
Anna Achmatova

Rekviem
Dikter i svensk tolkning

av Torgny Lilja





Anna Achmatova • Rekviem



Anna Achmatovas dikt ”Rekviem”
med parallella texter på ryska och svenska.

Tolkning, kommentar och grafisk form Torgny Lilja.
Ryska originalets titel: ”Реквием”.

Baksida: ”Porträtt av Anna Achmatova” av Kuzma Petrov-Vodkin.



Anna Achmatova

Rekviem
Dikter i svensk tolkning

av Torgny Lilja



Содержание

[Пролог] ............................................................. 8
Вместо предписловия .................................... 10
Посвящение ..................................................... 12
Вступление ....................................................... 16
1 ........................................................................... 18
2 .......................................................................... 20
3 .......................................................................... 22
4 .......................................................................... 24
5 .......................................................................... 26
6 .......................................................................... 28
7 Приговор ..................................................... 30
8 К смерти ....................................................... 32
9 .......................................................................... 34
10 Распятие ..................................................... 38
Епилог

I ...................................................................... 40
II .................................................................... 42



Innehåll

[Prolog] ..................................................... 9
I stället för förord ...................................... 11
Tillägnan .................................................. 13
Inledning ................................................. 17
1 ............................................................... 19
2 ............................................................... 21
3 ............................................................... 23
4 .............................................................. 25
5 .............................................................. 27
6 .............................................................. 29
7 Domen ................................................. 31
8 Till döden ............................................. 33
9 .................................................................35
10 Korsfästelsen ....................................... 39
Epilog

I ........................................................... 41
II ......................................................... 43

Kommentar ............................................. 46

7



HET, Ë Ìe ÔÓ‰ ˜ÛÊ‰˚Ï Ìe·ÓÒ‚Ó‰ÓÏ,
à Ìe ÔÓ‰ Á‡˘ËÚÓÈ ˜ÛÊ‰˚ı Í˚Î —
ü ·˚Î‡ ÚÓ„‰‡ Ò ÏÓËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ,
í‡Ï, „‰e ÏÓÈ Ì‡Ó‰, Í ÌeÒ˜‡ÒÚ¸˛, ·˚Î.

Anna Achmatova 1924.



NEJ, varken under en annan himmel
eller under andra vingars par —
jag fanns i det egna folkets vimmel,
där mitt eget folk då, olyckligtvis, var.
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ÇÏeÒÚÓ Ôe‰ÔËÒÎÓ‚Ëfl

ÇÒÚ‡¯Ì˚Â „Ó‰˚ eÊÓ‚˘ËÌ˚ fl ÔÓ‚eÎ‡ ÒeÏ -
Ì‡‰ˆ‡Ú¸ ÏeÒflˆe‚ ‚ Ú˛eÏÌ˚ı Ó˜ee‰flı ‚

ãeÌËÌ„‡‰e. ä‡Í-ÚÓ ‡Á ÍÚÓ-ÚÓ «ÓÔÓÁÌ‡Î» ÏeÌfl.
íÓ„‰‡ ÒÚÓfl˘‡fl Á‡ ÏÌÓÈ ÊeÌ˜ËÌ‡ Ò „ÓÎÛ·˚ÏË
„Û·‡ÏË, ÍÓÚÓ‡fl, ÍÓÌe˜ÌÓ, ÌËÍÓ„‰‡ Ìe ÒÎ˚ı‡Î‡
ÏÓe„Ó ËÏeÌË, Ó˜ÌÛÎ‡Ò¸ ÓÚ Ò‚ÓÈÒÚ‚eÌÌÓ„Ó Ì‡Ï
‚ÒeÏ ÓˆeÔeÌeÌËfl‡ Ë ÒÔÓÒËÎ‡ ÏeÌfl Ì‡ ÛıÓ (Ú‡Ï
‚Òe „Ó‚ÓËÎË ¯eÔÓÚÓÏ):

— Ä ˝ÚÓ ‚˚ ÏÓÊeÚe ÓÔËÒ‡Ú¸?
à fl ÒÍ‡Á‡Î‡:
— åÓ„Û.
íÓ„‰‡ ˜ÚÓ-ÚÓ ‚Ó‰e ÛÎ˚·ÍË ÒÍÓÎÁÌÛÎÓ ÔÓ

ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÌeÍÓ„‰‡ ·˚ÎÓ ee ÎËˆÓÏ.

1 ‡ÔeÎfl 1957 „Ó‰‡.
ãeÌËÌ„‡‰.
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I stället för förord

UNDER DE fruktansvärda år av terror som den
hemliga polisen under Jezjovs ledning medför-

de tillbringade jag sjutton månader i köerna utan-
för Leningrads fängelser. En dag hände det att
någon ”kände igen” mig. En kvinna som stod bak -
om mig med blåa läppar, och som naturligtvis ald-
rig hade hört mitt namn, vaknade då ur den dvala
vi alla var försänkta i och frågade i mitt öra (där
talade alla viskande):
— Kan ni beskriva detta?
Och jag svarade henne: 
— Det kan jag.
Då spred sig något, som liknade ett leende, över

det som en gång varit hennes ansikte.

