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Inledning 

Ämnet för min uppsats är en studie av Alexander Pushkins prosa. Pushkin var som bekant inte 

bara poet utan även prosaförfattare, och anses ha skapat det moderna ryska skriftspråket. Han 

skrev bland annat novellcykeln ”Povesti pokojnogo Ivana Petroviča Belkina” och långnovellerna 

”Kapitanskaja dočka” och ”Arap Petra Velikogo”. Det verk som jag valt ut för analys är novellen 

”Pikovaja dama” från 1833. (Den utgåva jag använt mig av är en samlingsvolym från 1996, 

Klassiki mirovoj literatury, Novator, Moskva, 1996). 

Rent allmänt kan man säga om Pushkins prosa att den är nära förbunden med hans poesi. 

”Interes k sjužetnym postroeniam privel Puškina k proze, a vysokij stichotvornyj opyt sdelal ee 

sžatoj i prostoj” (Eichenbaum, 32). Poesins inflytande märks hela tiden i hans prosa, språket 

strävar hela tiden mot poesins språk. För att citera poeten Marina Tsvetaeva: ”Proza Puškina – 

eto proza poeta”. 

Pushkins prosa är synnerligen sparsmakad, där finns inte ett enda överflödigt ord. Hans 

egen uppfattning om prosa var att ”točnost’ i kratkost’ – vot pervye dostoinstva prozy. Ona 

trebuet myslej i myslej – bez nich blestjaščie vyraženija ni k čemu ne služat”. 

”Pikovaja dama” handlar om den unge officeren Hermann som drömmer om att bli rik på 

kortspel. Han vågar emellertid inte pröva sin lycka av rädsla för att förlora. En kväll får han så 

höra en bekant, Tomskij, berätta en historia om sin farmor, grevinnan Anna Fedotovna. Denna 

reste i sin ungdom till Paris och förlorade där en betydande summa på kortspel. Men med hjälp 

av tre tillförlitliga kort vann hon tillbaka allt. Hermann blir besatt av idén att få veta hemligheten 

med de tre korten. Genom en händelse kommer han under en promenad till grevinnans hus, och 

får syn på hennes fosterdotter, Lizaveta Ivanovna. Han tar kontakt med denna och de inleder så 

småningom en brevväxling. Syftet med detta är för Hermann att få tillträde till grevinnans hus – 

han hoppas kunna övertala henne att avslöja hemligheten för honom. En kväll kommer så 

tillfället. Liza, som hoppas på att befrias ur grevinnans hus, och som tror att Hermann är 

förälskad i henne, går i ett brev med på ett möte och beskriver hur han ska ta sig in i huset. 

Tidpunkten för mötet är förlagd till en kväll då grevinnan och Liza kommer att vara borta på en 

bal. Hermann tar sig in i huset och gömmer sig i grevinnans rum och väntar på att hon ska 

komma tillbaka. När han till sist blir ensam med grevinnan försöker han på alla sätt att övertala 

henne, men hon tiger envist. Hermann tar då fram sin pistol, men lyckas bara med att skrämma 

ihjäl grevinnan. Tre dagar senare går han på grevinnans begravning. När han ska ta farväl av den 

döda tycker han sig se hur hon blinkar åt honom. Efter begravningen dricker han mot sin vana 

ovanligt mycket och faller i sömn. Mitt i natten vaknar han. En vitklädd kvinna kommer in i 



rummet. Så småningom känner han igen grevinnan. Hon avslöjar vilka de tre korten är: trean, 

sjuan och esset. När Hermann så fått veta hemligheten är han inte sen att använda sig av den. 

Han spelar tre kvällar i rad i den berömde spelaren Tjekalinskijs hus. Första kvällen satsar han 

47000 på trean och vinner. Följande kväll satsar han allt från föregående kväll på sjuan och 

vinner igen. Tredje kvällen satsar han åter allt, på esset, och tror sig ha vunnit. Men det kort han 

har i handen är inte esset utan spader dam – titelns ”Pikovaja dama”. Figuren på kortet liknar 

grevinnan, och den blinkar åt honom, precis som grevinnan gjorde på sin begravning. I en epilog 

får vi veta att Hermann blev vansinnig och sitter inspärrad, och att Lizaveta Ivanovna gift sig.  

 

”Pikovaja dama” har varit föremål för en omfattande forskning. De forskare som tagit sig an 

berättelsen har främst försökt precisera hur den förhåller sig till sin tid (1830-talet, tiden efter 

dekabristupproret) och till Pushkins övriga författarskap. De övernaturliga inslagen har fått stor 

uppmärksamhet: forskarna är oense om hur dessa ska tolkas och hur det påverkar tolkningen av 

berättelsen som helhet. Petrunina ser ”Pikovaja dama” som en filosofisk berättelse sprungen ur 

sin tid: ”Pikovaja dama… - celikom prinadležit svoej literaturnoj epoche”(Petrunina, 222). 

Makogonenko placerar också in berättelsen i dess tid, de fantastiska inslagen tolkar han som ett 

uttryck för tidsandan. Även Debreczeny ser de övernaturliga inslagen som ett uttryck för tidens 

smak. Dessa tre förefaller att betrakta ”Pikovaja dama” som en realistisk historia, om än med 

fantastiska inslag. Evzlin koncentrerar sig helt på berättelsens mytologiska aspekter – han ser 

berättelsen som ett återberättande av tidlösa, mytologiska motiv. Schmid däremot hävdar att 

författaren är medvetet ambivalent i fråga om de övernaturliga inslagen och att berättlesen därför 

inte kan få någon entydig tolkning.  

I denna studie tar jag uteslutande upp berättelsen i dess slutgiltiga utformning. Jag 

kommer inte att behandla de varianter av historien som fanns i de tidiga utkasten till berättelsen 

(som Gershenzon och Debreczeny gör) och inte heller hur berättelsen förhåller sig till Pushkins 

övriga verk. 

Min studie av ”Pikovaja dama” behandlar berättelsens tematiska struktur. En tematisk 

analys av texten kan ge upphov till intressanta iakttagelser av sådant som andra forskare inte 

uppmärksammat. Jag har ur texten extraherat tre huvudsakliga tematiska cirklar: den första 

utgörs av temat spel och dess sekundära teman rikedom, lycka, slump och öde; den andra av 

temat död och dess sekundära teman ålderdom (och dess kontrasterande tema ungdom), förfluten 

tid (1700-talet), och det övernaturliga. Till denna andra cirkel kan hänföras två underteman som 

hör samman med två av berättelsens huvudpersoner: grevinnan ålder och Hermanns vansinne. 

Mellan de två huvudsakliga tematiska cirklarna står en tredje, som utgörs av kärlekstemat. Detta 



tema är i sig att betrakta som sekundärt, som en avvikelse från berättelsens huvudfåra. Men i det 

knyts viktiga trådar från de två andra tematiska cirklarna ihop. 

Alla teman uttrycks inte öppet i texten. Pushkin har valt att låta ett mycket viktigt tema 

bara skymta fram, medan ett mindre viktigt ges stor plats. Det krävs således en studie av 

samtliga element för att den tematiska strukturen verkligen ska bli synlig.  

En rent språklig analys av ”Pikovaja dama” faller utanför ramarna för det ämne jag valt 

för denna uppsats. Dessutom är den genomgång av texten Vinogradov gjorde i sin studie ”Stil’ 

Pikovoj damy” så grundlig att en liknande undersökning förefaller helt onödig. Jag kommer att 

beröra novellens språk endast ur en aspekt, nämligen de nyckelord som uppträder i texten.  

