till detta följer, enligt Palumbo, inte bara finnandet av 

ekvivalenta uttryck, översättarna bör dessutom identifiera och analysera vari denna likhet 

ligger. Lönnqvist och Björkegren utsätts för en nödvändighet i arbetet (likt alla översättare) 

med sina översättningar: att bestämma och motivera valet eller utbytet av enskilda ord.68 

Resultatet blir översättningar där strategierna i översättningen i många fall vill kommunicera 

ordens underliggande mening, snarare än att återge exakta ordöversättningar. I följande 

avsnitt diskuterar jag ett annat sätt att lösa problem i relationen mellan de ryska och de 

svenska orden: accentueringen eller förminskandet av Ryssland som land, kultur och 

språkområde i den översatta poesin.  

3.3.2. Förstora eller förminska Rysslands plats i översättning? 

Det faktum att poesin, vars översättningar jag analyserar i detta arbete, är skriven i en 

rysk/sovjetisk kontext och att detta i sig skapar alldeles särskilda problem syns på flera olika 

sätt i de olika översättningstexterna. I de fem översättningarna yttrar sig detta i huvudsak på 
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två sätt: genom direkta translitterationer av ryska ord i översättningstexten och genom att 

russifiera ord och uttryck i ambition att framhäva poeternas kontextuella förankring. 

Samtidigt finns det avsnitt i översättningarna som förminskar det ryska innehållet eller 

försvenskar texten för att göra poesin mer lättillgänglig för svenska läsare. Detta sker främst 

genom tillrättaläggning av politisk inkorrekthet och genom att rent faktiskt spela på fördomar 

och cementerade, ”klassiska” bilder av den ryska eller ortodoxa kulturen och kontexten. 

Intressant nog finns sålunda exempel på ord/uttryck där neutrala uttryck byts ut mot en 

översatt ekvivalent som aktivt spelar på svenska läsares förutfattade meningar av vad som 

inkluderas i en gängse bild av det ryska. Försvenskningar synes istället vara sprungna ur en 

vilja att förtydliga komponenter i texten som inte med lätthet upptäcks eller förstås av en 

läsare som står utanför den ryska kontexten. 

Translitterationer som ett aktivt grepp i översättning är inte något som dominerar i de mer 

moderna översättningarna i min granskning. Det finns uppenbara problem i strategin att 

endast föra över de ryska uttrycken till den svenska texten genom att translitterera orden och 

innebär/motiverar förklarande notapparater, vilket sällan förekommer i någon större 

utsträckning. Den äldsta översättningen från 1920-talet utförd av Rafael Lindqvist är också 

den text vari detta sätt att översätta också är mest representerat. Redan i tidigare kapitel 

angående svårigheter i översättning av ord (se kapitel 3.2.1.) visade jag på Lindqvists 

translitterering av det ryska ordet för ”fartdåre” (личах), en användning som är talande för 

dennes praxis i samband med De tolv. Nedan redovisar jag två ytterligare exempel (båda från 

del 1): 

 ”All makt åt Konstituerade Sobranien!”  Och där en långrock smyger fram  

 Och strör kring sig bitar av prat:   bak drivorna - stopp, stopp! 

 ”Vi höllo också en sobranie   De ser ju ut som ett Guds lamm, 

 i huset här – med champanje …   tavaristsj-pop? 

 (Lindqvist, 1924, del 1, r. 64-67)   (Lindqvist, 1924, del 1, r. 42-45) 

(Citat 1: ”All makt åt Konstituerande Församlingen”… / Och ord hörs (alt. förmedlas): / …Vi var också 

församlade här… / …Här i denna byggnaden… Citat 2: Och här i långa skört — / Litet avsides — i snödrivan… 

/ Varför är du dyster nu, kamrat präst (alt. prelle?) – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 12 och 

13.) 
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I första ovanstående citat translittereras ”Sobranien” (det vill säga ”församlingen”), detta 

antagligen i ett försök att förankra översättningen av dikten i en bolsjevikisk vokabulär. 

Samtidigt blir det hos Lindqvist också ett sätt att transformera den ursprungliga textens något 

dissonantiska (se Appendix 1) rim till ett svenskt lika ”obekvämt” rim presenterat genom 

”sobranie” och ”champanje”. I det andra översatta citatet är det ”tavaristsj-pop” som står som 

direkt överfört uttryck, också denna strof i ett försök att hantera de ursprungliga rimmen 

tillsammans med tidigare uttryck ”stopp, stopp!”. Lindqvists sätt att ge plats till det ryska 

språket i sin översättningstext kan synas speciellt men står i dessa strofer som komponenter 

med tydliga funktioner. De blir inte bara en del av översättarens sätt att hantera de 

ursprungliga rimmen, greppet att translitterera och direkt överföra ryska ord till svenska 

strofer förankrar mycket effektivt poetens språk som ryskt fast i en ny svensk kontext. 

Däremot så försvårar Lindqvist för svenska läsare som står helt utan kunskaper i ryska och 

som knappast på egen väg kan skapa sig en faktisk relation till de ryska uttryck som han 

använder. Detta löses i och med noter och kommentarer vilka förekommer i samband med 

Lindqvists ordförklaringar löpande i översättningen. Den andre översättaren av Blok 

representerad i den här analysen, Hans Björkegren, använder sig inte av samma grepp över 

huvudtaget, vilket i sig kan förklaras av det tidsmässiga avståndet. Björkegren kan sägas inse 

att de svenskspråkiga läsarnas relation till de ryska/bolsjevikiska i Sverige eller Finland på 

80-talet inte är given och att detta problem blir tydligare utifrån dennes tidsmässiga 

förutsättningar till skillnad från Lindqvists mer tydliga närhet till de revolutionära 

händelserna. 

Ett liknande ”bevarande” av ryskans ursprungliga ordanvändning ord finner vi i de båda mer 

moderna översättningarna av Rekviem. I likhet med Lindqvist används denna överföring för 

att cementera intrycket av poetens kontext. I Achmatovas fall innebär detta just hennes 

position av drabbad konstnär och tidsvittne. Skillnaden ligger dock i att Björkegrens och 

Lönnqvist bevarande inte har någon som helst formell orsak i relation till rimmen utan 

bevarandet står som ett resultat av kombinationen mellan omöjlighet (ordet är så gott som 

oöversättbart) och vilja att accentuera poetens roll som sanningssägare och samvete: 

           jag skall minnas…Som en streltserhustru  Som streltsernas hustrur  klagar jag 

      skall jag gråta vid Kremls höga torn.  högljutt vid muren till Kreml. 

           (Björkegren, 1978, del 1, r. 7-8.)   (Lönnqvist, 2008, del 1, r. 7-8) 
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(Jag kommer att bli som streltsernas hustrur, / vara (alt. stå) under tornet i Kreml. – Min översättning, rysk 

förlaga Appendix 1 nummer 14.)  

Ordet ”streltser” överförs till den svenska översättningen av både Björkegren och Lönnqvist, 

vilket tyder på att uttrycket i sig inte binds av perspektivet innan eller efter Sovjetunionens 

fall för översättarnas arbete. Detta kan sägas bero på uttryckets förrevolutionära historia. 

Streltserna (som förklaras utförligt i de båda översättarnas kommentarer) var en grupp av 

soldater som tjänade som Peter den Stores personliga livgarde. Många av dessa dömdes till 

döden när regenten slagit ner ett rebelliskt uppror och detta föranledde de berömda, men 

verkningslösa, bönerna för nåd som utfördes av soldaternas fruar utanför Kreml.69 Ordet i sig, 

(”стрелок” eller “стрелец”), betyder bokstavligen ”skytt” men en sådan översättning av ordet 

hade inte fyllt någon funktion i ovanstående citat, den hade närmast kunnat kallas en språklig 

eller historiskt felaktig översättning. Det intressanta ligger nämligen i den tyngd som just det 

ryska ordet innehar och i den identifikation som poeten/eller diktjaget finner just i de gråtande 

bönerna om nåd från förtryck riktat mot folket av makthavarna.70 Bevarandet av ordet 

”streltser” har sålunda en mångbottnad funktion. Det skapar en kanal för det ryska språket in i 

den svenska texten, den accentuerar Achmatovas egen kontext samt belyser poetens egen 

ambition att inte bara vara en skildrare utan också innehavaren av en huvudroll i besjungandet 

av de som dödats av en förtryckande statsmakt. Denna funktion innebär dock också problem. 