1 april 1957
Leningrad
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èÓÒ‚fl˘eÌËe

èÖêÖÑ ùíàå „ÓeÏ „ÌÛÚÒfl „Ó˚,
çe Úe˜eÚ ‚eÎËÍ‡fl eÍ‡,
çÓ ÍeÔÍË Ú˛eÏÌ˚e Á‡Ú‚Ó˚,
Ä Á‡ ÌËÏË «Í‡ÚÓÊÌ˚e ÌÓ˚»
à ÒÏeÚeÎ¸Ì‡fl ÚÓÒÍ‡.
ÑÎfl ÍÓ„Ó-ÚÓ ‚eeÚ ‚eÚe Ò‚eÊËÈ,
ÑÎfl ÍÓ„Ó-ÚÓ ÌeÊËÚÒfl Á‡Í‡Ú —
å˚ Ìe ÁÌ‡eÏ, Ï˚ ÔÓ‚Ò˛‰Û Úe Êe,
ëÎ˚¯ËÏ ÎË¯¸ ÍÎ˛˜eÈ ÔÓÒÚ˚Î˚È ÒÍeÊeÚ
Ñ‡ ¯‡„Ë ÚflÊeÎ˚e ÒÓÎ‰‡Ú.
èÓ‰˚Ï‡ÎËÒ¸ Í‡Í Í Ó·e‰Ìe ‡ÌÌeÈ,
èÓ ÒÚÓÎËˆe Ó‰Ë˜‡ÎÓÈ ¯ÎË,
í‡Ï ‚ÒÚe˜‡ÎËÒ¸, ÏeÚ‚˚ı ·eÁ‰˚ı‡ÌÌeÈ,
ëÓÎÌˆe ÌËÊe Ë çe‚‡ ÚÛÏ‡ÌÌeÈ,
Ä Ì‡‰eÊ‰‡ ‚Òe ÔÓeÚ ‚‰‡ÎË.
èË„Ó‚Ó… à Ò‡ÁÛ ÒÎeÁ˚ ıÎ˚ÌÛÚ,
éÚÓ ‚Òeı ÛÊe ÓÚ‰eÎeÌ‡,
ëÎÓ‚ÌÓ Ò ·ÓÎ¸˛ ÊËÁÌ¸ ËÁ Òe‰ˆ‡ ‚˚ÌÛÚ,
ëÎÓ‚ÌÓ „Û·Ó Ì‡‚ÁÌË˜¸ ÓÔÓÍËÌÛÚ,
çÓ Ë‰eÚ… ò‡Ú‡eÚÒfl… é‰Ì‡…
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Tillägnan

INFÖR DENNA sorg förvittrar bergen,
och en flod når aldrig till sitt hav,
men där bakom muren, mörk till färgen,
finns en jordisk längtan djupt i märgen
hos de män som hålls som i en grav.
För en del är hoppet friska vindar,
kanske känslan av en solnedgång —
vi får inget veta, blir som blinda,
hör blott gnisslandet av lås och grindar
och soldaters marschtramp dagen lång.
Som till bön gick vi i gryningstimman
genom staden, där vi sågs i tropp,
ledda likt ett kreatur vid grimman.
Solen sjunker, Neva höljs i dimman,
långt i fjärran sjunger ännu hopp.
Domen kungörs… Tårar börjar falla,
som om hjärtat krävts ur hennes bröst,
som om hon har kastats mot den kalla
hårda marken långt från allt och alla,
men hon går… bedrövad… utan tröst…
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É‰e ÚeÔe¸ Ìe‚ÓÎ¸Ì˚e ÔÓ‰Û„Ë
Ñ‚Ûı ÏÓËı ÓÒ‡Ú‡ÌeÎ˚ı ÎeÚ?
óÚÓ ËÏ ˜Û‰ËÚcfl ‚ ÒË·ËÒÍÓÈ ‚¸˛„e,
óÚÓ Ïee˘ËÚÒfl ËÏ ‚ ÎÛÌÌÓÏ ÍÛ„e?
àÏ fl ¯Î˛ ÔÓ˘‡Î¸Ì˚È Ò‚ÓÈ ÔË‚eÚ.

å‡Ú 1940.



Var är nu de systrar sorgen skänkte,
vännerna från mina mörka år?
Vad var det de sedan såg och tänkte,
vad mer drömde de, där månen blänkte?
Dessa nu till sist en hälsning får.