På rent lexikal nivå byggs den tematiska strukturen upp helt och hållet av dessa 

nyckelord, ord som valts ut med omsorg och placerats ut i texten för att skapa en stämning, ge en 

aning, men inte avslöja för mycket vid en första genomläsning. I poesin spelar sådana ord en 

mycket stor roll, och i Pushkins prosa har de en avgörande betydelse för den tematiska 

strukturens uppbyggnad. Här märks alltså poeten Pushkins inflytande på prosaförfattaren.  

Skildringen av huvudpersonerna spelar också en viktig roll i textens tematiska struktur. 

Här kommer jag att presentera en analys av huvudpersonerna, med tyngdpunkten lagd på hur 

olika teman är förbundna med de olika huvudpersonerna och hur detta uttrycks i texten.  

Analysen av rummet är nära förbunden med analysen av berättelsens huvudpersoner. 

Rummet används i berättelsen främst för att ge relief åt karaktärerna, de skärps och bestäms 

genom sin yttre miljö, genom de ting som omger dem. På så sätt understryks de teman som är 

förbundna med de olika huvudpersonerna. 

Berättelsens sujet har här helt underordnats beskrivningen av den tematiska strukturen. 

Jag behandlar endast hur det för fram berättelsens olika teman. Vidare kommer jag här att 

behandla de mikroromaner – historier inuti historien – som förstärker, och i en del fall 

introducerar, berättelsens teman.  

I anknytning till sujetet kommer jag att presentera en studie av berättelsens mytologiska 

plan. Sujetet kan tolkas på två sätt, som en realistisk historia eller som en fantastisk berättelse – 

en saga. Även huvudpersonerna har tydliga drag av figurer i en saga eller myt.  

Jag har alltså inte, i första hand, försökt nå fram till någon slutsats om huruvida detta är 

en realistisk eller fantastisk berättelse. Syftet med min studie är att undersöka hur de tematiska 

trådarna löper genom texten och hur de löper samman och bildar det intrikata mönster som är 

Pushkins ”Pikovaja dama”. 

 



Titeln och epigraferna 

Berättelsen har fått namnet ”Pikovaja dama”. Titeln betecknar ett spelkort, spader dam, vilket 

också spelar en ödesdiger roll i handlingen. Men det syftar också på en av huvudpersonerna, 

grevinnan. Redan i titeln möts berättelsens huvudsakliga tematiska cirklar, speltemat och 

dödstemat, men det är något läsaren inte får klart för sig förrän i slutet. Redan i titeln 

introduceras således speltemat öppet, åtföljt av dödstemat, som hålls undan för läsarens 

omedelbara uppmärksamhet.   

Vart och ett av berättelsens sex kapitel inleds med en epigraf. Dessa epigrafer spelar 

också en viss roll för uppbyggnaden av den tematiska strukturen. 

 

Berättelsens epigraf 

Berättelsen inleds med följande epigraf: ”Pikovaja dama označaet tajnuju nedobroželatel’nost’”. 

Som källa anger Pushkin ”Novejšaja gadatel’naja kniga”. Denna epigraf ger en föraning om 

berättelsens atmosfär i ett ord, ”tajnuju”, och förutser dess upplösning med ett annat, 

”nedobroželatel’nost’”. Den understryker kortens dubbla funktion, då de kan användas både till 

spel och till spådom. Genom att påminna om att korten även har en symbolfunktion ges redan 

här en föraning om att speltemat handlar om mer än bara konkret kortspel. I spådom ger korten 

en bild av det som ska hända, och i berättelsen antar korten och kortspelet – korten när de 

används i spel – en symbolisk funktion. Vinst eller förlust vid spelbordet symboliserar vinst eller 

förlust i tillvaron i stort (”kartočnaja igra est’ igra, to est’ predstavljaet soboj model’ konfliktnoj 

situacii” Lotman, 122). Men titeln anger också en av berättelsens huvudpersoner: dess 

huvudsakliga hjältinna, grevinnan. Genom att på så sätt visa på kortens dubbla funktion 

(berättelsen handlar om spel, men författaren väljer att först erinra om spådom) och ange en av 

huvudpersonerna ger den första epigrafen en föraning om berättelsens huvudsakliga konflikt:  

 

”kogda my u Puškina vstrečaem epigraf k ”Pikovoj dame”… a zatem v tekste proizvedenija pikovaja 

dama vystupaet kak igral’naja karta – pered nami tipičnyj slučaj vzaimovlijanija etich dvuch planov” 

(Lotman, 122). 

 

Första kapitlets epigraf 

Den epigraf som inleder första kapitlet är en dikt: ”A v nenastnye dni/Sobiralis’ oni/Často/Gnuli 

– bog ich prosti/Oni pjatdesjati/Na sto/I vyigryvali/I otpisyvali/Melom/Tak/Zanimalis’ 

oni/Delom”. Denna dikt skrev Pushkin redan 1828, men den publicerades först 1834, som 

epigraf till första kapitlet av ”Pikovaja dama”: här presenteras speltemat i sin mest konkreta 



form: kortspel. Denna epigraf tonar ned den känsla av hemlighetsfullhet som den första gav. Här 

finns en ironi, i orden ”zanimalis’ oni delom”, som inte ger någon föraning om berättelsens 

tragiska utgång.  

I denna epigraf förekommer några speltermer: ”gnuli ot pjatdesjat na sto”, ”otpisyvali 

melom”, ”vyigryvali”. Speltermer återkommer sedan i själva berättelsen, där de understryker 

speltemats realistiska plan. Således ger denna epigraf tillsammans med den första speltemats och 

även hela historiens båda plan: det realistiska och det fantastiska.  

 

Andra kapitlets epigraf 

Andra kapitlets epigraf är på franska: ”Il parait que monsieur est décidement pour les suivantes. 

– Que voulez-vous, madame ? Elles sont plus fraîches ». Som källa anges här bara « svetskij 

razgovor ». dessa två meningar är hämtade ur ett samtal mellan diktaren Denis Davidov och en 

M. Naryshkina. Davidov återgav själv samtalet för Pushkin. Denna epigraf ger en humoristisk, 

ironisk anstrykning åt händelserna. Här talar en man om att han föredrar sällskapsdamer, les 

suivantes, därför att de är ”plus fraîches”. Detta måste sägas minst sagt vara en mild underdrift 

vad gäller grevinnan och Lizaveta Ivanovna, eftersom åldersskillnaden mellan dem måste vara 

omkring 70 år.  

 

Tredje kapitlets epigraf 

Tredje kapitlets epigraf uppges av författaren vara hämtad ur någons privata korrespondens. 

”Vous m’écrivez mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire”. Här 

förutskickas den brevroman som inleder tredje kapitlet, Hermanns och Lizas korrespondens. 

Brevskrivaren förebrår här någon för att skriva alltför fort, vilket, som Makogonenko påpekar, 

antyder hastigt hopkomna brev som är stereotypa och saknar uppriktighet. Detta kan i hög grd 

sägas gälla för Hermanns brev – det första var ju ordagrant taget ur en tysk roman. Och eftersom 

han skrev till Lizaveta Ivanovna varje dag måste breven vara hastigt hopkomna.  

 

Fjärde kapitlets epigraf 

Även fjärde kapitlets epigraf är hämtad ur någons privata korrespondens: ”Homme sans moeurs 

et sans religion”. I detta kapitel beskriver Tomskij Hermann för Lizaveta Ivanovna som en sann 

romantisk hjälte, med Napoleons profil och Mefistofeles själ. Epigrafen understryker denna 

karaktäristik av Hermann, vars riktighet Lizaveta Ivanovna senare i kapitlet kommer att se 

bekräftas, när Hermann avslöjar allt för henne. 