Antagligen har få svenska läsare en relation till uttrycket ”streltser”. Björkegren löser detta 

med en fotnot men Lönnqvist nöjer sig med en förklaring i ett essäistiskt efterord. Sålunda 

beror funktionen för det försvenskade ryska ordet på hur väl översättarna belyser vad de 

egentligen betyder. En svårighet som också syns hos Lindqvist, som endast kortfattat förklarar 

de ryska orden. Kan man då inte argumentera för att translitterationer är en långt dragen 

strategi att översätta ”ord för ord”?71 Ett nekande svar på denna fråga skulle antagligen finna 

grund i att translitterationer av utländska uttryck rent faktiskt på samma gång skulle kunna 

kallas icke-översättningar. Ett jakande svar skulle peka på ett översättningselement som mer 

än andra strategier värnar om de enskilda ordens betydelse. Det jakande svaret stöter naturligt 

på en större patrull. Translittereringar är ett grepp som oftast följs av förklaringar. Sålunda 

motiverar dessa ord en tydligare förankring i historisk viktighet eller tydliga kontextuella 

roller för att bli helt förståeliga.  

                                                           
69

 I Björkegrens tolkning står denna historiska redogörelse redovisad i en fotnot länge ner på sidan, hos 
Lönnqvist i ett av de två essäistiska efterorden i hennes översättningsvolym. 
70

 Achmatova, Lönnqvist, 2008, s. 120. 
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 Se Munday, 2008. 
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Den försvenskande delen av alla översättningstexter i min analys representeras främst av 

tillrättalägganden för att lättare levandegöra texten för de svenska läsarna. Ett exempel finner 

vi i Bäckströms översättning av Slutsång i det avsnitt som redan citerats i samband med 

analysen av rimflätan (se kapitel 3.2.2.). Här redovisas Tsvetajevas tidsenliga användning av 

ord som lättast förklaras som ett namn på en zigenargemenskap eller ett zigenarläger. Oavsett 

hur man väljer att översätta ordet så används det ålderdomliga ”zigenare” som en grund för 

ordanvändningen. Bäckström behandlar översättningssvårigheten så att hon frångår 

Tsvetajevas zigenaranvändning och grundar sin översättning på ordet ”kringströvande”. 

Översättarens användning innebär inte någon större omvälvning i betydelse men tjänar som 

en nyttig ingång till en diskussion huruvida en översättare bör inta en okontroversiell, politisk 

hållning utifrån tid och översättarkontext oberoende av vad som presenteras i den 

ursprungliga texten. Tsvetajeva intar antagligen inte någon politisk eller rasistisk position med 

sin ordanvändning, men Bäckström kan sägas ställa sig främmande till att använda någon 

översättningsversion som närmar sig ordet ”zigenare”. Därför måste frågan ställas huruvida 

Bäckström medvetet avstår från användandet av något som i dagens Sverige (och 80-talets) är 

en mycket kontroversiell och icke-godkänd benämning på den romska befolkningen i många 

olika nationella kontexter eller inte? Man kan argumentera för att Bäckströms grepp är en 

försvenskning, en politisk korrekt sådan, av ursprungspoesin trots att användningen också 

motiveras av inordnandet av Bäckströms rimfläta. Detta kan man också sätta i relation till den 

oundvikliga förankringen i en kontext som Wolf tar upp. Bäckström hanterar, i enlighet med 

Wolfs tes, sin egen sociala situation i översättningsarbetet och det kan sägas resultera i en 

tillrättalagd översättningstext som med större säkerhet mottas väl av svenska läsare som 

känner sig främmande inför politiskt inkorrekta etiketter på folkslag.72   

Lönnqvist väljer en annan, mer förtydligande väg, när hon i åttonde delen (av de numrerade 

delarna i Rekviem) ställs inför det ryska flodnamnet “Jenisej”. Ordet ingår i meningen: 

”Jenisej flyter (alt. ringlar sig) som rök, / den nordliga stjärnan lyser” (Min översättning).73 

För Achmatova motiverar inte egennamnet för floden någon närmare förklaring, för ryska 

läsare är Jenisej självklart en flod och inget närmare förtydligande behövs. Lönnqvist 

översätter dock samma mening på följande sätt: ”Isångan driver över floden Jenisej/ och 

stjärnan lyser klart i norr.”74 Lönnqvist lägger sålunda till ett förtydligande ”floden” till sin 

översättning vilket i sig inte förändrar eller omstrukturerar den ryska poesin på något sätt utan 
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 Wolf & Fukari, 2007, s. 1. 
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 Achmatova, Lönnqvist, 2008, del 8, r. 13-14. 
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 Ibid. del 8, r. 14-15. 
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endast förtydligar. Lönnqvist kan inte med säkerhet konstatera att svenska läsare vet att 

Jenisej är en flod och väljer sålunda att med ett tillägg av ett substantiv i bestämd form påvisa 

att det är en rysk flod som åsyftas i originalpoesin. Utöver detta förtydligar Lönnqvist också 

vad ”röken” egentligen är vilket smalnar av tolkningsmöjligheterna för läsaren. Istället för att 

i likhet med Achmatova beskriva ”rök” menar Lönnqvist att detta är ”isånga” och leder 

sålunda läsandet mot sin egen mer bestämda tolkning. Just i detta exempel blir det också 

tydligt att översättare i och med sin strategi kan rikta läsandet mot det som de anser vara en 

huvudpunkt i poesin för att förenkla tillgodogörandet av versens underliggande mening. 

Inledningsvis påvisade jag att det finns exempel på översättningsdelar som spelar på svenska 

läsares djupt grundade uppfattningar om det ”särskilda ryska” och att effektiva 

översättningsgrepp används för att ”russifiera” en text som presenteras på svenska. Här intar 

intressant nog en religiös komponent, ett rituellt föremål, en särställning i det språkliga 

översättningsarbetet. Ikonen är viktig, för att inte säga central, i den ortodoxa liturgin och i det 

religiösa tillbedjandet vilket används av översättarna i de olika texterna. Även här kan vi ta ett 

exempel från Björkegren och Lönnqvist där helighetens och gudstjänstens innehåll/symbolik 

skapar en situation där översättarna väljer att låta ikonen ensam symbolisera en svensk bild av 

det ortodoxa Ryssland: 

   Från sovrummet hördes barngråt  I kammarens mörker grät barnen 

  och ljuset vid ikonen droppade.  och ljuset vid ikonen brann ut. 

  Ikonens svalka på dina läppar  Dina läppar bar dödens kyla. 

          (Björkegren, 1978, del 1, r. 3-5.)   (Lönnqvist, 2008, del 1, r. 3-5.)  

(I det mörka rummet (alt. den mörka kammaren) grät barnen, / Vid helgedomen smalt ljusen/brann ljusen ut. / På 

dina läppar ikonens kyla – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 15.) 

Hela diktdelen, vari verserna ingår, beskriver hur en medlem i en familj arresteras och 

bortförs under nattetid. Den ryska texten innehåller två ord för att beskriva den av arresterarna 

störda heligheten i hemmet. Först ordet ”helgedom” eller ”gudsplats” (alternativt ”altare”) och 

sedan en böjd version av ordet för ikon. Översättarna har liknande sätt att hantera detta, båda 

exemplen byter ut ”helgedom” mot ”vid ikonen”, ikonen som i det ryska originalet inte står 

representerat förrän i versen efter det (se Appendix). Hos Björkgren dubbleras ikonen 

eftersom att den existerar i båda verserna medan den egentliga ikonen hos Lönnqvist byts ut 

mot ”dödens kyla”. ”Vid ikonen” istället för ”vid altaret” blir en mycket effektiv ekvivalent, 
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då många ryska hem innehöll/innehåller en plats där ljus brinner vid en ikon, men skapar 

tydligtvis en del problem eftersom Achmatova använder både den gudomliga platsen som 

helhet och ikonen som enskilt, religiöst föremål. Man kan påstå att både Björkegren och 

Lönnqvist önskar att knyta de heliga elementen i rummet till just ikonen, det som i 

västeuropeiska ögon kanske är den mest synliga delen av den rysk-ortodoxa 

religionsutövningen. Jag menar att detta möjligtvis är en medveten försvenskning, genom 

ikonen levandegörs diktavsnittet på ett helt annat sätt än om man behållit det mer icke-

bestämda uttrycket för en inom hemmet placerad altarplats, en plats inom hemmet/rummet 

som den svenska läsarskaran med tämligen stor svårighet har en relation till. 

