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En maître reviderar sin meter 
Georgij Šengelis femfotade experiment 

med Byrons Don Juan 

Susanna Witt 
Stockholms universitet &  Higher School of Economics, Moskva 

sanna.witt@slav.su.se 

Abstract:  This article presents an archival finding – the first parts of Byron’s 
Don Juan translated by Georgij Šengeli in 1953 in iambic pentameter instead of 
the iambic hexameter he used for his 1947 edition of the work. The fragment is 
discussed against the background of the critical campaign that was launched 
against Šengeli in the early 1950s. It is compared with the published version as 
well as with Tat́ jana Gnedič’s 1959 translation with particular  attention to dis-
puted features. 

Keywords:  Šengeli, Byron, Don Juan, metrics, Kaškin, Soviet school of translation, 
Gnedič 

DET ÄR FÅ KONTEXTER i vilka litterär översättning har fått en sådan 
betydelse och laddning som den ryska och särskilt den sovjetryska. I ett par 
tidigare artiklar har jag behandlat de översättningar av Byrons Don Juan 
som gjordes under sovjettiden: Georgij Šengelis version  från 1947 och 
Tat́ jana Gnedičs från 1959 (Witt 2016a, 2016b). Poeten, versteoretikern 
och översättaren Šengelis Don Juan kom att fungera som det negativa ex-
emplet – den »Andre» – i den kampanj som under 1950-talet fördes för att 
etablera den »sovjetiska översättningsskolan» som begrepp, medan Gnedičs 
version blev kanonisk och kom att anföras som exempel på just denna 

»sovje tiska skola» (Witt 2016a). En närmare analys av Šengelis översättning 
visar att den har intrikata intertextuella band till silverålderns litteratur och 
kulturella mytologi (Witt 2016b). Det väckte därför min nyfikenhet då jag i 
Šengelis arkiv fann ett manuskript med en variant av Don Juan-översätt-
ningen, daterad »9–26 maj 1953».1 Det rör sig om ett fragment som 
1 RGALI [Ryska statliga arkivet för litteratur och konst]. F. 2861, op. 1, ed. chr. 5, fol.  41 v–59 r. 
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 omfattar inledningen (Vstuplenie)2, Första sången (222 oktaver) och 47 av 
Andra sångens 216 oktaver, d.v.s. ca 15% av versromanen. Manuskriptet 
upptar 37 mycket finstilta sidor i en anteckningsbok som även innefattar 
originaldikter och dagboksnoteringar. Det har hittills inte uppmärksammats 
i forskningen, men jag menar att det har ett ovedersägligt vetenskapligt in-
tresse mot bakgrund av Šengelis översättningsfilosofi och den skarpa pole-
miken kring hans publicerade översättning. Fragmentet är nämligen – till 
skillnad mot  denna – skrivet på femfotad jamb.  

I förordet till sin utgåva 1947 hade Šengeli livfullt argumenterat för sitt 
val att översätta Byrons femfotade vers till rysk sexfotad – i strid med den 
gängse uppfattningen att man skulle översätta med originalets versmått 
(»размером подлинника»). Den femfotade jamben kan vara mycket olik-
artad, noterar Šengeli här: den kan vara tung, kompakt och heroisk eller av-
mätt framskridande, som i Byrons poem Korsaren eller Lara, men den kan 
också vara lätt, vårdslös och pratsam som i Beppo eller Don Juan. Versmåttet 
i sig har ingen absolut betydelse, hävdar Šengeli – »размер сам по себе не 
есть самодовлеющaя ценность» (Bajron 1947, 532). Istället lanserar han 
sin »принцип функционального подобия» som innebär att valet av meter 
ska styras av ambitionen att åstadkomma en text som är funktionellt approx-
imativ till originalet, samtidigt som den skall uppfattas som »vårt eget vers-
mått, lätt och naturligt» (a.a., 532). Den femfotade jamben kan omöjligt 
återge den språkliga rikedomen i Don Juan och samtidigt versens lätta ka-
raktär. Det förmår däremot den sexfotade jamben, och det vore »rent pe-
danteri och förräderi mot översättningens uppgifter att tynga versen, att 
förgrova intonationen och att minska graden av precision [točnost́    ] endast 
i syfte att uppfylla ett schema» (a.a., 533). Som pedagogisk illustration ger 
Šengeli sedan den första oktaven i femfotad översättning och uppmanar lä-
saren att jämföra den med den tryckta sexfotade: »ni känner genast hur myc-
ket friare den sexfotade varianten är, hur mycket luftigare, för att inte tala 
om hur mycket mer exakt [točnee] den är » (a.a., 533). Här skriver Šengeli 
också att han i experimentellt syfte har översatt inte bara denna första oktav, 
utan »ungefär en tredjedel av första sången och ytterligare några avsnitt ». 
Av detta experiment finns inget spår i arkivet, men man får nog förutsätta 
att det är det som ligger till grund för den femfotade varianten från 1953. 