 



Femte kapitlets epigraf 

Femte kapitlets epigraf är särskilt intressant. Den uppges vara hämtad ur Swedenborgs 

författarskap: ”V etu noč’ javilas’ ko mne pokojnica baronessa fon-V***. Ona byla vsja v belom 

i skazala mne: Zdravstvujte, gospodin sovetnik!” Denna epigraf understryker berättelsens 

fantastiska plan. Detta görs inte minst genom att citatet tillskrivs Swedenborg. Citatet her en 

intressant uppbyggnad. Ett spöke kommer till någon. Denna manifestation beskrivs på 

traditionellt vis: den sker om natten och den döda är klädd i vitt. Men de ord spöket hälsar 

berättaren med skiljer sig betydligt från vad man kunde vänta sig; det framför inget viktigt 

budskap, utan bara en banal hälsning, som om detta vore vilket besök som helst. 

Swedenborgcitatet är av allt att döma falskt, påhittat av Pushkin själv. Swedenborg var 

mycket populär bland romantikens författare och betraktades som en auktoritet vad det gällde 

den hinsides tillvaron och de som vistades där. Pushkin har här skrivit något som närmast är en 

parodi på dennes andeskådande, men genom att ange det som ett citat ur Swedenborgs verk lånar 

han åt det dennes auktoritet. Swedenborgs visioner av andevärlden togs på allvar, och med hjälp 

av epigrafen, som tydligt hänsyftar på grevinnans besök (båda de avlidna är klädda i vitt) så ska 

läsaren förmås att godta detta som ett besök från andra sidan, och inte bara avfärda det som 

någonting Hermann drömmer i sitt upphetsade tillstånd. Här ges större tyngd åt berättelsens 

fantastiska plan.  

 

Sjätte kapitlets epigraf 

Sjätte kapitlets epigraf återknyter till speltemat, i dess realistiska form. ”Atande! – Kak vy smeli 

mne skazat’ anande? – Vaše prevoschoditel’stvo, ja skazal anande-s”. Här ges en kortfattad bild 

av situationen runt spelbordet, där människor från olika sociala skikt kan mötas som jämlikar, då 

de alla har samma chans att vinna och löper samma risk att förlora. Men jämlikheten kring 

spelbordet är illusorisk. I denna korta dialog ser vi hur den spelare som vågat behandla någon 

som är honom socialt överlägsen tvingas att ödmjuka sig och erinra sig de regler som gäller i 

världen bortom spelbordet.  

Denna epigraf innehåller speltermer, precis som fösta kapitlets epigraf, och även här har 

speltermerna den funktionen att de skapar en viss stämning. Läsaren förs in i den atmosfär som 

råder i Čekalinskijs hus, där Hermanns öde kommer att avgöras.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga om epigraferna att de förutskickar berättelsens tematiska 

struktur. Epigraferna till första och sista kapitlet kan hänföras till speltemat, andra och tredje 



kapitlets epigrafer till kärlekstemat, och fjärde och femte kapitlets epigrafer kan hänföras till den 

tematiska cirkel som är grupperad kring dödstemat. 

 

Nyckelord 

Pushkins prosa är, som jag nämnde i inledningen, mycket precis. Språket i ”Pikovaja dama” 

utgör ett utmärkt exempel på detta. I berättelsen finns inte ett enda överflödigt ord, utan varje ord 

har sin givna plats i berättelsens tematiska struktur. 

”One device that undeniably sets the author of ‘The Queen of Spades’ apart is the 

planting of structural elements below the surface”, skriver Debreczeny i sin studie (Debreczeny, 

213). I texten finns en mängd ord som vid en första, hastig genomläsning antagligen undgår 

läsarens uppmärksamhet, men som ändå har en väldigt stor betydelse för berättelsens 

uppbyggnad. Genom dessa nyckelord, som ofta avsiktligt placerats i bakgrunden, introduceras 

eller understryks berättelsens teman. Ett viktigt tema kan rentav huvudsakligen bäras upp av 

nyckelorden (vilket vi kommer att se längre fram).  

De nyckelord i novellen vi ska titta närmare på kan indelas i grupper som hör ihop med 

de tematiska cirklar jag nämnde i inledningen: spel, pengar, slump, lycka, öde; död, ålderdom, 

hemlighet, fantasi/vansinne. 

 

Speltemat 

”igrat’” 

Speltemat, som är huvudtema i den första cirkeln, förs fram främst genom handlingen. Det 

introduceras öppet genom den scen som inleder berättelsen: ett sällskap officerare har just slutat 

spela för kvällen och satt sig att supera. Här spelar nyckelorden ingen avgörande roll, men några 

ord används till att understryka och befästa temat, orden ”igrat’”, ”vyigrat’”, och ”proigrat’” – 

spela, vinna och förlora. I dessa ord ges hela berättelsens övergripande tema. De upprepas genom 

hela första kapitlet där speltemat introduceras starkt: ”ostalis’ v vyigryše”, ”proigral po 

obyknoveniju”, ”vse proigryvajus’”, ”proigrala”, ”otygrat’sja”, ”vyigrali ej sonika”, ”ostalsja 

ešče v vyigryše”. Dessa nyckelord har placerats i första kapitlet så att de ger en illusion av hur 

spelets utgång förändras från förlust till vinst – tvärt emot utvecklingen i berättelsen i stort. 

Ovan ges en aning om hur nyckelorden upprepas i texten och förstärker ett tema som 

först introducerats i handlingen. Tillsammans med dessa ord uppträder även en rad termer som 

har med kortspel att göra: ”igraju mirandolem”, ”postavil na rute”, ”pontirujet”, ”igrali v faraon”, 

”zagnul paroli”, ”paroli-pe”. Dessa ord är alla hämtade ur första kapitlet. I sjätte och sista 

kapitlet åtrinträder speltemat i handlingen i form av konkret spel. Där förekommer också en 



mängd speltermer: ”metal bank”, ”prodolžal metat”, ”metat’ druguju”, ”bankomet”, ”doždalsja 

novoj tal’i”. 

”karta” 

Det nyckelord som framför andra bär speltemat genom hela texten är ordet ”karta”. Det 

förekommer både i de scener där man verkligen spelar (eller just har spelat, som i första 

kapitlet): ”ne bral on karty v ruki”, ”tri karty”, ”poroškovye karty”, ”ugadyvaet tri karty srjadu”, 

”ona dala emu tri karty”, ”postavil na pervuju kartu”. De här exemplen är hämtade ur första 

kapitlet, där speltemat hela tiden rör sig på ett konkret plan. I andra kapitlet försigår spelet på ett 

annat plan, i Hermanns tankar: ”anekdot o trech kartach”, ”tri vernye karty”, ”vot moi tri vernye 

karty”, ”emu prigrezilis’ karty”, ”on stavil kartu za kartoj”. I tredje kapitlet rör det sig helt och 

hållet om grevinnans tre kort: ”motu ne pomogut vaši tri karty”, ”vaši tri karty dlja menja ne 

propadut”, ”chotite li naznačit’ mne vaši tri karty”. Här har speltemat flyttats från det realistiska 

planet till det fantastiska. I sista kapitlet rör det sig åter om konkret kortspel: ”provedšego ves’ 

vek za kartami”, zabyvaja baly dlja kart”, bolee tridcati kart”, ”stasoval karty”, ”postavit’kartu”, 

kuš nad svoeju kartoju”, ”b’ete vy moju kartu”, ”postavit’ dengi na kartu”, ”pokazyvaja svoju 

kartu”, ”igroki ne postavili svoich kart”. Dessa ständiga upprepningar av ordet ”karta” i olika 

sammanhang ger en illusion av pågående spel, trots att det i själva verket bara spelas i sista 

kapitlet. 