Mars 1940
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ÇÒÚÛÔÎeÌËe

ùíé Åõãé, ÍÓ„‰‡ ÛÎ˚·‡ÎÒfl
íÓÎ¸ÍÓ ÏeÚ‚˚È, ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ë˛ ‡‰.
à ÌeÌÛÊÌ˚È ÔË‚eÒÍÓÏ Í‡˜‡ÎÒfl
ÇÓÁÎe Ú˛eÏ Ò‚ÓËı ãeÌËÌ„‡‰.
à ÍÓ„‰a, Ó·eÁÛÏe‚ ÓÚ ÏÛÍË,
òÎË ÛÊe ÓÒÛÊ‰eÌÌ˚ı ÔÓÎÍË,
à ÍÓÓÚÍÛ˛ ÔeÒÌ˛ ‡ÁÎÛÍË
è‡Ó‚ÓÁÌ˚e ÔeÎË „Û‰ÍË.
á‚eÁ‰˚ ÒÏeÚË ÒÚÓflÎË Ì‡‰ Ì‡ÏË,
à ·eÁ‚ËÌÌ‡fl ÍÓ˜ËÎ‡Ò¸ êÛÒ¸
èÓ‰ ÍÓ‚‡‚˚ÏË Ò‡ÔÓ„‡ÏË
à ÔÓ‰ ¯ËÌ‡ÏË ˜eÌ˚ı Ï‡ÛÒ¸.
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Inledning

DETTA HÄNDE när bara den döde
hade anledning att vara glad,
och när Leningrad verkade öde
bredvid välfyllda fängelsers rad.
Hela fångregementen blev tömda,
och man våndades djupt i sin själ,
medan ångvisslan sjöng för de dömda
en kort sång och ett sista farväl.
Stjärnor såg hur vårt Ryssland berördes
under majornas slutna transport,
då förtryckta och trampade fördes
mot allt mörkare ovisshet bort.
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1

ìÇéÑàãà Úe·fl Ì‡ ‡ÒÒ‚eÚe,
á‡ ÚÓ·ÓÈ, Í‡Í Ì‡ ‚˚ÌÓÒe, ¯Î‡,
Ç ÚeÏÌÓÈ „ÓÌËˆe ÔÎ‡Í‡ÎË ‰eÚË,
ì ·ÓÊÌËˆ˚ Ò‚e˜‡ ÓÔÎ˚Î‡.
ç‡ „Û·‡ı Ú‚ÓËı ıÓÎÓ‰ ËÍÓÌÍË.
ëÏeÚÌ˚È ÔÓÚ Ì‡ ˜eÎe Ìe Á‡·˚Ú¸.
ÅÛ‰Û fl, Í‡Í ÒÚeÎeˆÍËe ÊeÌÍË,
èÓ‰ ÍeÏÎe‚ÒÍËÏË ·‡¯ÌflÏË ‚˚Ú¸.

1935.



1

DU BLEV hämtad, när morgonen grydde;
svartklädd följde jag snart dina spår.
Medan barnen i kammaren gnydde, 
fällde vaxljusen tår efter tår.
På din mun brann ikonernas kyla,
och från pannan föll droppar av svett.
Vid befästningens torn skall jag yla
klagande på de sörjandes sätt.

1935 

”Morgonen för streltsernas avrättning” av Vasilij Ivanovitj Surikov (1848–1916).



2

íàïé Î¸eÚÒfl ÚËıËÈ ÑÓÌ,
ÜeÎÚ˚È ÏeÒflˆ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ‰ÓÏ,

ÇıÓ‰ËÚ ‚ ¯‡ÔÍe Ì‡·eÍeÌ¸,
ÇË‰ËÚ ÊeÎÚ˚È ÏeÒflˆ ÚeÌ¸.

ùÚa ÊeÌ˘ËÌ‡ ·ÓÎ¸Ì‡,
ùÚa ÊeÌ˘ËÌ‡ Ó‰Ì‡,

åÛÊ ‚ ÏÓ„ËÎe, Ò˚Ì ‚ Ú˛¸Ïe,
èÓÏÓÎËÚeÒ¸ Ó·Ó ÏÌe.
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2

STILLA FLYTER stilla Don,
månen vandrar långt ifrån,

vandrar lutad till ett hus,
ser en skugga i sitt ljus.

Den som sitter i en vrå
är en kvinna svår att nå.

Mannen död, och i en cell
sonen, bed för mig i kväll.

21



22

3

çÖí, ùíé Ìe fl, ˝ÚÓ ÍÚÓ-ÚÓ ‰Û„ÓÈ ÒÚ‡‰‡eÚ.
ü ·˚ Ú‡Í Ìe ÏÓ„Î‡, ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸,
èÛÒÚ¸ ˜eÌ˚e ÒÛÍÌ‡ ÔÓÍÓ˛Ú,
à ÔÛÒÚ¸ ÛÌeÒÛÚ ÙÓÌ‡Ë…

çÓ˜¸.