Även i De tolv, där det religiösa temat tillika är genomgående, finner vi i Björkegrens senare 

översättning exempel på försvenskning av heligheten. I den kaotiska, revolutionära miljön 

skriks det upprepade gånger, som en refräng, dessa ord: 

   Och tvi för ikoner!! 

    (Björkegren, 1998, del 2, r. 8, 18 och 31.) 

(Äh, äh, utan korset! – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 16.) 

Detta citat presenterar en annorlunda konflikt, om exemplet från Achmatova inbjöd till 

passande ekvivalenta uttryck så tar Björkegren ställning för en annorlunda användning. 

Faktum är att den ryska poeten använder en böjd version av det ryska ordet för kors (se Min 

översättning) medan det i översättningstexten har förändrats till en ikon. Exemplet är 

intressant på så sätt att översättaren i denna refräng valt att förändra något som den 

västeuropeiska läsarskaran har en självklar relation till, nämligen det latinska/kristna korset. 

Även här kan det sålunda handla om att accentuera det ryska ursprunget för att cementera 

intrycket av ett ryskt ursprung genom att inordna poesin i de klassiska uppfattningarna av 

originalkontexten. Denna förändring är inte ett försvenskande som vill förenkla själva 

betydelsen av strofen, svenska läsare bör inte ha några svårigheter att med lätthet förstå vare 

sig korset eller ikonen. Björkegren gör troligen utbytet endast för att bereda plats för den 

ryska känslan och för att accentuera att det implicit i den ryska revolutionen fanns en kritik 

inte främst riktad mot det egentliga korset (eller den gudom som dog där uppå) utan mot det 

gammelryska systemet där ikonen ändå får stå som en väl vald symbol. Bloks ambition var, 

som tidigare beskrivet, att framställa revolution som en ofrånkomlig rörelse med religiösa 

dimensioner där alla, till och med de människor som i rebellisk anda attackerade det gamla 

trossystemet, följde den gudomliga ledstjärnan som i dikten representeras av den allestädes 
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närvarande Kristus. Utifrån detta kan man argumentera för att Björkegrens strategi både 

svarar mot diktens underliggande mening och grundläggande ambition, trots att han medvetet 

ändrar/byter ut ett nyckelord mot ett annat. Revolutionens religiösa förtecken accentueras och 

den ryska ursprungskontexten presenteras. Det blir sålunda en strategi av levandegörande som 

kan likställas med andra led i översättningsarbetet som tjänar till att rikta de svenska läsarnas 

läsande.75 De svenskspråkiga översättarna väljer att genom ett förminskande av 

bokstavligheten i översättning bereda plats för Ryssland i texterna när de anser att poesin i 

svensk språkdräkt fördjupas och effektiviseras. Översättarna vill inte bara presentera en 

översatt text, utan en rysk översatt text, det vill säga poesi som skapats i en rysk samhällelig 

och språklig kontext. 

3.3.3. Interjektioner och partikelord 

I de fem översättningarna hanteras ett antal mindre ord som i och med deras funktion binder 

ihop det berättande flödet i ursprungstexten, ett flöde som oftast är av genomgående karaktär i 

de tre långa dikterna. När Rachel May granskar engelska översättningar av ryska prosatexter 

inser hon betydelsen av att behandla och tillrättalägga de små orden, som tydligtvis är så pass 

vanligt förekommande, (som hon kallar för ”pragmatic connectors”) för att framlägga en 

översatt text med liknande melodi och flöde, i synnerhet i samband med översättningen från 

ryskan: ”It is very common, especially in spoken discourse and written dialogue, to begin 

Russian sentences (…) with introductory a and i. These roughly mean ”and” or (in the case of 

a) ”but”.76 Mays citat gäller i första hand flödande och dialogisk prosa, men dessa ”pragmatic 

connectors” är även vanligt förekommande i poesi och bereder mer eller mindre stora 

utmaningar för de enskilda översättarna. I dialog med May väljer jag att ge två skilda exempel 

på hur a (men) respektive i (och) yttrar sig i den översatta poesin. Det första exemplet är 

hämtat från Bäckströms översättning av Slutsång: 

   I tårar. 

   Med mållans smak. 

   – Hur ska det bli 

   i morgon 

   då jag vaknar? 

                                                           
75

 Jämför Damroschs diskussion om levandegörning genom förankring i ny kulturella kontexter. Se ovan, s. 34. 
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 May, 1994, s. 71. 
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   (Bäckström, 2010, del 13, r. 33-37) 

(I tårar. / Mållan - / dess smak. / - Men imorgon / När / Jag vaknar? – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 

nummer 17.) 

Partikelordet77 som betyder ”Men” står som första ord (se Min översättning) hos den enda 

kanaliserade rösten, i strofen representerad som den avslutande frågan. Bäckström väljer att i 

större enlighet med det svenska språket att inte börja meningen med ett ”Och” eller ”Men”. 

Partikelordet finner sålunda i ovanstående citat ingen huvudsaklig eller ens nödvändig 

funktion i den svenska översättningstexten. Det blir istället ett element i språkmötet som vare 

sig återges eller används i transformerandet av strof mellan ryska och svenska språket. 

Bäckströms val är dock en följd av strategin som producerar en naturlighet för den svenska 

läsaren. Sålunda skiljer sig partikelordens översättning från de ovanstående exemplen på 

översättningssätt av enskilda ord. Visserligen färgas bortfallet av de meningsinledande 

partikelorden av ett medvetet beslut att förenkla texten för en svensk läsare, men utförandet 

springer inte från en övermäktig översättningssvårighet eller från en vilja att levandegöra 

poesin för den svenska läsaren. Snarare kan det sägas vara ett direkt resultat att normalisera 

texten och göra ordanvändning lika naturlig på svenska som de inledande partikelorden har i 

det ryska litteraturspråket.78 

I Björkegrens respektive Lönnqvists översättning av Rekviem ställs vi inför ett annorlunda 

exempel vilket dock har en mer formmässig förankring som visar inte bara på partikelordens 

sammanklistrande funktion utan också hur de rent poetiskt kan accentuera vad poeten de facto 

vill ha sagt: 

 Jag kan inte längre se   och jag kan inte reda ut 

 vem som är odjur eller människa  vem som är vilddjur och vem människa 

 eller hur nära slutet är.   och när straffet skall mätas ut. 

 Jag ser bara dammiga blommor  Här finns bara dammiga blommor 

 och klingande rökelsekar  och klingande rökelsekar, 

 och spåren mot ingenstans.  spåren leder ingenstans. 

                                                           
77

 Jag kommer att använda ordet partikelord istället för konjunktion därför att denna bredare term ofta 
används för att beskriva de mindre, sammanbindande orden och uttrycken i det ryska språket. 
78

 Man bör skilja på dessa två användningar, det vill säga den litterära användningen och användning i talspråk 
(som inte alls har samma betydelsetyngd i till exempel den ryska skolan eller offentligheten), se May, 1994, s. 
71. 
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 (Björkegren, 1978, del 5, r. 6-11)  (Lönnqvist, 2008, del 5, r. 6-11) 

(Och jag kan inte skilja / nu, på vem som är djur (alt. fä) eller vem som är människa, / Och hur lång väntan är på 

straffet. / Och bara frodiga blommor, / Och klingande rökelsekar, och spår / Som inte leder någonstans. – Min 

översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 18.) 

Översättarna går om varandra i behandlandet av partikelordet ”och” (“и”) i det ovan citerade 

strofslutet. Lönnqvist börjar (i likhet med originaltexten) med ”och jag” när frustrationen över 

förlorandet av förmågan att skilja mellan djur och människa presenteras. Achmatovas 

användande av ”och” i början av meningen som en stipulation av en upprepningsstruktur 

faller dock bort och det används bara där det språkligt känns naturligt och motiverat.79 

Björkegren närmar sig den upprepande strukturen men först i de två sista verserna. Innan det 

har det huvudsakliga partikelordet översatts antingen med ”eller” eller inte översatts alls. 