Här bör nämnas den förtäckta anspelning på de tre pålitliga korten, (vilka inte avslöjas 

förän mot slutet av berättelsen) som finns i andra kapitlet: ”vot čto utroit, usemerit moi kapital” 

tänker Hermann. Detta är en tydlig ledtråd till två av korten, ”trojka” och ”semerka”. ”Trojka, 

semerka, tuz – eto kartočnye ekvivalenty žiznennogo plana Germanna… Germann pol’zuetsja 

dlja vyraženija celi svoej žizni jazykom faraona” (Schmid, 4). Debreczeny påpekar att dessa två 

kort är valda efter två taktiska sätt att spela faraon, ”trois et le va” och ”sept et le va” 

(Debrezceny, 199) och antyder att dessa två tal skulle valts av den anledningen. Men denna 

förklaring förefaller något ofullständig. Tre och sju anses vara magiska tal, lyckotal; dessa två 

sätt att spela måste vara valda med tanke på det. Detta är för övrigt inte den enda anspelningen 

på de magiska talen. Treor och sjuor förekommer överallt i texten: tre tjänarinnor omger 

grevinnan, Hermann sägs ha ”tri zlodejstva” på sitt samvete och han spelar tre kvällar i rad. 

Tretalet återkommer just vid tidsangivelser. ”tri dnja posle rokovoj noči”, ”časy: bylo bez 

četverti tri”. Grevinnan är 87 år; hennes väninna dog för sju år sedan och själv kan hon dö inom 

en vecka, alltså sju dagar. Hermann satsar 47000 rubel och han hamnar i rum nr 17 på 

sinnessjukhuset.  

Rikedom 



Speltemat har som ett av sina underteman temat rikedom. Detta tema förs fram främst genom 

nyckelord. Speltemat och temat rikedom kopplas ihop redan tidigt i första kapitlet då Hermann 

motiverar varför han inte spelar: ”ja ne v sostojanii žertvovat’ neobchodimym v nadežde 

priobresti izlišnee”. Spel handlar här om pengar, om att vinna och förlora pengar, ingenting 

annat. Några andra aspekter nämns inte. I samband med spel talas det om spelförluster: 

”proigrala… čto-to očen’ mnogo”, ”prikazala zaplatit’”, ”prines sčetu”, ”izderžali polmilliona”, 

”otkazalsja ot plateža”, ”dolg dolgu rož’”, ”razplatites’”, ”ne privezla svoego dolga”. I Hermanns 

drömmar framgår kopplingen mellan spel och pengar tydligt. Han ser inte bara korten och 

spelbordet, utan också sedelbuntar och högar med guldmynt. När han ska övertala grevinnan att 

avslöja hemligheten som ska ge honom denna fantastiska rikedom använder han orden ”ono 

ničego ne budet vam stoit’”. 

I scenen i  grevinnans sovrum uttalar Hermann en nyckelmening som ger en föraning om 

hans öde: ”Kto ne umeet bereč’ otcovskoe nasledstvo, tot vse-taki umret v niščete, nesmotrja ni 

na kakie demonskie usilija” (369). Orden ”umret v niščete” erinrar om berättelsen om Čaplitskij i 

första kapitlet: ”pokojnyj Čaplitskij… kotoryj umer v niščete” (359). (Hermann påminner rentav 

grevinnan: ”vspomnite Čaplitskogo, kotoromu pomogli vy otygrat’sja”, 369.) Orden ”otcovskoe 

nasledstvo” förefaller i sammanhanget en smula malplacerade, eftersom Hermann skenbart talar 

om vad grevinnan vill lämna efter sig till sina anhöriga. Men det ”otcovskoe nasledstvo” han 

talar om kan inte vara något annat än det lilla kapital hans far lämnat efter sig åt honom, de 

pengar som ska försäkra honom om lugn och oberoende. Hermann har fullt förtroende för sin 

förmåga att handskas med pengar (”Ja ne mot; ja znaju cenu den’gam”, 369), men historiens 

upplösning visar att han själv är en av de som inte förmår ”bereč otcovskoe nasledstvo”. Han 

satsar alltihop på kortspel i förhoppningen att de övernaturliga krafterna – hans tre tillförlitliga 

kort – ska stå honom bi, och slutet blir som han själv förutsagt.  

Slump 

Temat slumpen förs också fram med hjälp av nyckelord. Även detta tema är underordnat 

speltemat. Ordet ”slučaj” nämns visserligen inte direkt i samband med ordet ”igra”. Dessa två 

teman länkas i stället samman av det faktum att slumpen är en betydande faktor i spel, spelets 

utgång beror i många fall på slumpen. ”Čelovek igraet ne s drugim čelovekom, a so Slučaem” 

(Lotman, 125). I samband med spel nämns ordet två gånger: dels när Tomskij berättat sin 

historia om grevinnan” Slučaj! – skazal odin iz gostej” och i sista kapitlet, när Hermann funderar 

över när han ska få tillfälle att pröva de tre tillförlitliga korten: ”Slučaj izbavil ego ot chlopot”. 

Ordet ”slučaj” är det av nyckelorden som förekommer mest sparsamt. Temat slumpen förs 

snarare på berättelsens sujet-nivå. Av en händelse får Hermann höra historien om grevinnan och 



hennes tre kort. Slumpen för honom till hennes hus. Det är också en ren slump att han får syn på 

Liza. Han råkar bli orsak till grevinnans död. 

Öde 

Ordet ”sud’ba” och andra liknande ord som har med öde att göra bildar också en grupp 

nyckelord. ”Eta minuta rešila ego učast’”, ”blagodarila sudby”, ”vynut’ klad u očarovannoj 

fortuny”. Ödestemat är nära förbundet med temat slumpen, och är liksom det underordnat 

speltemat. 

Lycka 

Ordet ”fortuna” som nämndes ovan ger en naturlig övergång till ordet ”sčast’e”. Detta ord 

förekommer både i samband med spel och kärlek och förbinder således dessa båda tematiska 

cirklar med varandra. Liza, som otåligt väntar på sin befriare, hoppas att Hermann ska bli hennes 

lycka och hon hans. Men ”sčadt’e” för Hermann är något helt annat än för Liza, något som hon 

också inser i kärlekstemats upplösning: ”Ne ona mogla utolit’ ego želanija i osčast’livit’ ego” 

(372). ”Trezvoe zaključenie obmanutoj devuški zaveršaet konkurenciju diskursov ljubvi i igry” 

(Schmid, 11). 

Hermann kan förvisso föreställa sig en ”molodoj sčast’livec” en älskare grevinnan kan ha 

haft i sin ungdom, men i övrigt förefaller lycka för honom vara synonymt med pengar. Redan i 

berättelsens inledning kopplas lycka till spel: ”Nadobno priznat’sja, čto ja nesčast’liv” (356), 

säger en av spelarna. Och att pengar och spel är nära förknippade med varandra har jag rean 

visat. När Hermann säger att grevinnan kan ”sostavit’ sčast’e moej žizni” (369), och att ”sčast’e 

čeloveka nachoditsja v vašich rukach” (370), så menar han att hon kan göra honom rik genom att 

avslöja hemligheten som ska göra det omöjligt att förlora i spel. Det är också det han menar när 

han tänker ”počemu že ne poprobovat’ svoego sčastija” (364). 

De tematiska cirklarna spel och kärlek sammanfaller även i en rad andra ord: ”dama”, 

”soblazn”, och ”strast’”. På så sätt understryks det att kärleken i berättelsen bara är et slags spel – 

ett spel i livet i stället för vid spelbordet, med människor i kortens ställe. ”Dva diskursa sostojat v 

postojannuju konkurencii. Eto jazyk ljubvi i jazyk azartnoj igry” (Schmid, 10). 

Hemlighet 

Även i ett annat ord möts ovannämnda teman – ordet ”tajna”. Detta ord kan sägas vara ett av de 

allra viktigaste nyckelorden, dels genom att det är centralt för berättelsen (historien handlar ju 

om en hemlighet)och även därför att et förbinder alla berättelsens tre tematiska cirklar med 

varandra. Ordet ”tajna” leder oss via kärlek och spel över till dödstemat. 