3

NEJ, DET är inte jag, det är en annan som lider.
Jag skulle inte uthärda att i huset
se det som ur minnet skrider,
så bär nu bort alla ljus…

Natt.
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4

èéäÄáÄíú ·˚ Úe·e, Ì‡ÒÏe¯ÌËˆe
à Î˛·ËÏËˆe ‚Òeı ‰ÛÁeÈ,
ñ‡ÒÍÓÒeÎ¸ÒÍÓÈ ‚eÒeÎÓÈ „e¯ÌËˆe,
óÚÓ ÒÎÛ˜ËÚÒfl Ò ÊËÁÌ¸˛ Ú‚ÓeÈ —
ä‡Í ÚeıÒÓÚ‡fl, Ò Ôee‰‡˜e˛,
èÓ‰ äeÒÚ‡ÏË ·Û‰e¯¸ ÒÚÓflÚ¸
à Ò‚ÓeÈ ÒÎeÁÓ˛ „Ófl˜e˛
çÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ Îe‰ ÔÓÊË„‡Ú¸.
í‡Ï Ú˛eÏÌ˚È ÚÓÔÓÎ¸ Í‡˜‡eÚ¸fl,
à ÌË Á‚ÛÍ‡ — ‡ ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú‡Ï
çeÔÓ‚ËÌÌ˚ı ÊËÁÌeÈ ÍÓÌ˜‡eÚfl…
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4

NÅGON SKULLE ha sagt dig, skämterska
och de många förtrognas viv,
lantidyllernas glada fresterska,
vad som sker sedan med ditt liv —
Du skall stå där som den trehundrade,
med en allmosa i din hand,
och på nyårets is smått undrande
känna tårarnas heta brand.
Poppeln gungar intill ett fängelse,
allt är tyst — men där inne finns
spår av oskyldigas förgängelse…
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5

ëÖåçÄÑñÄíú ÏeÒflˆe‚ ÍË˜Û,
áÓ‚Û Úe·fl ‰ÓÏÓÈ.
äË‰‡Î‡Ò¸ ‚ ÌÓ„Ë Ô‡Î‡˜Û,
í˚ Ò˚Ì Ë ÛÊ‡Ò ÏÓÈ.
ÇÒe ÔeeÔÛÚ‡ÎÓÒ¸ Ì‡‚eÍ,
à ÏÌe Ìe ‡ÁÓ·‡Ú¸
íeÔe¸, ÍÚÓ Á‚e¸, ÍÚÓ ˜eÎÓ‚eÍ,
à ‰ÓÎ„Ó Î¸ Í‡ÁÌË Ê‰‡Ú¸.
à ÚÓÎ¸ÍÓ Ô˚Î¸Ì˚e ˆ‚eÚ˚,
à Á‚ÓÌ Í‡‰ËÎ¸Ì˚È, Ë ÒÎe‰˚
äÛ‰‡-ÚÓ ‚ ÌËÍÛ‰‡.
à ÔflÏÓ ÏÌe ‚ „Î‡Á‡ „Îfl‰ËÚ
à ÒÍÓÓÈ „Ë·eÎ¸˛ „ÓÁËÚ
é„ÓÏÌ‡fl Á‚eÁ‰‡.
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5

I SJUTTON månader har jag
nu ropat hemifrån.
Och själva bödeln bönföll jag
om nåd för dig, min son.
Allt ter sig dolt i evighet,
och jag kan knappast se
en mening med vår mänsklighet
men måste alltjämt be.
Och här finns vissna blommors snår
och doft av rökelse och spår
till något ingenstans.
Som var det bud om undergång
förnimmer jag en stjärnas sång
och dess enorma glans.
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ãÖÉäàÖ ÎeÚflÚ Ìe‰eÎË,
óÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸, Ìe ÔÓÈÏÛ.
ä‡Í Úe·e, Ò˚ÌÓÍ, ‚ Ú˛¸ÏÛ
çÓ˜Ë ·eÎ˚e „Îfl‰eÎË,
ä‡Í ÓÌË ÓÔflÚ¸ „Îfl‰flÚ
üÒÚe·ËÌ˚Ï Ê‡ÍËÏ ÓÍÓÏ,
é Ú‚ÓeÏ ÍeÒÚe ‚˚ÒÓÍÓÏ
à Ó ÒÏeÚË „Ó‚ÓflÚ.

1939.
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6

LJUDLÖST FLYR den inre friden,
vad som hänt förstår jag ej.
Hur var natt, min son, såg dig
bakom muren, bortom tiden;
hur de åter ser med glöd,
såsom hökens skarpa öga,
och nu talar om ditt höga
kors och om för tidig död.

1939
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èË„Ó‚Ó

à ìèÄãé Í‡ÏeÌÌÓe ÒÎÓ‚Ó
ç‡ ÏÓ˛ e˘e ÊË‚Û˛ „Û‰¸.
çË˜e‚Ó, ‚e‰¸ fl ·˚Î‡ „ÓÚÓ‚‡,
ëÔ‡‚Î˛Ò¸ Ò ˝ÚËÏ Í‡Í-ÌË·Û‰¸.

ì ÏeÌfl Òe„Ó‰Ìfl ÏÌÓ„Ó ‰eÎ‡:
ç‡‰Ó Ô‡ÏflÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ Û·ËÚ¸,
ç‡‰Ó, ˜ÚÓ· ‰Û¯‡ ÓÍ‡ÏeÌeÎ‡,
ç‡‰Ó ÒÌÓ·‡ Ì‡Û˜ËÚ¸Òfl ÊËÚ¸.