Exemplet blir talande inte bara för huruvida partikelorden bereder svårigheter i och med 

transformationen till svenska utan också för på vilket sätt det kan komplicera en ordnära 

översättning när partikelorden intar en huvudsaklig och ofrånkomlig del av poetens 

originalstruktur. Lönnqvist och Björkegren kan inte eller anser sig inte kunna använda 

svenska ekvivalenter till partikelorden och den svenska översättningstexten blir sålunda 

närmast en text utan de i förlagan använda partikelorden som visserligen inte står långt ifrån 

det ursprungliga innehållet men som förlorar en viktig ingrediens från ursprungsformen. 

En annan sorts mindre ord finner vi i utropen och de upprörda/rebelliska skriken i den 

kaotiska framställningen av revolutionens ungdom i De tolv. Denna dikts innehåll blir 

effektivt för en diskussion av interjektionens roll och problem i översättningsarbetet. Flera 

genuint påhittiga och ambitiösa lösningar presenteras för de på ytan lättöversatta utropen hos 

både Lindqvist och Björkgren; transformationer och förändringar av ord som i lexikala 

hjälpmedel alltid synes otvetydiga men som i en översättningstext ofta ses spela med ett tvång 

av tillrättaläggande för att inte kännas helt främmande i den nya, språkliga kontexten. Ett 

tydligt exempel finner vi i den redan citerade strofen där den revolutionära massan utropar 

”Äh, äh, utan korset” (på ryska: ”Эх, эх, без креста!”)80 Interjektionen betyder ordagrant 

”äh” eller ”oh” och översätts av de båda översättarna som ”äh” (Lindqvist)81 respektive ”och 

tvi!”82. Här konfronteras den svenska läsaren med två annorlunda sätt att lösa ekvationen; 
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 Se Mays beskrivning av ”pragmatic connectors” som en sammanbindande, litterär komponent. I 
översättningsexemplet syns detta i och med ordet ”och” och dess repetitiva roll. 
80

 Blok, 1982, del 2, r. 8, 17, 31. 
81

 Lindqvist, 1924, del 2, r. 8. 
82

 Björkegen, 1989, del 2, r. 8. 
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Lindqvist fullföljer sin genomgående praxis genom att helt enkelt översätta/translitterera 

partikelordet medan Björkegren väljer att eliminera användandet av en inledande 

interjektioner och låter det föraktfulla ”tvi” ersätta den upprepade interjektionen. 

Ett svårhanterligare exempel återfinns i De tolv där det beskrivs hur två förnäma damer 

omkullkastas i nervositet och förtvivlan över de påträngande samhällsomvälvningarna: 

  Aj, aj –  haj!   Snyft, snyft! 

  Hugg i – var e haj!   Hugg i och lyft! 

    (Lindqvist, 1924, del 1, r. 56-57)             (Björkegren, 1989, del 1, r. 50-51)  

(Aj, aj! / Hjälp till att dra upp! – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 19.)   

Det ord som dominerar i strofen, ”Aj”, är en interjektion som även på ryska används främst 

vid utrop som en produkt av plötsliga situationer och då inte minst i samband med plötslig 

och oväntad smärta. Strofen innan utropen beskriver hur en av de förnäma damerna ramlar 

och slår i rumpan vilket i sig direkt motiverar Lindqvists direkta translitterering ”aj”. 

Björkegren är genomgående (se föregående citat) mer benägen att aktualisera konflikten 

mellan ryskans interjektioner och svenskans och att genom sin översättningstext också 

accentuera omöjligheten i att med en direkt överföring kartlägga alla språkliga situationer där 

just den interjektionen kan användas. Liksom de som talar svenska kan använda 

interjektionen ”Nä” både som ett negativt svar på en fråga eller som en högljudd respons på 

en överraskande situation (”Nä!?) kan ryskans utrop användas i olika situationer och för att 

förmedla olika känslor, vilket i sig försvårar en översättning ”ord-för-ord”. Björkegrens 

förändring av ordanvändningen är sannolikt ett direkt resultat av ett sådant resonemang 

angående ansvarskänslan att presentera olika perspektiv och möjligheter i översättningen av 

småord och utrop. Tydligt är att översättningsarbetet med de ryska småorden generellt kan 

sägas ha en liten, icke-avgörande roll i framställningen av poesins genomgående mening. 

Arbetet med dessa ord tjänar snarare som en ingång till en diskussion om de små men 

essentiella skillnaderna i användandet av interjektioner, känslostormar och plötsliga 

vändningar i texten. Eftersom att de ryska interjektionerna i få fall har samma betydelse eller 

ens samma meningsbyggande funktion som svenska motsvarigheter blir de sällan särskilt 

tydliga i den svenska översättningstexten. Detta kan sägas motivera en annorlunda lösning, 

vilket av översättarna kräver en omstrukturering av inte bara ordbetydelse utan också 

strofbyggnad. Hanterandet av interjektioner blir sålunda också ett exempel på en 
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översättningsstrategi som måste ta hänsyn både till lingvistiska premisser och till kontextuell 

förankring, det vill säga svårigheter i den språkliga transformationen samt hur man ska 

placera känslosamma utrop i en ny språklig kontext.83  

3.4. Den svenska expansionsbenägenheten 

Det ryska språket (i synnerhet det lyriska) är trots sin ordrikedom också ett språk vars 

enskilda ordanvändning i översättning producerar en vilja att göra poesin klargörande och mer 

mångordig. Poesin blir sålunda i svensk översättning ofta mer ordrik och mer beskrivande än 

vad den står som i originalet med mer adjektiv och längre meningar. Det finns i huvudsak två 

olika sorters exempel på detta i de svenska översättningarna i min analys. För det första ett 

sätt att klargöra vad som menas sprunget ur en språklig svårighet, vilka presenterar en 

expansiv svensk version av vad som i ryskan står presenterat med ett enda ord. Detta blir 

aktuellt inte minst i samband med de ryska substantiven då dessa också har en viktig del i 

rimstrukturen som ofta förekommande, avslutande del av enstaka verser.84 Detta finner vi ett 

tydligt exempel på i Rekviem i den korta, orimmade diktdelen nummer tre där Achmatova 

visar på det oförståeliga i att leva i sovjetförtryckets samvetslösa rättssystem: 

Nej, det är inte jag, det är någon annan som lider.      Nej, detta är inte jag, det är någon annan som lider     

Jag skulle aldrig förmå det. Och allt det som har skett -        Jag hade aldrig stått ut, och det som har hänt 

må det skylas i säck och aska.        kan nu kläs i svarta tyger  

Och må lyktorna bäras bort…         och lyktorna föras bort… 

  Det är natt.         Natten är här.  

(Björkegren, 1978, del 3, r. 1-5.)        (Lönnqvist, 2008, del 3, r. 1-5) 

(Nej, det är inte jag, det är någon annan som lider. / Jag skulle inte kunna klara det, och det, som har hänt, / låt 

det täckas av svart tyg, / och låt lyktor föras bort…/ Natt. – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 

20.) 

Citatet blir som mest intressant ur nämnda analysperspektiv i ett betraktande av det absolut 

sista ordet. I den ursprungstexten framställs bara det ensamma ordet för ”natt”. I de svenska 

översättningarna behålls natten i kombination med två förtydligande ord: ”Det är” respektive 

                                                           
83

 Se Munday, 2008, kapitel 8.  
84

 Brodsky, 1987, s. 113. I mitt arbete med Majakovskij konfronterades jag med Brodskys mycket tydliga 
förklaringar av substantivens roll i den ryska poesin och i rysk syntax. Denna ingår i en av essäerna om 
Mandelstams poesi, ”Civilisationens barn”. 
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”är här”. I den svenska texten synes det sålunda nödvändigt att accentuera nattens existens, 

något som kan sägas ha språkliga grunder då ”natt” som ensamt stående substantiv möjligen 

kan sägas tillintetgöra det beskrivande flödandet i den övriga strofen. Samtidigt vore det 

knappast omöjligt att skriva ”natt” i den svenska översättningen och sålunda få en fungerande 

diktdel. Intressant nog väljer dock båda översättarna att förtydliga att natten har en faktisk 

existens och att dess roll i skeendet är som förhärskande miljö i sorgens närhet. Man kan påstå 

att detta endast är ett förtydligande grepp eller att det som sagt är för att ”normalisera” språket 

för en svensk läsare. Resultatet blir till sist ändock en poetisering och en mer mångordig 

översättning av den ursprungliga texten. 

Översättningen av Tsvetajevas dikt innehåller en liknande expansion som dock har bakgrund i 

Bäckströms hanterande av diktens något mer komplicerade bildspråk och ryska struktur: 

   Vi går som skrämda brottslingar.  