Vad var det då som fick Šengeli att den 9 maj, på Segerdagen, 1953 på 
nytt ta itu med Don Juan-översättningen och fortsätta det femfotade expe-
rimentet ? Själv har han inte lämnat någon förklaring men omständigheterna 
är kända. Sedan den sexfotade Don Juan utkom 1947 hade Šengelis ställning 

2 Inledningen (Dedication) betecknades i utgåvan 1947 »Posvjaščenie».



på många sätt försämrats. Det finns fog för att tala om en travlja, en förföl-
jelsekampanj (Vitt 2018). Huvudrollen spelades här av Ivan Kaškin, över-
sättare från engelska, som i sina olika framträdanden såväl i tal som skrift 
ständigt påtalade brister och »skadligheter» i Šengelis Don Juan-översättning. 
Några utdrag ur denna översättning kom att ingå i en skolupplaga av Byrons 
verk (Bajron 1951) som recenserades av Kaškin i Novyj mir 1952. Bland 
 övrigt klandervärt i översättningen framhöll han just versmåttet, »den klum-
piga sexfotade jamb som hos G. A. Šengeli ersatt Byrons lätta femfotade» – 

»тяжело весный шестистопник, которым Г. А. Шенгели заменил легкий 
пятистопник Байрона» (Kaškin 1952а, 267). Denna kritik upprepades i 
en andra, ännu skarpare artikel i Novyj mir samma år (Kaškin 1952b), som 
riktade sig mot översättningen i dess helhet. Där fanns också politiskt farli-
gare anklagelser om att översättaren hade »förvrängt bilden av fältmarskalk 
Suvorov och de ryska soldaterna», en diskursiv formel som kom att vidlåda 
denna översättning för lång tid (Witt 2016a).  

Šengelis relationer med förlagen hade också försämrats. I arkivet kan 
man följa en lång rad misslyckade försök att publicera såväl egna verk som 
översättningar, bl.a. en fyrbandsutgåva av Byron. Sommaren 1952 hade 
Šengeli dessutom fått veta att den enbandsutgåva av Byron som var under 
utgivning och där hans Don Juan skulle ha ingått  plötsligt skulle publiceras 
utan den. 

Ska vi alltså anta att Šengeli nu i syfte att få se sin utgåva av Byrons sam-
lade verk i tryck (inklusive Don Juan) beslutade sig för att ge efter för 
Kaškins kritik? Kanske hägrade de publiceringsmöjligheter som skulle 
öppna sig 1954 i samband med det officiella högtidlighållandet av 130-års-
dagen av Byrons död?  

För att besvara den frågan vill jag dela med mig av några iakttagelser som 
jag gjort under arbetet med att förbereda fragmentet för publicering. Jag har 
jämfört det både med Šengelis tryckta, sexfotade, översättning och med 
Gnedičs senare publicerade, femfotade version, som kom att redigeras med 
en blick inte bara på Šengelis översättning utan förmodligen också på den 
kritiska diskursen kring den (Witt 2016a). 

 Redan av de första två oktaverna kan man få en bild av omarbetningen 
i dess helhet. I huvudsak bevarar Šengeli den gamla översättningens struktur 
och semantiska karaktäristika:3  

3 Den engelska texten är hämtad ur Byron 1982. Förkortningen GŠ 47 hänför sig till Šeng-
eli 1947, GŠ 53 till manuskriptfragmentet och TG 59 till Gnedič 1959. För inledningen an-
vänds romerska siffror för oktaven och arabiska för raden. I det följande används romerska 
siffror för att ange nummer på sången, arabiska för att ange numret på oktaven.
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Problemet med att förkorta raderna så att de passar det nya versmåttet 

löser Šengeli som synes på olika sätt. Antalet stavelser kan modifieras genom 
strykningar av t.ex. upprepningar (»поэт» → Ø, 1:1), inskottsord (»впрочем» 
→ Ø, 1:4) och modifikatorer (»все» → Ø, 2:1). En viktig roll spelar ordbild-
ningens olika medel, särskilt när det gäller verben, för vilka också modali-
teten kan varieras: »приравнять» → »сравнить» (1:7),  »Сумели Вы 
примкнуть» → »Примкнули вы» (1:3). 