Ä Ìe ÚÓ… ÉÓfl˜ËÈ ¯eÎeÒÚ ÎeÚ‡,
ëÎÓ‚ÌÓ Ô‡Á‰ÌËÍ Á‡ ÏÓËÏ ÓÍÌÓÏ.
ü ‰‡‚ÌÓ Ôe‰˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ˝ÚÓÚ
ë‚eÚÎ˚È ‰eÌ¸ Ë ÓÔÛÒÚeÎ˚È ‰ÓÏ.

1939. ãeÚÓ.
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7

Domen

OCH ETT ORD av sten föll ned och tryckte
på mitt bröst, som hade andats lätt.
Det gör ingenting, var vad jag tyckte,
jag får bukt med det på något sätt.

Ordet tynger ännu mina sinnen.
Det är därför själen blivit kall;
och jag måste döda alla minnen,
om jag åter leva skall.

Om ej… Likt ett samkväm vid mitt fönster
sorlar högsommarens heta sus.
Mitt bland alla dessa bleka mönster
har jag länge anat ett tomt hus.

Sommaren 1939
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8

ä ÒÏeÚË

íõ ÇëÖ êÄÇçé ÔË‰e¯¸ — Á‡˜eÏ Êe Ìe ÚeÔe¸?
ü Ê‰Û Úe·fl — ÏÌe Ó˜eÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ.
ü ÔÓÚÛ¯ËÎ‡ Ò‚eÚ Ë ÓÚ‚ÓËÎ‡ ‰‚e¸
íe·e, Ú‡ÍÓÈ ÔÓÒÚÓÈ Ë ˜Û‰ÌÓÈ.
èËÏË ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó Í‡ÍÓÈ Û„Ó‰ÌÓ ‚Ë‰,
ÇÓ‚ËÒ¸ ÓÚ‡‚ÎeÌÌ˚Ï ÒÌ‡fl‰ÓÏ
àÎ¸ Ò „Ë¸ÍÓÈ ÔÓ‰Í‡‰ËÒ¸, Í‡Í ÓÔ˚ÚÌ˚È ·‡Ì‰ËÚ,
àÎ¸ ÓÚ‡‚Ë ÚËÙÓÁÌ˚Ï ˜‡‰ÓÏ.
àÎ¸ ÒÍ‡ÁÓ˜ÍÓÈ, ÔË‰ÛÏ‡ÌÌÓÈ ÚÓ·ÓÈ
à ‚ÒeÏ ‰Ó ÚÓ¯ÌÓÚ˚ ÁÌ‡ÍÓÏÓÈ, —
óÚÓ· fl Û‚Ë‰eÎ‡ ‚eı ¯‡ÔÍË „ÓÎÛ·ÓÈ
à ·Îe‰ÌÓ„Ó ÓÚ ÒÚ‡ı‡ ÛÔ‡‚‰ÓÏ‡.
åÌe ‚Òe ‡‚ÌÓ ÚeÔe¸. äÎÛ·ËÚÒfl ÖÌËÒeÈ,
á‚eÁ‰‡ ÔÓÎflÌ‡fl ÒËfleÚ.
à ÒËÌËÈ ·ÎeÒÍ ‚ÓÁÎ˛·ÎeÌÌ˚ı Ó˜eÈ
èÓÒÎe‰ÌËÈ ÛÊ‡Ò Á‡ÒÚËÎ‡eÚ.

19 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1939.
îÓÌÚ‡ÌÌ˚È ÑÓÏ.
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8

Till döden

DU SKALL JU anlända — så varför inte fort ?
Jag väntar och har det förfärligt.
Jag har nu släckt allt ljus och öppnat upp min port
för dig, som ler så stort och härligt.
Ta vilken skepnad du vill, när du kommer hit,
träng in som en förgiftad skärva,
kom smygande som en förklädd och slug bandit
eller låt tyfus få fördärva.
Eller berätta något du tänkt ut,
som är till leda känt av alla —
om hur jag såg en ljusblå mössas topp till slut
och anletsdrag, som bleknat och var kalla.
Det kvittar mig nu lika. Jenisej syns död,
och stjärnor glimmar i dess vatten.
Den avgudade blickens sista glöd
försvinner sakta bort i natten.

19 augusti 1939
Fontannyj Dom
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9

ìÜÖ ÅÖáìåàÖ Í˚ÎÓÏ
ÑÛ¯Ë Á‡Í˚ÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ,
à ÔÓËÚ Ó„ÌeÌÌ˚Ï ‚ËÌÓÏ
à Ï‡ÌËÚ ‚ ˜eÌÛ˛ ‰ÓÎËÌÛ

à ÔÓÌflÎ‡ fl, ˜ÚÓ eÏÛ
ÑÓÎÊÌ‡ fl ÛÒÚÛÔËÚ¸ ÔÓ·e‰Û,
èËÒÎÛ¯Ë‚‡flÒ¸ Í Ò‚ÓeÏÛ
ìÊe Í‡Í ·˚ ˜ÛÊÓÏÛ ·e‰Û.