   (Kärleken föll offer för mord.) 

   (Bäckström, 2010, del 7, r. 12-13) 

(Som skrämda medbrottslingar / Går vi. / Mördad — Kärlek. – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 

nummer 21.) 

Den mördade kärleken står klart representerad hos Bäckström. Hon gör dock det språkliga 

valet att byta ut det ryska tankstrecket mot en expansion av själva strofen. Kärleken blir 

istället en kärlek som fallit ”offer för mord”. Citatet visar sålunda på en ingång till den 

svenska utökningen av verser/strofer som ett resultat av ryska, språktekniska komponenter 

som på svenska har en fundamentalt annorlunda funktion. Ett tankstreck mellan de två orden 

”mördad” och ”kärlek” inte bara innebär en ”stympning” av poesin i svensk språkdräkt, det 

hade dessutom blivit en grammatiskt konstig formulering. 

Slutligen ger jag ett exempel på det andra huvudsakliga sätt svenska översättare väljer att göra 

en fras/formulering mer expansiv på svenska än på ryska utifrån ambitionen att göra den 

svenska texten mer poetisk och mer lyriskt verkande. De tolv erbjuder många sådana exempel 

och jag citerar nedan det tydligaste exemplet på hur både Lindqvist och Björkegren adderar 

ord och beskrivande formuleringar för att göra förlagans poesi mer poetisk i den svenska 

språkdräkten. I de allra första verserna av den första delen i De tolv målas det upp en 

miljöbeskrivning som en upptakt till de dramatiska skeendena i de följande diktdelarna: 

  Sotsvart skymning.   Nattsvart afton. 
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  Snövidd vit.   Bländvit snö. 

  (Björkegren, 1989, del 1, 1-2)  (Lindqivst, 1924, del 1, r. 1-2.) 

(Svart afton. / Vit snö. – Min översättning, rysk förlaga Appendix 1 nummer 22.) 

Som min ordagranna översättning visar är den ursprungliga beskrivningen av miljön 

återhållsam och odramatisk. Aftonen är ”svart” och snön som faller och har fallit är ”vit”. 

Detta reagerar både Lindqvist och Björkegren på. Med tydlig vilja att förstärka den poetiska 

känslan genom att bromsa språket väljet förstnämnda att göra ”afton” till ”skymning” som 

dessutom är ”sotsvart” och Björkegren gör aftonen ”nattsvart” och snön ”bländvit”. Deras 

grepp blir att driva strofen och formuleringar i en hyperbolisk riktning. Istället för att i 

enlighet med ursprungsorden använda tämligen neutrala adjektiv för att beskriva miljön väljer 

båda översättarna att göra natten mer skrämmande och snön kraftigare i sitt uttryck. I själva 

verket är detta sannolikt ett medvetet sätt att förstärka Bloks motsatsförhållande för de båda 

inledande verserna. Svart kontra vitt blir i den översatta texten istället för två färger som 

kontrasterar mot varandra två miljöer (alternativt livsformer) som aktivt spelar med varandra. 

Översättningsarbetet blir i ovanstående citat sålunda ett tydligt tolkningsarbete, översättarna 

har velat accentuera vad översättarna sannolikt identifierat som en originalambition och gör 

detta genom att addera ord och formuleringar i diktens nya existens som svensk textkropp. 

Lindqvist och Björkegren går även här tydligtvis ifrån ett ”ord-för-ord”-sätt att hantera 

poesin, dock av helt andra anledningar än tidigare. Detta har inte grund i att texten rimmar 

och att orden sålunda måste inordnas i någon form. Istället vill de, helt i enlighet med deras 

mer fria sätta att förhålla sig till innehållet i stroferna, framhäva det ursprungliga 

motsatsförhållandet och rytmiken (översättarnas alternativ återspeglar originalets 

stavelseantal). Detta poetiserar översättningen men översätter inte ordagrant vad som står i 

ursprungstexten, något som i detta fall inte grundar sig i språkliga svårigheter utan som en 

tydlig del i ett rytm- och meningsförtydligande tolkningsarbete.  

4. Sammanfattning  

I denna granskning utför jag en komparativ analys som behandlar fem svenska översättningar 

av tre ryska dikter med en grundläggande ambition att genom arbetet påvisa, hur svenska 

översättare väljer att hantera svårigheterna i och med rysk poesis möte med det svenska 

språket och vilka problem översättarna konfronteras med i och med denna krock mellan två 

fundamentalt olika språkområden och kulturella kontexter. De översatta dikter jag valt att 

analysera är De tolv av Alexander Blok, Slutsång av Tsvetajeva och Rekviem av Anna 
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Achmatova. Dessa poeter representeras på svenska i denna analys av Rafael Lindqvist (Blok), 

Hans Björkegren (Blok och Achmatova), Barbara Lönnqvist (Achmatova) och Annika 

Bäckström (Tsvetajeva). 

Analysen inleds med en diskussion om översättarnas egen kontext och huruvida detta 

återspeglas i urval, översättningsambitioner och översättningstext. Diskussionen grundas på 

Wolf & Fukaris samlade texter om en sociologisk utveckling av synen på översättning och 

huruvida detta speglas i förändrade ideal. De fem översättningar som jag använder i analysen 

kan placeras i tre huvudskaliga kronologiska fack: översättningar som producerades i relation 

till inledningen av det utvecklade sovjetsystemet (det vill säga ett Sovjet som inte ännu 

utvecklats till ett aggressivt förtryckarsystem), översättningar som lagts fram i slutet av 

imperiets levnadstid och slutligen översättningar som presenterats på betryggande avstånd 

från Sovjetunionens existens och fall. Dessa tidsförankringar präglar översättarnas ambitioner 

på ett så tydligt sätt att diskussionen om nämnda skillnader måste inkluderas i en analys av 

översättningar. Ett unikt exempel i min analys är Lindqvist och Björkegrens olika 

översättningar av Blok vilka befinner sig på två helt olika sidor av Sovjetunionens existens. 

Lindqvists 20-talstolkning (1924) kan inte ta ställning till Bloks glorifierande av revolutionen 

på alls samma sätt som Björkegren (1989) kan i och med det historiska avståndet och den 

naturliga distansen. Detta syns inte minst i skillnaden mellan involverandet av direkt 

överförda ryska ord hos Lindqvist (translittereringar) eller bolsjevikiska uttryck, något som 

Björkegren i sin distanserade kontext väljer att avstå från. Detsamma gäller mellan 

Björkegren och Lönnqvist i översättning av Achmatovas regimkritiska poesi som 1978 då 

Björkegrens översättning publiceras inte har samma plats i legendbildandet av Achmatovas 

liv som den idag har i dennes internationella och svenska existens. Achmatova som 

regimkritiker och tidsvittne har i nutid en tungt vägande roll i de flest urvalsvolymer och 

översättningar; vilket syns inte minst i Lönnqvists (2008) grepp att välja dikter till sina 

översättningar som genom dedikationer förankrats i den moderna generationen. En fråga som 

kan diskuteras är huruvida alla översättare velat återspegla Europas tillstånd just vid tillfället 

för de respektive översättningsarbetena. Lindqvist kan sägas kommentera den bolsjevikiska 

litteraturens roll i 20-talets Ryssland (litteraturen som språkrör för revolutionen), Björkegren 

översätter samma dikt i en kontext som snarast har en möjlighet att kommentera Bloks roll 

som hyllare av revolutionen, Achmatovas poesi framläggs som undanskymd (Björkegren) 

respektive huvuddel i produktionen (Lönnqvist) och Bäckström (1986/2010) kommenterar 

enligt egen utsago hela Europas labila tillstånd genom att kanalisera detta tillstånd genom 
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outsidern Tsvetajeva. Den oundkomliga kontext som Europas tillstånd bestod i, både för 

ursprungsdikterna och för översättningarna, tar sålunda plats i samtliga översättningar och de 

ambitioner som uttrycks från översättarnas sida. Det syns dessutom i presentationen av de 

enskilda, ryska poeterna och i det urval av dikter som står att finna i de olika volymerna. 

Översättarnas egen kontext har vuxit i betydelse i det översättningsteoretiska ämnet och har 

sålunda en naturlig plats som en hopknytande del av den granskande analysen av enskilda 

översättningar; i synnerhet i relation till den sovjetiska litteraturen vilken är en massa av konst 

som aldrig någonsin kan stå befriad från den sovjetiska skuggan. 