          Dedication 

Bob Southey ! You’re a poet, poet laureate, 
And  representative of all the race. 

Although ’tis true that you turned out a Tory at-
Last, yours has lately been a common case. 

And now my epic renegade, what are ye at 
With  all the lakers, in and out of place? 

A nest of tuneful persons, to my eye 
Like  ‘four  and twenty blackbirds in a pye, 
 
‘Which pye being opened they began to sing’ 
(This old song and new simile holds good), 
‘A dainty dish to set before the King’ 

Or  Regent,  who admires such kind of food. 
And Coleridge too has lately taken wing, But  like a 

hawk encumbered with his hood, 
Explaining metaphysics to the nation. 
I wish he would explain his explanation. 
 
         Посвящение (GŠ 47) 

Боб Саути! Вы поэт, поэт лауреат, 
И представитель их народца, хоть и к тори 
Сумели Вы примкнуть недавно, говорят… 
Я, впрочем, не дивлюсь: подобных тьма историй. 
Как поживаете, мой славный ренегат? 
Все ль Вы с лейкистами в одном поете хоре? 
Певучих сил господ я приравнять бы  
К той «дюжине дроздов, упрятанных в  пирог, 
 
Что вдруг запели все, когда явилось блюдо 
Вкус короля дразня, и сделан был разрез»  
(Ах, чудо-песенка, и примененье чудо: 
И регент любит ведь такой деликатес !)  
К ним Кольридж воспарил, неведомо откуда, 
Чей соколиный взор под  клобучком исчез: 
О метафизике  дав бриттам рассужденье, 
Пусть объяснил бы он нам объясненье!

       Вступление (GŠ 53) 

Боб Саути! Вы — поэт, лауреат, 
Вождь племени поэтов. Правда, к тори 
Примкнули вы недавно, говорят… 
Я не дивлюсь: подобных тьма историй. 
Как жизнь идет, мой славный ренегат? 
С лейкистами вы всё ль в едином хоре? 
Я этих певунов сравнить бы мог 
С «гнездом дроздов, упрятанных в пирог, 
 
Что вдруг запели, лишь предстало блюдо 
Пред королем, и зазиял надрез» 
(Ах, чудо–песня ! Да и символ — чудо: 
Сам регент любит сей деликатес !) 
К ним Кольридж воспарил нивчесть, 
Чей взор соколий в клобучке исчез : 
Нам дав о метафизике творенье, 
Он тьмой свои окутал объясненья. 
 

     Посвящение (TG 59) 

Боб Саути! Ты — поэт, лауреат 
И представитель бардов, — превосходно! 
Ты ныне, как отменный тори, ат- 
тестован: это модно и доходно. 
Ну как живешь, почтенный ренегат? 
В Озерной школе всё, что вам угодно, 
Поют десятки мелких голосов, 
Как «в пироге волшебном хор дроздов», 
 

«Когда пирог подобный подают 
На королевский стол и разрезают, 
Дрозды, как полагается, поют». 
Принц-регент это блюдо обожает. 
И Кольридж–метафизик тоже тут, 
Но колпачок соколику мешает: 
Он многое берется объяснять, 
Да жаль, что объяснений не понять.



Redan här i inledningen stöter vi också på några av de drag som särskilt 
hade kritiserats av Kaškin. I den andra av sina Novyj mir-artiklar hade han 
angripit Šengeli för att hans översättning hade en »främmande språk lig klang» 
(»иноязычное звучание») och »förorenade det ryska språket med främ -
mande ord» (»засорение русского языка чужими словами» (Kaškin 
1952b). Här kan vi se att Šengeli i första oktaven i sin femfotade variant har 
behållit sin beteckning för den grupp poeter som Byron ironiskt riktar sig 
till i sitt verk, nämligen »лейкисты», ett ord som bevarar något av ljudbilden 
i det engelska   »lakers». Gnedič å sin sida använder det förklarande uttrycket 

»oзерная школа» – som hos Šengeli figurerar i kommentaren till samma 
ställe (1947, 536).  