 



Berättelsens båda hjältinnor, grevinnan och Lizaveta Ivanovna, har båda var sin 

hemlighet. Lizaveta Ivanovnas hemlighet består i hennes ”tajnye, tesnye snošenija s molodym 

mužčinoju” (365). När hon råkat försäga sig ångrar hon att hon ”neskromnym voprosom 

vyskazala svoju tajnu vetrenomu Tomskomu” (363). På balen skämtar denne sedan med Liza så 

att hon ”dumala neskol’ko raz , čto ee tajna byla emu izvestna” (371). Lizas hemlighet har alltså 

med kärlek att göra, men här finns även ett element av spel, eftersom kärleken i berättelsen (som 

jag nämnde tidigare) är ett slags spel. 

Även grevinnans hemlighet har med spel att göra, men på ett betydligt mer direkt sätt. 

Hennes hemlighet har med de tre pålitliga korten att göra. (En intressant sak i sammanhanget är, 

som Schmid påpekar, att det faktiskt inte sägs rakt ut att grevinnans hemlighet består i att hon 

känner till vilka de tre tillförlitliga korten är. ”Zdes’ my nabljudaem v malenkom masštabe 

charakternoe dlja vsej novelly smyslovoe dviženie – snačala čudesnoe podvergaetsja somneniju, 

a zatem eto somnenierasseivaetsja” (Schmid, 18). För, å andra sidan, så har ju ”tajna” och 

”karta” förbundits med varandra redan i den första epigrafen, och det råder inga tvivel om att det 

är grevinnan som är titelns ”Pikovaja dama”.)  

Ordet ”tajna” uppträder först i samband med grevinnans hemlighet, då det fantastiska 

inslaget introduceras i berättelsen. Hemligheten antyds vara något övernaturligt (ordet 

”kabalistiki” används också om den) eftersom dess upphovsman är greve Saint-Germain. I orden 

”Sen-Žermen, nesmotrja na svoju tainstvennost’” förbinds rentav hans namn med ordet ”tajna”. 

När ordet sedan förekommer i texten syftar det oftast på grevinnans hemlighet: ”Čto, esli staraja 

grafinja otkroet mne svoju tajnu” (364), ”Dlja kogo vam bereč’ vašu tajnu” (369), ”Otkrojte mne 

tol’ko vašu tajnu” (370), ”nevozvratnaja poterja tajny, ot kotoroj ožidal obogaščenija” (372).  

I samband med ”tajna” bör nämnas en rad fraser som kan hänföras till samma tema: ” s 

čuvstvom nekotorogo bespokoistva”, ”s trepetom neobjasnimym”, ”Germann zatrepetal”, 

”nevedomaja sila”, ”nevol’noe volnenie ovladelo im”, ”s trepetom ožidal otveta”, ”ona 

zatrepetala”, ”ispugannym šopotom”. Denna grupp av ord beskriver hur huvudpersonerna, i 

synnerhet Hermann och Liza, reagerar på det som händer. De befinner sig i ett tillstånd av 

anspänning; de upprörs av känslor de inte känner igen och inte förstår: de darrar, de är rädda. 

Ordet ”užas” upprepas ofta: ”užasnom proigryše”, ”užasno bojus”, ”ego derzost’ užasala ee”, 

”pogoda byla užasnaja”, ”menee užasnaja i bezobrasna”, ”vyslušala s užasom”, ”odno ego 

užasalo”, ”udostoverit’sja v užasnoj istine”, ”Starucha! – zakrichal on v užase”. Däremot 

förekommer inte ordet ”tajna”, men dessa fraser kan ändå hänföras till temat hemlighet eftersom 

det rör sig om hemlighetsfulla krafter och oförklarliga känslor.  

 



Dessa ord förstärker den underström av skräck som finns i berättelsen. Tillsammans med ordet 

”tajna” i en fras som ”otvratitel’nych tainstv ee tualeta” (368) för de fram till berättelsens tredje 

tematiska cirkel: dödstemat. 

 

Dödstemat    

Dödstemat är berättelsens andra stora tema. Men till skillnad från speltemat, som introduceras 

öppet, förs dödstemat omärkligt in i texten. Det introduceras redan i första kapitlet med  fraser 

som ”pokojnyj deduška”, ”pokojnyj Čaplitskij, tot samyj, kotoryj umer v niščete” (359). Sedan, i 

andra kapitlet, förs samtalet in på döden när Tomskij råkar säga att en släkting till grevinnan 

varit död i sju år, ”ona let sem kak umerla” (360), ”ot staroj grafini taili smert’ ee rovesnic” 

(360). Samtalet fortsätter att anspela på döden i det att grevinnan frågar efter romaner ”gde by 

geroj ne davil ne otca, ni materi i gde by ne bylo utoplennych tel” (360). Dödstemat bärs alltså 

upp huvudsakligen av nyckelord. 

Dödstemat, och dess underordnade tema ålderdom, är tätt knutna till skildringen av den 

gamla grevinnan. I berättelsen nämns några döda – Čaplitskij, furstinnan Darja Petrovna, 

grevinnans man – som alla har anknytning till grevinnan. De nyckelord som för fram dessa 

teman förekommer uteslutande i anknytning till henne: ”urodlivoe i neobchodimoe ukrašenie 

balnoj zaly”, ”umirajusuju staruchu”, ”ona možet umeret’ čerez nedelju – čerez dva dnja”, ”čut’ 

živaja”. 

Grevinnans ålder   

Grevinnan presenteras som ”staraja grafinja” och upprepade gånger understryks just hur gammal 

hon är, att hon tillhör en förgången tid (1700-talet) och att hennes liv närmar sig sitt slut: 

”krasotu, davno uvjadšuju”, ”strogo sledovala modam semidesjatych godov i odevalos’… kak i 

šestdesjat let tomu nazad” (359). Hon sägs tillhöra de gamla människor som är ”otljubivšie v 

svoi vek i čuždye nastojaščemu” (362); vid skildringen av hennes begravning sägs det om hene 

att ”ee rodstvenniki davno smotreli na nee kak na otživšuju” (374). 

I den scen där det skildras hur grevinnan klär av sig för natten beskrivs hon mer som ett 

lik än en människa. Hon återvänder hem, ”čut’ živaja”, placeras i en stol där hon sedan sitter, 

”vsja želtaja, ševelja otvislymi gubami, kačajas napravo i nalevo. V mutnych glazach ee 

izobražalos soveršennoe otsutstvie mysli” (369). Hennes ansikte beskrivs med orden ”eto 

mertvoe lico”. 

Grevinnan gungar fram och tillbaka i sin stol, men hennes gungande förefaller orsakat av 

någon yttre kraft: ”smotrja na nee, možno bylo by podumat’, čto kačanie strašnoj staruchi 

proischodilo ne ot ee voli, no po dejstviju skrytogo galvanizma” (369). Här möts de två 



huvudsakliga temana, spel och död. Schmid menar att man i grevinnans gungande kan se en 

motsvarighet till hur spelarens uppmärksamhet går fram och tillbaka mellan korten under ett 

parti faraon: ”Kačanie staruchi napravo i nalevo povtorjaet obščee dviženie pri igre v faraon… 

Itak, grafinja ešče v sostojanii mnimoj smerti okazyvaetsja bukval’no ’naelektrizovannoj’ 

faraonom” (Schmid, 9). 

Omnämnandet av galvanism aktualiserar också temat 1700-talet, grevinnans tid, ett 

sidotema till temat ålderdom. Detta tema förekommer i texten endast i form av nyckelord, främst 

namn: greve Saint-Germain, Casanova, Mesmer, Montgolfier. Något som är gemensamt för alla 

dessa namn är att de har en air av charlataneri runt sig. ”Izobretenija Gal’vani i Mesmera ne byli 

dlja vremen Puškina nesomnennymi naučnymi faktami, a byli ovejany oreolom tainstvennosti, 

magii i šarlatanstva” (Schmid, 31). (1700-talet behandlas med en viss ironi av författaren, något 

som inte minst det falska Swedenborg-citatet vittnar om.) 