Analysen dras vidare som en diskussion om huruvida de ryska rimmen uttrycks och hanteras i 

de svenska översättarnas arbete. Det blir tydligt i min analys att hanterandet av de ryska 

rimstrukturerna innehåller två mer eller mindre definitiva motpoler. Antingen ersätter 

översättarna den (i dessa fall) fasta strukturen med en översättning som inte är inordnad i en 

rimstruktur utan som endast vid enstaka tillfällen använder rimmade strofer för att, som till 

exempel Björkegren och Bäckström uttrycker det, antyda ursprungsformen eller så utförs en 

översättning i ambition att helt och hållet bevara förlagans rimmade struktur vilket yttrar sig i 

en rimmad översättningstext endast med små variationer i jämförelse med källtexten på grund 

av språkliga och kulturella skillnader. Denna praxis inte bara resulterar i två estetiskt och 

strukturellt annorlunda översättningstexter, det finns dessutom en tydlig tendens angående 

möjligheterna att kunna producera en översättning som ligger antingen långt ifrån eller nära 

förlagans faktiska ordbetydelse. Sålunda står att finna två olika resultat utifrån liknande 

premisser och i relation till ett liknande vad jag kallar ”trogenhetskomplex”. 

Varje översättare i min analys kan i grunden sägas ha ambitionen att presentera en poets texter 

med en implicit återspegling av originalets struktur och språk; detta innebär sålunda att det i 

dessa fem översättningar yttrar sig på två olika sätt vilka inkluderar orimmade översättningar 

som placeras närmare den egentliga ordalydelsen tack vare befriandet från den strukturella 

tvungenheten och rimmade dikter vilka på ett mer effektivt sätt presenterar ursprungsdiktens 

form men som på grund av deras medvetna val att transformera den ryska formen också 

inordnar versslut och strofer i rim. Detta leder i sin tur till en översättningstext som 

oundvikligt befinner sig längre från diktens ordbetydelse. Detta syns i analysen där Bloks 

revolutionära visioner uttryckta i en blandning mellan höglyriska formuleringar och språkliga 

grovheter i båda översättningarna står som en rimmad dikt där ordalydelsen blir underordnad 

strukturen (stavelser och versslut som rimmar) medan Achmatovas sorgesång och Tsvetajevas 

kärlekspoem presenteras som textkroppar med endast antydda rimstrukturer; texter som 
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sålunda i översättning befinner sig närmare poeternas egna ordval. Sålunda är också Bloks 

dikt i översättning texter som blir talande för vad översättare allmänt måste konfrontera när 

valet faller på en rimmad översättningstext. De orimmade översättningarna i min analys blir 

istället då talande för de problem som uppstår i en ordkoncentrerad översättningsstrategi och 

vad som går förlorat i och med eliminerandet av den ursprungliga formen. 

Det är i samband med denna diskussion som analysen för första gången hanterar skillnaden 

mellan ”ord-för-ord” och ”mening-för mening” i översättningsarbetet. Mundays teoretiska 

och kronologiska framställningar av översättningsfältet ger en nödvändig ingång till 

diskussionen angående huruvida översättare önskar översätta en dikt i enlighet med vad orden 

de facto betyder (och om detta ens är möjligt i och med avståndet i språk och kultur) eller om 

de önskar återspegla den underliggande meningen utifrån den i originalet framställda 

strukturen. Konflikten som implicit yttras i denna konfrontation syns inte minst i valen som 

behandlar rimmen. I samband med översättarnas strategier i relation till rimmen aktualiseras 

också skillnaden mellan tolkning och översättning. Det finns en tydlig tendens för översättare 

som presenterar mer ordmässigt fria översättningar formade i fasta rim att kalla sina texter för 

”tolkningar”. På samma sätt kallas de mer bokstavliga och ordnära översättningarna för just 

”översättningar”. Detta är intressant då man konfronteras med översättare som aktivt väljer att 

rikta läsandet av deras översättningstexter genom att döpa dem till antingen det ena eller det 

andra. Trots att man knappast kan kalla detta ett allmänt paradigm i översättningsstrategier, 

blir problematiken tydlig och intressant när man placerar detta i direkt kontakt med Mundays 

diskussion angående bokstavliga kontra fria översättningsstrategier.   

I skapandet av en översättningstext konfronteras översättarna oundvikligt med frågan hur man 

ska hantera svåröversatta ord. Roman Jakobsons diskussion av ekvivalens och Palumbos 

definition av detsamma i översättning är här ett viktigt verktyg i analysens presenterande av 

ord som inte går att översätta till svenska, ord som innebär en stor svårighet och bortfall av 

ryska ords betydelser i översättning. När svårigheten i att översätta ett ord/uttryck är en del av 

den ekvation som ska stämma i översättningsarbetet så är rena friheter i ordskapandet något 

som genomgående används av översättarna. I Bloks dikt och dess översättningar finns flera 

tydliga exempel där ord som inte går att översätta ersätts med ekvivalenta uttryck som frångår 

originalet men som presenterar ambitiösa förslag att lösa svårigheterna. Detsamma gäller ord 

som innebär stora svårigheter, där översättarna väljer att aktivt placera sina översatta ord i 

närheten av ursprungsbetydelsen för att skapa en tydlig och medveten dialog mellan den 

översatta texten/kontexten och den ryska. För de tre översättarna av Achmatova respektive 
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Tsvetajeva yttrar sig svårigheten inte på ett lika tydligt sätt då originalpoeternas stil är mindre 

variationsrik än Bloks. Analysen visar dock att rena bortfall av ord som till synes är 

lättöversatta ofta är en följd av den strategi som används i arbetet med översättningstexten 

vilket i sig motiverar en diskussion om val av ekvivalenta uttryck vilka inte står 

representerade i ursprungstexten men som fyller en tydlig funktion. De ekvivalenta uttrycken 

utformas sålunda i enlighet med två huvudsakliga punkter: identifieringen av ett liknande 

uttryck och identifikationen av vad i uttrycket som faktiskt skapar likheten med 

ursprungstexten. Detta gör att ord stundtals bortfaller eller byts ut då andra uttryck eller 

meningar blir mer ”lämpliga” i respektive strof. Det är sålunda inte tal om översättningsfel 

eller slarv, det är ett led i en komplicerad tankekedja som förhoppningsvis leder till liknande 

strofer i översättning och förlaga. 

Vidare visar analysen på en intressant benägenhet i att medvetet forma olika stora kanaler för 

dikternas ryska ursprung in i den svenska översättningstexten. På två huvudsakliga sätt 

uttrycks det ryska ursprunget direkt i översättningstexterna: genom att translitterera enskilda 

ord och uttryck (sålunda använda sig av ”ryska” som inkluderas i en för övrigt svensk 

översättning) och genom att föra fram och accentuera ryska ”särskildheter” som direkt spelar 

på västeuropeiska uppfattningar om det ryska och det ortodoxa. Många exempel på detta står 

att finna i den äldsta översättningen utförd av Rafael Lindqvist på 1920-talet. Flera exempel 

på rena translitterationer finns i denna översättning, inte minst i samband med ambitionen att 

inordna stroferna i en rimmad struktur. Denna praxis står också att finna i översättningarna av 

Achmatovas dikt där bevarandet av vissa ryska ord däremot har en mer historisk och 

innehållsmässig nödvändighet. I dessa fall av översättningsproblematik väljer man antagligen 

att bortse från (eller snarare att välja bort) ekvivalenta, svenska uttryck då man anser att det 

ryska ursprunget med tvungenhet bör aktiveras i den svenska översättningstexten. Man vill 

sålunda levandegöra Ryssland även i det svenska språket. Förutfattade meningar (alternativt 

fördomar) gentemot det ”ryska” får också en plats i de olika översättningstexterna. Detta sker 

inte minst genom hanterandet av religiös liturgi och religiösa föremål. Ikonen som främsta 

symbol för den ryska religionen och den ortodoxa liturgin används även som symbol för det 

förlegade, naiv-religiösa Ryssland. Detta även när ursprungspoesin föreslår andra ord eller 

symboler; vilket kan tolkas som ett medvetet sätt från översättarnas sida att förankra den 

sovjetiska poesin i en tid och en kontext där religionen blev en konflikthärd där 

gammelrysslands kanske mest envisa kvarleva var den ryska, kyrkliga traditionen och 

helgondyrkandet. En liknande levandegörning, dock riktad mot att levandegöra texten mer för 
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svenska läsare genom försvenskning, hittar vi i och med översättares förtydligande ord och 

förklaringar som implicit finns i översättningstexten. Exempel på detta är när Bäckström 

väljer att inte översätta det ryska ordet för ”zigenarläger”/”zigenargemenskap” med en till 

synes tydlig ambition att placera diktstrofen i en mer modern och mer politiskt korrekt 

kontext eller när Lönnqvist adderar ord vid ryska egennamn för att visa på vad den ryska 

texten syftar till. Slutsatserna om dessa försvenskningar kan dock problematiseras då dessa 

tillägg eller bortfall ofta står som en följd av både viljan att förtydliga och att vara trogen till 

textens rytmik och melodi.  