Vidare hade Kaškin förebrått Šengeli för att Suvorov i hans återgivning 
använde ni-tilltal till alla, »вплоть до любого солдата» (Kaškin 1952b). I 
den första oktaven vänder sig Byron (eller snarare det poetiska jaget) till 
Southey med »вы» i bägge Šengelis översättningar, medan han använder 

»ты» hos Gnedič. Frågan om hur man skulle återge det engelska »you» på 
ryska hade tidigt hamnat i fokus för diskussioner i översättarkorporationen. 
Vid ett möte den 15 april 1934 i Orgkomitet pisatelej (Organisations -
kommittén inför bildandet av det sovjetiska författarförbundet) hölls ett 
före drag av Evgenij Lann om hans översättning av Dickens roman Pickwick 
Papers, utförd enligt principen »teknologiskt exakt översättning» – »tech-
nologičeski točnyj perevod». I diskussionen argumenterade bokens redaktör, 
filosofen Gustav Špet, för att »you» generellt borde översättas med det ryska 

»вы», vilket var den aktuella utgåvans princip.4 Greppet var alltså förknippat 
med »literalistiska» metoder (»bukvalizm») och Lann kom liksom Šengeli 
att utmålas som den »sovjetiska skolans» fiende under kampanjen i 1950-
talets början. Därför är det intressant att notera de bägge Byron-
 översättarnas olika strategier när detta namn – i form av det franska Lannes 
(d.v.s. Napoleons general Jean Lannes) – faktiskt  dyker upp i Don Juans 
första sång (I:3, r. 5): 

4 » Я исходил из того соображения, что придается в данном случае какой-то из-
вестный колорит. Читатель привыкает, что в известных обстоятельствах для на-
рода принято одно обращение, тогда когда у нас два обращения. » (RGALI. F.  631, 
op.  1, ed.chr.  3, fol. 2v).
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Namnet Lann har bevarats av Šengeli i bägge översättningarna, medan 

det strukits av Gnedič. I den femfotade varianten har Šengeli istället offrat 
namnet Marceau.  

Ytterligare ett drag i Šengelis översättning som hade ådragit sig Kaškins 
missnöje var den exakta återgivningen av de ryska namn som figurerar hos 
Byron i skämtsam förvrängning. De uppträder framför allt i Suvorov-
 episoden, men ett sådant namn  återfinns också i den första sången (I:149, 
r. 6): 

 
Barnave, Brissot, Condorcet, Mirabeau,   

Petion, Clootz, Danton, Marat, La Fayette 
Were French, and famous people, as we know; 

And there were others, scarce forgotten yet, 
Joubert, Hoche, Marceau, Lannes, Desaix, 

Moreau, ] 
With many of the military set, 

Exceedingly remarkable at times, 
But not at all adapted to my rhymes. 
 

          GŠ 47 
Во Франции немало знаменитых: 
Бриссо и Мирабо, Барнав, Петьон, Дантон, 
Клотц, Лафайет, Марат; пока непозабытых 
Немало и других блистательных имен: 
Гош, Ланн, Жубер, Марсо, Моро, Дезэ, 

повитых ] 
Когда-то славою, и легион 
Других светил из армии могучей… 
Но нету к их фамилиям созвучий.

                            GŠ 53 
Во Франции немало знаменитых: 
Бриссо, Барнав, Марат, Петьон, Дантон, 
Клотц, Лафайет… и много незабытых 
Еще других блистательных имен: 
Гош, Ланн, Жубер, Моро, Дезэ,          

повитых ] 
Когда-то славою, и легион 
Других светил из армии могучей… 
Но нету к их фамилиям созвучий. 

 
           TG 59 

Барнав, Бриссо, Дантон, и Кондорсе  
Марат, и Пентион, и Лафайет: 
Вот Франция во всей своей красе. 
(А все-таки забывчив праздный свет). 
Жубер и Ош, Марсо, Моро,      

Дезэ — ] 
Смотрите-ка: им просто счету нет! 
Они когда-то были величавы, 
Но не приемлют их мои октавы