Grevinnan sitter orörlig och tiger: ”starucha molča smotrela na nego” (369), ”starucha 

molčala po-prežnemu” (369), ”starucha ne otvečala ni slova” (370). ”Grafinja molčala” upprepas 

två gånger. Hennes tigande och orörlighet förebådar hennes nära förestående död, vilken ju redan 

antytts upprepade gånger i texten: ”ona možet umeret’ čerez nedelju  - čerez dva dnja” (364), 

”Vy stary, žit’ vam uže nedolgo” (370). Scenen i grevinnans sovrum slutar med att hennes 

tigande och orörlighet når sin kulmen: ”Grafinja ne otvečala. Germann uvidel, čto ona umerla” 

(370). 

Det är inte förrän här som döden verkligen kommer in i handlingen. Men dödstemat ahr 

funnits i texten hela tiden, som en underström. Det har introducerats och förts fram med hjälp av 

nyckelorden, omärkligt men ytterst verkningsfullt.  

När dödstemat så förts in i handlingen genom grevinnans död förstärks det med 

upprepade referenser till döden: ”grafinja umerla”, ”ja pričinoju ee smerti”, ”mysli o mertvoj 

staruche”, ”ja ne chotel ee smerti”, ”mertvaja starucha sidela okamenev”. ”ty ubijca staruchi”, 

”mertvaja grafinja”. 

I skildringen av grevinnans begravning fortsätter dödstemat att föras fram öppet. 

Begravningen beskrivs med en noggrannhet som är slående i en berättlese där beskrivningar 

förekommer mycket sparsamt. ”Cerkov’ byla polna… Grob stojal na bogatom katafalke pod 

barchatnym baldakinom. Usopšaja ležala v nem s rukami, složennymi na grudi, v kruževnom 

čepce i v belom atlasnom plat’e” (374). Om grevinnan får vi veta att ”smert’ ee nikogo ne mogla 

porazit’”, att hennes anhöriga sedan länge betraktade henne som ”otživšuju”. Om hennes 

förestående död först antyddes i texten så bekräftas den här, och beskrivs som någonting väntat. 

Vidare förekommer en mängd ord som har med begravningar att göra: ”javit’sja na ee 



pochorony”, ”grob”, ”usopšaja”, ”slugi v černych kaftanach… so svečami v rukach”, 

”rodstvenniki v glubokom traure”, ”proščat’sja s telom”, ”nadgrobnoe slovo”. En detalj som är 

värd att lägga märke till är att golvet i kyrkan är täckt med granris; Hermann lägger sig ner ”na 

cholodnom polu, usypannom el’nikom”. Granen är för alla slaviska folk, däribland ryssarna, 

förknippad med döden. Genom omnämnandet av granris understryks alltså dödstemat.  

Här möts också dödstemat och kärlekstemat. Prästens ord över den döda på begravningen 

återges omsorgsfullt. Han säger att dödsängeln kom till grevinnan om natten som en nattlig 

brudgum: ”Angel smerti obrel ee… bodrstvujuščuju v pomyšlenijach blagich i v ožidanii ženicha 

polunoščnogo” (374). Dessa ord erinrar om att Hermann när han lämnar grevinnans hus tänker 

på att någon ung man kan ha gått ut samma väg för 60 år sedan: ”molodoj častlivec, davno uže 

istlevšij v mogile, a serdce prestareloj ego ljubovnicy segodnja perestalo bit’sja” (373). Själv 

kom han till grevinnan mitt i natten och kan således sägas vara både en dödsängel och en nattlig 

brudgum. Han funderar ju också inledningsvis över en eventuell förbindelse med grevinnan 

”sdelat’sja ee ljubovnikom”. På så sätt ges skildringen en delvis ironisk underton, vilket 

ocksåSchmid anmärker på: ”religioznyj evfemizm o ’pravednice’, veduščej tichuju 

christianskuju žizn’ rezko kontrastirujet… s povelitel’nym suščestvovaniem večno brjuzglivoj 

staruchi, učastvujuščej, nesmotrja na ee vozrast’, ’vo vsech suetnost’jach bolšogo sveta” 

(Schmid, 12). 

I skildringen av grevinnans begravning ges också föraningar om Hermanns död. Han 

jämförs med grevinnan: ”bleden, kak sama pokojnica”, och han ligger en stund på det kalla 

golvet (som är täckt med granris), precis som grevinnan i sin kista. Här är det rentav som att de 

två huvudpersonerna skiftar mellan liv och död: den döda grevinnan blinkar åt Hermann, medan 

han ajälv ”navznič’ grjanulsja ob zem’”. Liv och död byter här plats. Redan i skildringen av hur 

Hermann tar sig in i grevinnans hus förekommer denna vacklan mellan liv och död: ”Germann 

trepetal, kak tigr”, ”Germann okamenel”. Lotman tar upp detta närmare i sin studie om kort och 

kortspel. Han menar att samtliga huvudpersoner skiftar mellan liv och död, de ömsom skälver 

och förstenas (Lotman, 132). 

 

Hermanns vansinne 

Hermann dör förvisso inte i bokstavlig mening, men han förlorar förståndet, och hans vansinne 

kan ses som ett slags symbolisk död -  han dör för världen. Vansinne-fantasi-verklighet var ett 

huvudtema i den ryska romantikens litteratur (det återkommer bl.a. hos Gogol). Detta tema 

placerar Hermann i rollen som romantisk hjälte.  

 



I beskrivningen av Hermanns inre liv återkommer ständigt ordet ”voobraženie”. Han sägs 

ha ”sil’nye strasti i ognennoe voobraženie”, vidare sägs det att ”anekdot o trech kartach sil’no 

podejstvoval na ego voobraženie”. Hans brev till Liza vittnar om ”besporjadok neobuždannogo 

voobraženija”. Efter grevinnans begravning gör han ett avsteg från sina vanor och dricker 

mycket, ”no vino ešče bolee gorjačilo ego voobraženie”. När Hermann till slut fått veta 

hemligheten upptar den hans tankar: ”Trojka, semerka, tuz – skoro zaslonili v voobraženii 

Germanna obraz mertvoj staruchi”. 

Den ständiga upprepningen av ordet ”voobraženie” skapar en spänning i texten dels en 

misstanke hos läsaren om att berättelsens övernaturliga inslag – som samtliga observeras endast 

av Hermann – kan vara skapade av hans ”ognennoe voobraženie” och inte av några övernaturliga 

krafter, dels en föraning om att denna kraftfulla fantasi kommer att ta överhanden och föra 

honom in i vansinnet. På grevinnans begravning tycker han sig se hur den döda blinkar åt honom 

”V etu minutu pokazalos’emu, čto mertvaja nasmešlivo vzgljanula na nego, priščurivaja odnim 

glazom” och i upplösningen tycker han sig se hennes drag på ett spelkort: ”V eto minutu 

pokazalos’ emu, čto pikovaja dama priščurilas’ i usmechnulas’”. Meningarna inleds med exakt 

samma ord, men i den senare är ”mertvaja” ersatt av ”pikovaja dama”. Detta är förvisso en 

bekräftelse på att det är grevinnan som är titelns ”pikovaja dama”. Čekalinskij säger också: 

”Dama vaša ubita”, vilket ger associationer till grevinnan, vars död Hermann är medskyldig till. 

Men eftersom Hermann redan förut såg människor i form av kort, som han nu ser grevinnan, kan 

läsaren inte säkert veta om detta är en övernaturlig hemsökelse eller en hallucination. 