Följande diskussion behandlar en komplex del av översättningsarbetet, nämligen 

transformerandet av mindre partikelord och interjektioner. Här grundar jag min analys på 

Rachel Mays diskussion av ”pragmatic connectors”, de ord som tjänar som ett kitt i flödande 

prosa och dialog. Hennes analys kan med lätthet även överföras till en analys av den poesi jag 

valt. Den återupprepade användningen av partikelorden ”и” (och) och “а” (men/och) 

motiverar i min analys en diskussion huruvida översättare ska förhålla sig till dessa ord som 

ofta inleder en mening i litterära ryska verk men som mycket sällan bekvämt kan inleda 

svenska meningar oavsett om det betyder samma sak eller inte. 

Partikelorden/interjektionernas mångtydiga betydelser (i likhet med svenskan) är en av 

komponenterna i poesin som tvingar översättarna att aktivt ta ställning till ett inkluderande 

eller ett borttagande av dessa ord. I svenska översättningar finns olika lösningar där en direkt 

transformering dock sällan är fallet. Om en direkt transformation faktiskt existerar så blir 

detta snarare ett förtydligande av den stora svårighet som uppkommer i och med arbetet med 

dessa ord än en helt bokstavlig översättning. 

Den avslutande diskussionen belyser en komplex benägenhet hos svenska översättare där de 

ryska fraserna/orden ofta förlängs och görs mer expansiva i den svenska språkdräkten. Detta 

gäller de exempel där ryskans stora möjligheter att använda ensamma substantiv med stor 

implicit mening motiverar att de i svenskan måste förtydligas genom att redovisa den ”gömda 

meningen”. Det finns sålunda tydliga exempel på att den svenska expansionen av stroferna är 

viktig för att få fram betydelsen. Samtidigt så finns det även en rent estetiskt anledning till ett 

utökande av ord och uttryck. Det finns exempel i de tre svenska översättningarna där 

expansionen beror på att översättarna själva vill förtydliga och förstärka bilder, metaforer och 

kontraster. Istället för att hänvisa till den ryska ursprungstextens ordval så väljer man till 

exempel att accentuera och dra vidare den känsla eller det bildspråk som de anser finns i 

poesin. 
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Analyserna som utförts i detta arbete har sålunda framhävt översättningsstrategier som på 

olika sätt återknyter till den viktiga frågan om valet mellan bokstavlig eller fri översättning 

(det vill säga ”ord-för-ord” och ”mening-för-mening”) samt frågan om hur den ursprungliga 

kontexten och översättarnas premisser uttrycks i texten. Det har i min analys visat sig att 

effekterna av beslut tagna i relation till dessa två huvudkonflikter aktualiseras i flera 

översättningsstrategier. Den kan sägas vara avgörande i samband med valet mellan rim eller 

inte rim i översättningstexten, men är utöver detta också en del av arbetet i samband med 

ambitionen att använda ekvivalenta uttryck i översättning av oöversättbara ord och i samband 

med interjektioner/partikelord. På liknande sätt aktualiseras denna konflikt i arbetet med att 

förtydliga förlagans poesi i en svensk kontext genom att russifiera eller svenskifiera då 

bokstavligheten i dessa exempel ofta får ge plats åt översättarnas vilja att poetisera och 

klargöra poesins underliggande mening. Levandegörandet av förlagans poesi intar sålunda en 

lika viktig plats som valet mellan den ordnära eller rytmiskt trogna översättningen vilket, som 

analysavsnitten visar, ofta uttrycker sig så att översättarna sällan definitivt hänger sig åt den 

ena översättningsstrategin eller den andra. Avvägningen mellan olika sätt att översätta blir 

istället det som får sägas vara översättningsarbetets huvudsakliga innehåll och detta blir 

synligt i de olika svenska utgåvorna av dessa tre ryska, modernistiska poeter. 
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Appendix 1 

1. Как пошли наши ребята   4. Прости меня! Не хотела!   

В красной гвардии служить —         Вопль вспоротого нутра! 

В красной гвардии служить —         Так смертники ждут расстрела 

Буйну голову сложить!          В четвертом часу утра 

    (Tsvetajeva, 2010, del 9, r. 18-21)85 

Эх ты, горе-горькое,          

Сладкое житье!          5. Братство таборное, — 

Рваное пальтишко,          Вот куда вело! 

Австрийское ружье!          Громом на голову, 

(Blok, 1982, del 3, r. 1-8)86   Саблей наголо! 

    (Tsvetajeva, 2010, del 2, r. 1-4)87
 

2. Разыгралась чтой-то вьюга,         6. Что под наметкой — живая жиль 

Ой, вьюгá, oй, вьюгá!         Красиая, а не гниль! 

Не видать совсем друг друга         (Tsvetajeva, 2010, del 11, r. 29-30) 88 

За четыре за шага!          

(Blok, 1982, del 10 r. 1-4)89    

     

3. - Отвяжись ты, шелудивый,             

Я штыком пощекочу!              

Старый мир, как пес паршивый,        

Провались — поколочу! 

(Blok, 1982, del 12, r. 9-12) 90            

                                                           
85

 Prosti menja! He chotela! / Vopl’ vsporotogo nutra! / Tak smertniki ẑdut racctrela / V ĉetvertom ĉasu utra 
86

 Kak poŝli naŝi rebjata / V krasnoj gvardii sluẑit’ — / V krasnoj gvardii sluẑit’— / Bujnu golovu cluẑit’! / Ėch ty, 
gore-gor’koe, / Sladkoe ẑit’e! / Rvanoe pal’tiŝko, / Avctrijckoe ruẑ’e!   
87

 Bratctvo tabornoe - / Vot kuda velo! / Gromom na golovu, / Sablej nagolo! 
88

 Ĉto pod nametkoj — ẑivaja ẑil’ / Krasnaja, a ne gnil’! 
89

 Razygalac’ ĉtoj-to v’juga, / Oj, v’juga, oj, v’juga! / Ne vidat’ sovsem drug druga / Za ĉetyre za ŝaga! 
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7. Тихо льется тихий Дон,   9. Снег крутит, лихач кричит,   

Желтый месяц входит в дом.           (Blok, 1982, del 4, r. 1.)91  

      

Входит в шапке набекрень,                              10. То, что вчера  - по пояс,               

Видит желтый месяц тень.           Вдруг – до звезд.  

    (Tsvetajeva, 2010, del 1, 33-34.)92 

Эта женщина больна,     

эта женщина одна.   11. У меня сегодня много дела: 

    Надо память до конца убить, 

Муж в могиле, сын в тюрьме,           Надо, чтоб душа окаменела, 

Помолитесь обо мне.           Надо снова научиться жить. 

(Achmatova, 2008, del 2, r. 1-8)93       (Achmatova, 2008, del 7, r. 4-8)94 

 

8. Пальнем-ка пулей в Святую Русь —           12. ”Вся власть Учредительному Собранию”... 

             В кондовую,        И слова доносит: 

             В избяную,     ...И у нас было собрание... 

В толстозадую!      ...Вот в этом здании... 