 
Som synes behåller Šengeli i den nya varianten Byrons ironiska lek (»graf 

Strongstroganov»), medan Gnedič normaliserar namnet till »graf Stroga-
nov». Šengeli behåller också sitt försök att återge Byrons lek med ett irländskt 
namn, Lord Mount Coffeehouse, som blir »lord O’Traktir» i enlighet med 
vad han skriver i sitt efterord: de skämtsamma talande namnen hos Byron 
kan återges om man använder »ryska ordrötter som i sig har en lite engelsk 
klang och som till sin betydelse ligger mer eller mindre nära» (Bajron 1947, 
535 ). Gnedič ger här bara en rysk transkription av namnet, som istället för-
klaras i kommentaren: »Лорд Кофихаус — образчик комических фами-
лий, распространенных у Байрона (букв. — кофейня)» (1959, 548). I just 
det här fallet ser vi alltså hos Gnedič en praktik som man snarare förknippar 
med en källtextorienterad strategi. I övrigt präglas hennes översättning av 
ett mycket fritt förhållande till originalet, som får sitt kanske mest egen -
artade uttryck i det avsnitt hos Byron som skildrar den ödesdigra dag då 
den unge Juan blir lämnad ensam med den vackra (och gifta) Julia.   

Byron (eller snarare berättaren) fäster stor vikt vid tidpunkten för denna 
händelse, som får en allt mer specifik datering: 
 

  
‘Did not the Italian Musico Cazzani        

Sing at my heart six months at least in vain? 
Did not his countryman, Count Corniani,   

Call me the only virtuous wife in Spain? 
Were there not also Russians, English, many? 

The Count Strongstroganoff I put     
in  pain, ] 

And Lord Mount Coffeehouse, the  Irish   
 peer,] 

Who killd himself for love (with wine) last 
year. ] 

 
                          GŠ 47 

«А римский музыкант, блистательный    
Каццани,] 

Не пел полгода мне напрасно серенад? 
Не утверждал его земляк, граф Корниани, 
Что всех испанских дам я чище во сто крат? 
А эти русские, а эти англичане? 
Сам граф Стронгстроганов был мною  

ввергнут в ад! ] 
А тот, ирландский пэр лорд О’Трактир,  

влюбившись ] 
В меня, не так давно убил себя, опившись!

            GŠ 53  
«А  славный римский  музыкант Каццани 
Не пел ли мне напрасно серенад? 
Его земляк, не клялся ль граф Корньяни, 
Что всех испанок строже я стократ? 
А русские? А также англичане? 
Сам граф Стронгстроганов мной       

ввергнут в ад! ] 
А лорд ирландский, О’Трактир,         

влюбившись ] 
В меня, с собой покончил ведь,          

опившись! 
 
          TG 59 
Не мне ли итальянец, граф 
                                          Кацциани, ] 
Шесть месяцев романсы распевал? 
И не меня ли друг его, Корньяни, 
Испанской добродетелью назвал? 
У ног моих бывали англичане, 
Граф Строганов к любви моей           

взывал. ] 
Лорд Кофихаус, не вымолив        

пощады, ] 
Убил себя вином в пылу досады!  
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            I:102  

  It was upon a day, a summer’s day – 
   Summer’s indeed a very dangerous season, 
 And so is spring about the end of May, 

     The sun no doubt is the prevailing reason, 
  [… ] 

 
                I:103 

  ’Twas on a summer’s day, the sixth of June – 
   I like to be particular in dates, 
  Not only of the age and year, but moon. 
  […] 

 
                 I:104 

  ’Twas on the sixth of June about the hour 
   Of half-past six, perhaps still nearer seven, 
  When Julia sate within as pretty a bower  
  […]  

Låt oss titta på de olika översättningarna av denna tidsangivelse. Šengeli 
följer tätt inpå Byron. Ingenting väsentligt ändras i den femfotade vari anten: 

          

  

            GŠ 47 
I:102 
И вот был летний день… А летняя пора 
Порой опаснее весны в исходе мая: 
Она волнует кровь. Нeсносная жара, 
Неодолимой зной — причина тут прямая. 
 
I:103 
Итак, был летний день. Скажу точней: 

 шестое ] 
Июня. Я всегда был точен, сколько мог, 
Насчет веков, годов и даже дней: такое 
Уж свойство. […] 
 
I:104 
Шестого под вечер, в шесть          

с  половиной… нет, ] 
В семь, — Джулия была в беседке,  столь 

же милой, ] 
[…] 

          GŠ 53 
  I:102 
  Был летний день. А летняя пора 
  Опаснее весны в исходе мая:  
  Она сильней волнует кровь. Жара,  
  Несносный зной — причина тут прямая. 
 