I epilogen bekräftas läsarens farhågor. Där får vi helt kort veta att Hermann blev galen 

och nu sitter inspärrad. ”Germann sošel s uma”. ”On sošel s uma” tänker Narumov när Hermann 

ska spela första kvällen i Čekalinskijs hus. Vidare sägs det att han ”ne otvečaet ni na kakie 

voprosy”. Hans tigande erinrar om grevinnans, och således förbinds här temana död och 

vansinne. Det enda Hermann säger – eller rättare sagt mumlar – är orden ”trojka, semerka, tuz” 

”trojka, semerka, dama”, vilka förbinder vansinnestemat med speltemat. 

 

Ovan har jag nu visat att en analys av de nyckelord som förekommer i texten ger några 

synnerligen viktiga fakta om berättelsens tematiska struktur. Analysen visar på de tematiska 

cirklarna spel, kärlek och död, och hur de sammanfaller i vissa ord, som ”sčast’e” och ”tajna”. 

En annan mycket viktig upptäckt är att berättelsen förutom speltemat har ett annat lika viktigt 

tema, som uttrycks främst med hjälp av nyckelord: dödstemat. Detta att berättelsen har två stora 

teman, ett öppet och ett dolt, att det vid sidan om temat spel finns ett annat som är minst lika 



viktigt men till skillnad från det är hemligt, överensstämmer väl med berättelsens idé. Historien 

handlar ju om spel, men också om en hemlighet. 

 

Skildringen av huvudpersonerna 

Personerna i ”Pikovaja dama” är ytterst lakoniskt beskrivna. Läsaren förses med mycket 

sparsamma upplysningar om dem; det rör sig uteslutande om uppgifter som är relevanta för 

händelseutvecklingen, eller för de teman som hör ihop med berättelsens huvudpersoner.  

Huvudpersonerna är tre till antalet: Hermann, grevinnan och Lizaveta Ivanovna. De 

övriga personer som förekommer i berättelsen spelar en undanskymd roll. Några av dem är 

nämnda vid namn: Narumov, Čekalinskij och Tomskij. Av dessa är Tomskij den som spealr en 

framträdande roll. Han fungerar som ett slags förbindelselänk mellan huvudpersonerna och 

spelar också en viktig roll i hur ett antal teman introduceras och uttrycks i texten. 

 

 ”Tomskij voobšče javljaetsja agentom literatury i tekstov. Anekdotom pro svoju babušku on soblaznaet 

Germanna na izpytanie magii. Grafinju on snabžaet romanami. Takže dlja Lizavety Ivanovny Tomskij 

vypolnjaet funkciju iskusitelja » (Schmid, 28).  

 

Narumov hjälper till att leda Hermann mot spelet : det är i hans hus Hermann hör 

historien om grevinnan och han tar med Herman till Čekalinskijs hus. Čekalinskij uppträder först 

mot slutet, som ett slags deus ex machina med vars hjälp Pushkin löser berättelsens 

grundläggande konflikt. Övriga medverkande nämns bara som hastigast – spelare och 

tjänstefolk. De är bakgrundsdekor för dramat, ingenting mer.  

Överhuvudtaget kan man säga att personerna i ”Pikovaja dama” (och detta gäller i 

synnerhet huvudpersonerna) är underordnade historien. De figurer läsaren möter är inte 

människor utan snarare marionetter, som i författarens förfarna händer spelar upp en historia om 

spel, kärlek och död. (Det är dock, enligt min mening, något överdrivet att kalla dem automater, 

som Lotman gör:  

 

”V ’Pikovoj dame’ vse geroi – avtomaty, liš’ vremmeno oživajuščie pod vlijaniem vozmuščajuščich 

vozdejstvij strastej, slučaja, toj nepredskazuemosti, kotoraja tait’sja i v glubine ich duš, i za predelami 

isskustvennogo, mechaničeskogo mira Peterburga” Lotman, 138). 

 

De tre huvudpersonerna beskrivs alltså synnerligen kortfattat och ges inga överflödiga 

karaktäristika. Allt läsaren får veta om dem hör samman med de olika teman de hör samman 



med. Således har det vi får veta om Hermann något att göra med spel och pengar, det vi får veta 

om grevinnan har att göra med död, ålderdom och det förflutna (1700-talet), det vi får veta om 

Liza har att göra med kärlek, eller så understryker det hennes fattigdom, som kontrasteras mot 

grevinnans rikedom. Redan i den här kortfattade framställningen ser vi att de tre 

huvudpersonerna är knutna till varsin tematisk cirkel.  

 

Hermann 

Hermann, berättelsens hjälte, är tämligen vagt beskriven på många områden. Läsaren får 

egentligen inte veta särskilt mycket om honom, inte var han kommer ifrån, vad han heter, eller ur 

han ser ut. 

Hans förhistoria berörs endast med några få ord: ”Germann byl syn obrusevšego nemca, 

ostavivšego emu malen’kij kapital” (363). En intressant sak här är att den enda upplysning som 

ges om hans bakgrund har att göra med pengar. Han saknar förnamn, Hermann är hans 

efternamn. Lizaveta Ivanovna reflekterar över att hon inte vet vad han heter, eller snarare inte 

skulle ha vetat det om inte några av hans brev hade varit undertecknade. ”Ona znala imja ego 

potomu tol’ko, čto nekotorye iz ego pisem byli im podpisany” (371). 

Det faktum att Hermann saknar ett eget namn, och alltså i rent bokstavlig mening är 

anonym, förstärker ett allmänt intryck läsaren får att han skiljer sig från andra människor genom 

det att han inte ingår i något sammanhang och på så sätt kan sägas stå utanför samhället. 

Hermann strövar ensam omkring på Petersburgs gator och går sällan hem. Även när han befinner 

sig i ett sällskap, som bland spelarna i inledningsscenen, förefaller han isolerad. Han deltar inte i 

spelet, han är med bara som åskådare. Sammantaget ger detta bilden av någon som står utanför 

de vanliga människornas samfund – en typisk romantisk hjälte.  

Bilden av Hermann som en romantisk hjälte understryks ytterligare genom att han 

jämförs med två av romantikens mest populära hjältetyper, Napoleon och Mefistofeles. Tomskij 

beskriver honom på följande vis för Lizaveta Ivanovna: ”Etot Germann…lico istinno 

romantičeskoe: u nego profil’ Napoleona, a duša Mefistofelja”. När Hermann och Liza sedan 

möts öga mot öga kan hon själv konstatera att det stämmer: ”V etom položenii udivitel’no 

napominal on portret Napoleona” Eto schodstvo porazilo daže Lizavetu Ivanovnu” (372). 

Enligt Lotman betraktade det tidiga 1800-talets människor Napoleon som någon som till 

skillnad från andra människor inte var slav under omständigheterna utan tvärt om själv styrde 

händelsernas gång. Napoleon symboliserade en fruktansvärd viljestyrka, med klart negativa 

förtecken, en människa beredd till vad som helst för att nå sina mål. Detta kan ju även sägas 

gälla för Hermann: 



 

 ”Ljudi dlja nego liš sredstvo dlja ispolnenija zadumannogo… Germann lžet, idet na ubijstvo, preziraet 

starosti, gotov ukrast’ vyrvat’ tajnu ljubim sposobom” (Lobycina, 110).  

 

”Napoleonizm Germanna voznikaet pozle sveršennych im prestuplenij – oni vyjavili ego egoizm, ego 

žestokost’, ego režimost’ v dostiženii besčelovečnoj, besnravstvennoj celi – ljuboj cenoj dobit’sja 

bogatstvo” (Makogonenko, 222). 