à Ìe ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÌË˜e„Ó
éÌÓ ÏÌe ÛÌeÒÚË Ò ÒÓ·Ó˛
(ä‡Í ÌË ÛÔ‡¯Ë‚‡È e„Ó
à Í‡Í ÌË ‰ÓÍÛ˜‡È ÏÓÎ¸·Ó˛):

çË Ò˚Ì‡ ÒÚ‡¯Ì˚e „Î‡Á‡ —
éÍ‡ÏeÌeÎÓe ÒÚ‡‰‡Ì¸e,
çË ‰eÌ¸, ÍÓ„‰‡ ÔË¯Î‡ „ÓÁ‡,
çË ˜‡Ò Ú˛eÏÌÓ„Ó Ò‚Ë‰‡Ì¸fl,
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9

ETT VANSINNE har i mitt bröst
med vingen skuggat hjärtats låga;
det bjuder mig på rusets tröst
och lockar bort från jordisk plåga,

och jag har nu förstått att jag
snart måste vika för dess maning;
jag känner mig så yr och svag
på grund av denna onda aning.

Det tolererar inte alls
att jag tar något med som minne
(hur jag än blottlägger min hals
och tigger i mitt stilla sinne):

Varken min sons förskrämda blick 
bland fasorna där bakom muren
eller den dag då åskan gick
eller hans längtan ut ur buren

35



çË ÏËÎÛ˛ ÔÓıÎ‡‰Û ÛÍ,
çË ÎËÔ ‚Á‚ÓÎÌÓ‚‡ÌÌ˚e ÚeÌË,
çË ÓÚ‰‡ÎeÌÌ˚È Îe„ÍËÈ Á‚ÛÍ —
ëÎÓ‚‡ ÔÓÒÎe‰ÌËı ÛÚe¯eÌËÈ.

4 Ï‡fl 1940.
îÓÌÚ‡ÌÌ˚È ÑÓÏ.

36



eller en älskad hands nyans
eller ett upprört lugn bland lindar
eller en tröstfull resonans
från avskedsord, som bärs av vindar.

4 maj 1940
Fontannyj Dom
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ê‡ÒÔflÚËe

«çe ˚‰‡È åeÌe, å‡ÚË,
‚Ó „Ó·e ÒÛ˘Û».

I
ïéê ÄçÉÖãéÇ ‚eÎËÍËÈ ˜‡Ò ‚ÓÒÒÎ‡‚ËÎ,
à Ìe·eÒ‡ ‡ÒÔÎ‡‚ËÎËÒ¸ ‚ Ó„Ìe.
éÚˆÛ ÒÍ‡Á‡Î: «èÓ˜ÚÓ åeÌfl ÓÒÚ‡‚ËÎ!»
Ä Ï‡ÚeË: »é, Ìe ˚‰‡È åeÌe…»

II
å‡„‰‡ÎËÌ‡ ·ËÎ‡Ò¸ Ë ˚‰‡Î‡,
ì˜eÌËÍ Î˛·ËÏ˚È Í‡ÏeÌeÎ,
Ä ÚÛ‰‡, „‰e ÏÓÎ˜‡ å‡Ú¸ ÒÚÓflÎ‡,
í‡Í ÌËÍÚÓ ‚Á„ÎflÌÛÚ¸ Ë Ìe ÔÓÒÏeÎ.

1940–1943
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10

Korsfästelsen

”Gråt inte över mig, Moder,
jag är i graven”.

I
EN ÄNGLAKÖR besjöng den stora stunden,
och skyarna sågs rämna ända ner.
”Var är du?” sade han mot himlarunden.
Och till sin mor: ”O, gråt ej för mig mer…”

II
Magdalena grät och var bedrövad,
lärjungarna vände om och gick,
men åt Modern, där hon stod bedövad,
tordes ingen kasta ens en blick.

1940–1943
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ùÔËÎÓ„

I

ìáçÄãÄ ü, Í‡Í ÓÔ‡‰‡˛Ú ÎËˆ‡,
ä‡Í ËÁ-ÔÓ‰ ‚eÍ ‚˚„Îfl‰˚‚‡eÚ ÒÚ‡ı,
ä‡Í ÍÎËÌÓÔËÒË ÊeÒÚÍËe ÒÚ‡ÌËˆ˚
ëÚ‡‰‡ÌËe ‚˚‚Ó‰ËÚ Ì‡ ˘eÍ‡ı,
ä‡Í ÎÓÍÓÌ˚ ËÁ ÔeÔeÎ¸Ì˚ı Ë ˜eÌ˚ı
ëee·flÌ˚ÏË ‰eÎ‡˛ÚÒfl ‚‰Û„,
ìÎ˚·Í‡ ‚flÌeÚ Ì‡ „Û·‡ı ÔÓÍÓÌ˚ı,
à ‚ ÒÛıÓÌ¸ÍÓÏ ÒÏe¯Íe ‰ÓÊËÚ ËÒÔÛ„.
à fl ÏÓÎ˛Ò¸ Ìe Ó Òe·e Ó‰ÌÓÈ,
Ä Ó·Ó ‚Òeı, ÍÚÓ Ú‡Ï ÒÚÓflÎ ÒÓ ÏÌÓ˛,
à ‚ Î˛Ú˚È ıÓÎÓ‰, Ë ‚ Ë˛Î¸ÒÍËÈ ÁÌÓÈ,
èÓ‰ Í‡ÒÌÓ˛ ÓÒÎeÔ¯e˛ ÒÚeÌÓ˛.
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Epilog