 
  Итак, был летний день. Точней:   
                                              шестое ] 
  Июня. Я всегда был очень строг  
  Насчет веков, годов и дней: такое  
  Уж свойство. […] 
 
 
  Шестого под вечер, в шесть           -

тридцать — нет, ] 
  В семь — Джулия была в беседке, милой ] 
[…] 



I Gnedičs översättning har däremot både datum och årstid ändrats: 
 

      TG 59 
                          I:102 

       Случилось это вечером, весной, — 
       Сезон, вы понимаете, опасный 
       Для слабой плоти. А всему виной 
       Предательское солнце — это ясно! 
     […] 

 
                        I:103 

     Двадцатого случилось это мая… 
     Вы видите: любитель точных дат, 
     И день и месяц я упоминаю. 
     […] 

 
                        I:104 

     Случилось это все часу в седьмом, 
      Двадцатого, как я заметил, мая. 
      […] 

 
Hennes översättning av datumet 6 juni med 20 maj framstår som ganska 

djärv med tanke på Byrons metakommentar i oktaven 103: »I like to be par-
ticular in dates», vilken inte desto mindre också återges av Gnedič : »Вы ви-
дите: любитель точных дат, / И день и месяц я упоминаю.» Detta 
översättningsval får konsekvenser även i oktav 121 då det ödesdigra datumet 
6 juni nämns igen: 

 
Gnedič begränsar sig denna gång till att endast ange den felaktiga må-

naden, »на исходе мая». Här utelämnas dock metakommentaren – som 
handlar om betydelsen av fakta för poetens verk.   

 
This license is to hope the reader will 
Suppose from June the sixth (the fatal      

day, ] 
Whithout whose epoch my poetic skill 
For want of facts would all be thrown    

away), ] 
[…] 
 
           GŠ 47 
Вот вольность: я прошу читателя пред-       

ставить, ] 
Что роковой тот день, июня день шестой, 
(Без коего давно пришлось бы мне оставить 
Поэму: фактов нет, и лире — быть немой), 
[…]

         GŠ 53 
Итак, прошу читателя представить, 
Что страшный день, июня день 
                                         шестой ] 
(Без коего пришлось бы мне оставить 
Рассказ: без фактов лире быть 
                                        немой), — ] 
[…] 
 
        TG 59 
А вольность в том, что я пред-        

полагаю ] 
В читателе способность допустить, 
Что после ночи на исходе мая 
(Что я уже успел изобразить) 
[…]
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Hur skall man förstå denna märkliga skillnad? Att Šengeli bemödar sig 
om att även i den femfotade varianten behålla Byrons exakta uppgifter i da-
teringen bekräftar bara att den inriktning på točnost´ som deklareras i efter-
ordet till utgåvan från 1947 fortfarande är giltig 1953. Gnedičs strategi blir 
emellertid begriplig bara mot bakgrund av den »sovjetiska skolans» doktrin 
om att översätta så som författaren skulle ha skrivit om han hade skrivit på 
ryska, »как будто он сам писал это произведение на русском языке, по-
своему и с присущим ему мастерством свободно владея всеми его 
изобразительными средствами» (Kaškin 1954, 152). Om Byron hade 
skrivit på ryska hade han följt den julianska kalendern, som på 1800-talet 
låg 12 dagar efter den västliga (gregorianska) kalendern. Då motsvarades 
6  juni av 25 maj. Men det datumet passar dåligt i det metriska mönstret, det 
är för långt: »двадцать пятого мая». Gnedič väljer närmast möjliga datum 
som även passar in i hennes femfotade jamb: »двадцатого мая». 

Vilka slutsatser kan då dras av denna lilla genomgång av Šengelis frag-
ment i relation till hans publicerade översätting och till Gnedičs senare ver-
sion? Vi har sett att Šengeli inte ändrade något av sina översättningsval på 
de punkter där han fått kritik av Kaškin. Det var alltså inte fråga om något 
försök till anpassning. Kanske är det återupptagna femfotade experimentet 
Šengelis sätt att utmana sig själv vid en tid som han – att döma av noteringar 
i anteckningsboken – upplevde som en brytpunkt. Skulle det inte gå ändå 
att åstadkomma en ekvirytmisk Don Juan, efter att under de gångna tio åren 
ha översatt ytterligare ett antal verk av Byron? Och, inte minst, efter att ha 
arbetat intensivt på det stora versteoretiska verket Russkoe stichosloženie, 
som inte utkom förrän efter författarens död och då i förkortat skick (Šengeli 
1960). En fortsatt analys av fragmentet borde inkludera även detta i sitt 
 material. Men det är en annan artikel. 
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