(Blok, 1982, del 2, r. 27-31.)95   (Blok, 1982, del 1, r. 58-61)96 

 

 

 

13. А вон и долгополый —               14. Буду я, как стрелецкие женки,           

                                                                                                                                                                                     
90

 Otvjaẑis’ ty, ŝeludivyj, / Ja ŝtykom poŝĉekoĉu! / Staryj mir, kak pes parŝivyj, / Povalis’ — pokoloĉu. 
91

 Sneg krutit, liĉach kriĉit 
92

 To, ĉto v ĉera – po pojas, / Vdrug – do zvezd. 
93

 Ticho l’etsja tichij Don, / Ẑeltyj mesjats vhodit s dom. / Vhodit v ŝapke nabekren’, / vidit ẑeltyj mesjats ten’. / 
Ėta ẑenŝĉina bol’na, / ėta ẑenŝĉina odna. / Muẑ v mogile, syn v tjur’me, / Pomolites’ obo mne. 
94

U menja segodnja mnogo dela: / Nado pamjat’ do kontsa ubit’, / Nado, ĉtob duŝa okamenela, / Nado snova 
nauĉitsja ẑit’.  
95

 Pal’nem-ka pulej v Svjatuju Rus’ - / V kondovuju, / v izbjanuju, / v tolstozaduju!  
96

 Vsja vlasit’ Uĉreditel’nomu Sobraniju”… / I slova donosit: / …I u nas bylo sobranie… / …Vot v ėtom zdanii…  
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Сторонкой — за сугроб...                       Под кремлевскими башнями выть. 

Что нынче невеселый,                      (Achmatova, 2008, del 1, r. 7-8.)97 

Товарищ поп?     

(Blok, 1982, del 1, r. 37-40)98    16. Эх, эх, без креста! 

         (Blok, 1982, del 2, r. 8, 17 och 31)99 

15. В темной горнице плакали дети,    

У божницы свеча оплыла.             

На гуьах твоих холод иконки.           18. И мне не разобрать 

(Achmatova, 2008, del 1, r. 3-5)100   Теперь, кто зверь, кто человек,   

     И долго ль казни ждать. 

17. В слезах .    И только пышные цветы, 

Лебеда –     И звон кандильный, и следы 

На вкус.       Куда-то в никуда. 

- А завтра     (Achmatova, 2008, del 5, r. 6-11.)101 

Когда 

Проснусь?     20. Нет, это не я, это кто-то другой страдает. 

(Tsvetajeva, 2010, del 13, r. 33-38.)102  Я бы так не могла, а то, что случилось,    

     Пусть черные сукна покроют,   

19.  Ай, ай!    И пусть унесут фонари...     

        Тяни, подымай!    Ночь. 

(Blok, 1982, del 1, r. 50-51)103   (Achmatova, 2008, del 3, r. 1-5)104  

                                                           
97

 Budu ja, kak streletskie ẑenki, / Pod kremlevskimi baŝnjami vyt’.  
98

 A von i dolgopolyj — / Storonkoj — za sugrob… / Ĉto nynĉe nevecelyj, / Tovariŝĉ pop? 
99

 Ėch, ėch, bez kresta! 
100

 V temnoj gornitse plakali deti, / U boẑnitsi sveĉa oplyla. / Na gubah tvoih cholod ikonki. 
101

 I mne he razobrat’ / Teper’, kto zver’, kto ĉelovek, / I dolgo l’ kazin ẑdat’. / I tol’ko pyŝnye tsvety, / I zvon 
kandil’nyj, i sledy / Kuda-to v nikuda. 
102

 V slezach. / Lebeda - / Na vkus. / - A zavtra / Kogda / Prosnus’ 
103

 Aj, aj! / Tijai podymaj!  
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21. Страшащимися сопреступниками   22. Черный вечер. 

Бредем. (Убитое — Любовь.)    Белый снег. 

(Tsvetajeva, 2010, del 7, r. 11-12.)105   (Blok, 1982, del 1, r. 1-2.)106 

    

              

             

   

   

   

                                                                                                                                                                                     
104

 Net, ėto ne ja, ėto kto-to drugoj stradaet. / Ja by tak ne mogla, a to, ĉto cluĉiloc’, / Pust’ ĉernye sukna 
pokrojut, / I pust’ unesut fonari… / Noĉ’ 
105

 Straŝiŝĉimsja soprestupnikami / Bredem. (Ubitoe — Ljubov’.) 
106

 Ĉernyj veĉer. / Belyj sneg. 



63 
 

Litteraturlista 

Primärlitteratur 

Achmatova, Anna, ”Requiem”, Dikter, översättning Barbara Lönnqvist, Stockholm: Lind & 

Co, 2008 

Achmatova, Anna, ”Rekviem”, Ett poem utan hjälte – och andra dikter, översättning, 

tolkningar Hans Björkegren, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1978 

Blok, Alexander, ”De Tolv”, Rysk dikt – från Derzjavin till Brodsky, tolkning Hans 

Björkegren, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1989 

Blok, Alexander, ”De Tolv”, Sånger i rött och svart – Ett urval ryska dikter från 

bolsjevismens dagar, tolkning Rafael Lindqvist, Helsingfors: Holger Schildt Förlag, 1924 

Tsvetajeva, Marina, ”Slutsång”, Med gröna ögon, första utgåva 1986, översättning Annika 

Bäckström, Örebro: Akvilon, 2010 

Ryska dikter (ryska utgåvor) 

Ахматова, Анна, ” Реквием”, Стихотворения – Поэмы, Москва: Рипол Классик, 2008 

Блок, Александр, “Двенадцать”, В огне и холоде тверог – избранное, Москва: Детская 

литература, 1982 

Цветаева, Марина, “Поэма конца”, Полное собрание – поэзии, прозы, драматургии в 

одном томе, Москва: Алфа-книга, 2010 

Sekundär litteratur 

Alvstad, Cecilia, ”Översättning”, Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia, 
Margareta Petersson, Lund: Studentlitteratur, 2011 

Brodsky, Joseph, Att behaga en skugga, övers. Bengt Jangfeldt, Stockholm: Wahlström & 

Widstrand, 1987 

Comparative Literature in an Age of Globalization, Haun Saussy (red.), Baltimore: John 

Hopkins University Press, 2006 

Damrosch, David, What is World Literature, Princeton: Princeton University Press, 2003 



64 
 

Ivinskaja, Olga, I tidens våld – Mina år med Boris Pasternak, övers. Hans Björkegren, P. A. 

Malmö: Norstedts förlag, 1978 

Jangfeldt, Bengt, Med livet som insats – Berättelsen om Vladimir Majakovskij, Stockholm: 

Wahlström & Widstrand, 2007 

Kelly, Catriona, ”Women’s writing in Russia”, The Routledge Companion to Russian 

Literature, Neil Cornwell (red.), London & New York: Routledge, 2001 

May, Rachel, The Translator in the Text- On Reading Russian Literature in English, 2nd 

edition, London &New York: Routledge, 2008 

Munday, Jeremy, Introducing Translation Studies – Theories and Applications, 2nd edition, 

London och New York: Routledge, 2008 

Olsson, Bernt & Ingemar Algulin, Världens historia i världen, Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag, 2005 

Palumbo, Guiseppe, Key Terms in Translation Studies, London: Continuum International 

Publishing, 2009 

Pasternak, Boris, Dikter, Örebro: Akvilon Förlag, 2008 

Prunĉ, Eric, ”Priests, princes and pariahs – Constructing the professional field of translation”, 

Constructing a Sociology of Translation, Wolf & Fukari (ed.), Amsterdam: John Benjamins 

Publishing Company, 2007 

The Routledge Companion to Russian Literature, Neil Cornwell (red.), London & New York: 

Routledge, 2001 

Världens bästa lyrik i urval, Johannes Edfeldt (red.), Stockholm: Natur och Kultur, 1993 

Wolf, Michaela & Alexandra Fukari (red.), Constructing a Sociology of Translation, 

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007 

Översättning som kulturöverföring, Barbara Lönnqvist (red.), Åbo: Åbo Akademis Förlag, 

1993 

Internetkällor 



65 
 

Carlson, Maria, ”The twelve”, http://russiasgreatwar.org/media/culture/twelve.shtml, 

nedladdad 2012-03-07. 

Hellman, Ben, ”Rafael Lindqvist”, ”Svensk Översättarlexikon”, 

http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Rafael_Lindqvist, nedladdat 2012-03-13 

Åkerström, Hans, Bibliografi över rysk skönlitteratur översatt till svenska, 1., uppgraderade 

nätupplagan, http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21020/1/gupea_2077_21020_1.pdf, 

Göteborgs universitet, nedladdat 2012-01-24 

Lexikala hjälpmedel 

Norstedts Ordbok – Ryska – Rysk-svensk/Svensk-rysk, Elisabeth Marklund Sharapova 
(Huvudredaktör), Stockholm: Norstedts Förlag, 2007 

 