I

JAG UPPTÄCKTE hur anletsdrag snabbt vissnar,
hur skräcken skymtar under ögonlock,
hur lidandet i sträva kinder ristar
en kilskrift, som skall hårdna till ett block,
hur askblonda och svarta kvinnolockar 
med tiden blir mer blygsamt silvergrå,
hur glada miner dör hos dem som bockar,
och hur ett skratt kan dölja rädsla då.
Jag ber ej om att själv ha bättre tur,
utan för alla som var med om detta
intill en röd och obeveklig mur
i bister kyla och i julihetta.
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II
éÔflÚ¸ ÔÓÏËÌ‡Î¸Ì˚È ÔË·ÎËÁËÎÒfl ˜‡Ò.
ü ‚ËÊÛ, fl ÒÎ˚¯Û, fl ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ‚‡Ò:

à ÚÛ, ˜ÚÓ e‰‚‡ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ‰Ó‚eÎË,
à ÚÛ, ˜ÚÓ Ó‰ËÌÓÈ Ìe ÚÓÔ˜eÚ ÁeÏÎË,

à ÚÛ, ˜ÚÓ, Í‡ÒË‚ÓÈ ÚflıÌÛ‚ „ÓÎÓ‚ÓÈ,
ëÍ‡Á‡Î‡: «ë˛‰‡ ÔËıÓÊÛ, Í‡Í ‰ÓÏÓÈ».

ïÓÚeÎÓÒ¸ ·˚ ‚Òeı ÔÓËÏeÌÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸,
Ñ‡ ÓÚÌflÎË ÒÔËÒÓÍ, Ë Ìe„‰e ÛÁÌ‡Ú¸.

ÑÎfl ÌËı ÒÓÚÍ‡Î‡ fl ¯ËÓÍËÈ ÔÓÍÓ‚
àÁ ·e‰Ì˚ı, Û ÌËı Êe ÔÓ‰ÒÎÛ¯‡ÌÌ˚ı ÒÎÓ‚.

é ÌËı ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ ‚Òe„‰‡ Ë ‚eÁ‰e,
é ÌËı Ìe Á‡·Û‰Û Ë ‚ ÌÓ‚ÓÈ ·e‰e,

à eÒÎË Á‡ÊÏÛÚ ÏÓÈ ËÁÏÛ˜eÌÌ˚È ÓÚ,
äÓÚÓ˚Ï ÍË˜ËÚ ÒÚÓÏËÎ¸ÓÌÌ˚È Ì‡Ó‰,

èÛÒÚ¸ Ú‡Í Êe ÓÌË ÔÓÏËÌ‡˛Ú ÏeÌfl
Ç Í‡ÌÛÌ ÏÓe„Ó ÔÓÏËÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ìfl.

Ä eÒÎË ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ìe
ÇÓÁ‰‚Ë„ÌÛÚ¸ Á‡‰ÛÏ‡˛Ú Ô‡ÏflÚÌËÍ ÏÌe,
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II

Nu nalkas ånyo den timme som flytt.
Jag ser och kan höra och känna på nytt:

Den kvinna som de måste bära till slut,
och hon som på likbåren andades ut,

och hon som blott böjde sitt huvud till svar
och sade att ”här är nu allt jag har kvar”.

Jag önskar att ingen av dessa blir glömd,
men namnen är många och listan är gömd.

För dem har jag vävt denna mantel av ord,
som är vad de lämnade kvar på vår jord.

Jag minns dem för evigt, och hur det än går,
så sviker jag ej, ens om tiden blir svår,

och skulle jag inte få uttrycka tröst
åt folket, vars veklagan hörs i min röst,

må detta då vörda mitt minne som jag
på kvällen inför denna särskilda dag. 

Och tänker man i detta land någon gång
förfärdiga ett monument åt min sång,
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ëÓ„Î‡Ò¸e Ì‡ ˝ÚÓ ‰‡˛ ÚÓÊeÒÚ‚Ó,
çÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÛÒÎÓ‚¸eÏ — Ìe ÒÚ‡‚ËÚ¸ e„Ó

çË ÓÍÓÎÓ ÏÓfl, „‰e fl Ó‰ËÎ‡Ò¸:
èÓÒÎe‰Ìflfl Ò ÏÓeÏ ‡ÁÓ‚‡Ì‡ Ò‚flÁ¸,

çË ‚ ˆ‡ÒÍÓÏ Ò‡‰Û Û Á‡‚eÚÌÓ„Ó ÔÌfl,
É‰e ÚeÌ¸ ·eÁÛÚe¯Ì‡fl Ë˘eÚ ÏeÌfl,

Ä Á‰eÒ¸, „‰e ÒÚÓflÎ‡ fl ÚËÒÚ‡ ˜‡ÒÓ‚
à „‰e ‰Îfl ÏeÌfl Ìe ÓÚÍ˚ÎË Á‡ÒÓ‚.

á‡ÚeÏ, ˜ÚÓ Ë ‚ ÒÏeÚË ·Î‡ÊeÌÌÓÈ ·Ó˛Ò¸
á‡·˚Ú¸ „ÓÏ˚ı‡ÌËe ˜eÌ˚ı Ï‡ÛÒ¸,

á‡·˚Ú¸, Í‡Í ÔÓÒÚ˚Î‡fl ıÎÓÔ‡Î‡ ‰‚e¸
à ‚˚Î‡ ÒÚ‡Ûı‡, Í‡Í ‡ÌeÌ˚È Á‚e¸.

à ÔÛÒÚ¸ Ò ÌeÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı Ë ·ÓÌÁÓ‚˚ı ‚eÍ
ä‡Í ÒÎeÁ˚ ÒÚÛËÚÒfl ÔÓ‰Ú‡fl‚¯ËÈ ÒÌe„,

à „ÓÎÛ·¸ Ú˛eÏÌ˚È ÔÛÒÚ¸ „ÛÎËÚ ‚‰‡ÎË,
à ÚËıÓ Ë‰ÛÚ ÔÓ çe‚e ÍÓ‡·ÎË.

1940. å‡Ú.
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så tillåter jag denna hedrande gest
på ett enda villkor — att det ej blir rest

vid havet i trakterna där jag är född:
min längtan till havet har blivit förödd,

ej heller på tsarparkens heliga mark,
där skuggorna rör sig bland uråldrig bark,

utan där jag trehundra gånger om led
i väntan på ljudet från reglarnas vred.

Därför att jag inte ens efter min död
skall glömma hur majorna klagande ljöd

eller den förhatliga dörren och hur
den gråhåriga kved som ett lidande djur.

Och när mina stelnade ögon av brons
i vårsnö beskriver min sorg (och min sons),

må fängelseduvan då kuttra långt bort,
och skeppen på Neva må gå mot sin ort.

Mars 1940
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Kommentar

ANNA ANDREJEV-
NA ACHMATOVA

föddes 1889 i Odessa
i nuvarande Ukraina.
Hennes egentliga efter-
namn var Gorenko ,
men för sin diktning
an vände hon ett släkt-
namn på mö der net. 

Hon blev tidigt en
etablerad och upp  skat -
tad kärlekslyriker. År
1910 gifte hon sig med
Nikolaj Gumilev, ledare
för akmeisterna, som
opponerade mot sym-
bolismen, och vars litte-
ratursyn hon delade. 

Två år senare födde
Achmatova en son, Lev. Efter slitningar i äktenskapet skilde sig
paret 1918.  I början på 20-talet lät sovjetiska myndigheter
gripa och arkebusera Gumilev efter anklagelser om kontrarevo-
lutionär verksamhet. År 1934 grep hemliga polisen Lev, som
satt fängslad i omgångar fram till 1956. Achmatovas andre
make, Nikolaj Punin, dog 1953 i ett av Stalins läger. 

Efter krigsslutet 1945 drev sovjetiska myndigheter en kam-
panj mot ”slapphet och liberalism” i kons ten. De anklagade
Achmatova för självupptagen dekadens och uteslöt henne ur
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författarförbundet. Kollegerna undvek henne, och det dröjde
till 1950 innan hon överhuvudtaget fick börja publicera sig
igen, och till 1953 innan hon på nytt utkom i bokform i Sovjet -
unionen. Under denna tid av inre exil arbetade Achmatova på
diktcykeln Rekviem, som handlar om de tragiska händelserna i
hennes liv. I prosastycket ”I stället för förord” (1957) säger hon
sig företräda kollektivet; kommunisterna hade ju sett hennes
individual ism som ett brott. 

Först ett par decennier efter Ach ma tovas död 1966 tillät
Sovjetunionens ledare Michail Gor ba tjov att boken fick spridas
i hemlandet. Rekviem utkom i Sovjetunionen först 1987. Före-
liggande tolkningsvolym bygger på den i München tryckta
ryskspråkiga originalutgåvan från 1963.

Torgny Lilja
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”Var är nu de systrar sorgen skänkte,
vännerna från mina mörka år?
Vad var det de sedan såg och tänkte,
vad mer drömde de, där månen blänkte?
Dessa nu till sist en hälsning får.”

Anna Achmatova

A
nna A

chm
atova 1922 (porträtt av K

uzm
a Petrov-V

odkin).