 

Hermann gör sitt bästa för att framstå som Napoleon när han spealr sitt spel med 

människor i stället för kort. Men hela tiden är det i själva verket ödet som spelar ett spel i vilket 

Hermann ingår. ”Mnja sebja Napoleonom, na dele on okazyvaetsja marionetkoj, peškoj v igre, i 

ni odin iz ego postupkov ne prodiktovan sobstvennymi pobuždenijami (Lobycina, 109). 

Lobycina framför i sin essä åsikten att Hermann skulle vara ett slags antihjälte eftersom 

han inte respekterar de sociala spelreglerna, ”zakony čelovečeskogo bytija”, och befinner sig 

utanför samhället och händelserna. Det är emellertid, enligt min mening, inte mycket som stöder 

denna åsikt. Tvärtemot är det just detta som gör Hermann till en typisk romantisk hjälte. Likt en 

Napoleon försöker han slå sig fram, själv skaffa sig det ödet inte vill ge honom. Tvärt emot 

Lobycinas åsikt förefaller Hermann snarast alltför bra överensstämma med bilden av en 

romantisk hjälte, han ger intrycket av att vara skapad för att uppfylla denna stereotyp därför att 

historien krävde en typisk romantisk hjälte i huvudrollen. 

Men även om Hermann kan sägas vara en typisk romantisk hjälte betyder det inte att han 

är en alltigenom stereotyp, endimensionell figur. Det finns plats för intressanta motsättningar i 

hans inre liv. Han sägs å ena sidan vara ”rasčetliv”, å andra sidan ha ”sil’nye strasti i ognennoe 

voobraženie” och ”mnogo predrassudkov”. Som historien utvecklas förefaller de senare dragen 

att dominera, och ”rasčetliv” inte vara någon särskilt bra beskrivning av Hermann. Som Schmid 

också påpekar: 

 

 ”Kak eto ni stranno, tomu, kogo Tomskij nazyvaet ’rasčetlivym’ i kto sam ssylaetsja na ’rasčet’ kak odnu 

iz svoich vernych kart, ideja priobresti bogatstvo pri pomošči rasčeta, t. e. matematičeskogo vyčislenija 

vernych kart, daže v golovu ne prichodit.. ’rasčetlivyj’ inžener doverjaet ne rasčetu, a čudu” (Schmid, 16-

17). 

 

Ytterligare ett motsägelsefullt drag i Hermans karaktär är hans synbara brist på känslor. 

(Han sades ju nyss ha ”sil’nye strasti”). Lotman anmärker att ”golova Germanna otstaetsja 



cholodnoj daže v razgar vyšego naprjaženija strastej i fantazii” (Lotman, 132), något som skulle 

kunna tolkas som kallblodighet, men som snarast förefaller vara likgiltighet. Han är avskuren 

från världen och likgiltig inför den. Denna brist på känsla tar sig fysiskt uttryck i den scen där 

han står på gatan utanför grevinnans hus den ödesdigra natten och varken känner av vind eller 

snö: ”Germann stojal v odnom sertuke, ne čuvstvuja ni vetra, ni snega” (367). När sedan det 

avgörande ögonblicket närmar sig är han fortfarande fullständigt lugn: ”On byl spokoen; serdce 

ego bilos’ rovno, kak u čeloveka, rešivšigosja na čto-nibud’ opasnoe, no neobchodimoe” (368). 

Denna brist på känsla visar sig också då han inleder sin brevväxling med Lizaveta 

Ivanovna. Det ”kärleksbrev” han överlämnar till henne är ”slovo v slovo vzjato iz memeckogo 

romana (365). När brevväxlingen sedan fortsätter börjar han dock att författa sina brev själ, 

”vdochnovennyj strastiju” och uttrycker vissa känslor: ”v nich vyrazilis’ i nepreklonnost’ ego 

želanij, i besporjadok neobuždannogo voobraženija” (367). Men denna intensifiering av hans 

känslor gäller inte Liza: ”eti strastnye pis’ma, eti plamennye trebovanija, eto derzkoe, upornoe 

presledovanie, vse eto bylo ne ljubov” (372). När han ser henne skynda till sitt rum för det möte 

han själv inte ämnar infinna sig till känner han ingenting: ”v serdce ego otozvalos’ nečto 

pochožee na ugryzenie sovesti i snovo umolklo. On ukamenel” (368). Inte rörs han heller av 

hennes förtvivlan när han berättar att grevinnan är död:  

 

”Germann smotrel na nego molča: serdce ego takže terzalos’, no ni slezy bednoj devuški, ni udivitel’naja 

prelest’ ee goresti ne trevožili surovoj duši ego. On ne čuvstvoval ugryzenija sovesti pri mysli o mertvoj 

staruche. Odno ego užasalo: navozvratnaja poterja tajny, ot kotoroj ožidal obogaščenija”(372).  

 

Hermann känner lika lite inför den gråtande Liza som han förut gjorde för vinden och 

snön. Varken hennes förtvivlan eller grevinnans död förmår väcka några samvetskval hos 

honom. Däremot fylls han av fasa inför tanken på att hemligheten (och framför allt den 

fantastiska rikedom den skulle ha get honom) har gått förlorad för alltid. Det enda som förmår 

väcka starka känslor hos Hermann är alltså pengar, något som Liza också själv konstaterar i 

kärlekstemats upplösning: ”Den’gi – vot čego alkala ego duši” (372). 

Bilden av Hermann är alltså motsägelsefull, och på många punkter är han tämligen vagt 

beskriven. Då han ju är berättelsens hjälte kan det förefalla en smula egendomligt: 

 

 ”Detali, svjazannye s vnešnostju i maneroj povedenija geroja, byli neobyknovenno važny dlja Puškina. V 

slučae s Germannom, on polzuet tot že princip, no naoborot. Zdes’ vse  - maska, čužaja poza” (Lobycina, 

109).  



 

Som jag nämnde inledningsvis så är personerna I “Pikovaja dama” underordnade 

berättelsen och dess teman, och de har utrustats endast med de egenskaper som hjälper till att 

understryka och utveckla dessa teman. Hermann hör samman med temat spel, han hör alltså till 

den första tematiska cirkeln. Men genom sin fantasi, som till slut slår över i vansinne, har han 

också en stark koppling till den tredje cirkeln, den som är grupperad kring dödstemat.  

I scenen som inleder ”Pikovaja dama” introdiceras Hermann med orden: 

 

 ”A kakov Germann… otrodu ne bral on karty v ruki, otrodu ne zagnul ni odnogo paroli, a do pjati čsov 

sidit s nami i smotrit na našu igru” (356).  

 

Här håller sig Hermann ännu i bakgrinden och avslöjar inte  fullt ut sin passion för spel. 

Hans enda kommentar till Tomskijs anekdot – ”Skazka!” – avslöjar inte på något sätt den 

avgörande roll denna historia kommer att spela för honom och för berättelsen som helhet. Sin 

inställning till spel förklarar han med orden: ”igra zanimaet menja sil’no… no ja ne v sostojanii 

žertvovat’ neobchodimym v nadežde priobresti izlišnee” (357). Här avfärdar han tanken på att 

själv spela ochavslöjar samtidigt att spel för honom är oupplösligt förenat med pengar. 

 

Hermanns nära anknytning till speltemat understryks ytterligare genom att han beskrivs 

som  ”v duše igrok”. Vid en hastig betraktelse kan detta påstående verka föga välgrundat. 

Hermann måste väl långtifrån vara någon idealisk spelare eftersom han inte tilltalas av det 

riskmoment som finns i spel och därför väljer att avstå från att spela så länge det finns en risk att 

han kan förlora. ”On chotel by izgnat’ slučaj iz mira i svoej sud’by” (Lotman, 133). Men om 

man väljer att tolka dessa ord på ett helt annat sätt så är han verkligen en spelare, i ordets 

fullständigaste bemärkelse: hela hans liv är ett slags spel. Han är ”ne kartežnik, ljubjaščij potešit’ 

strasti za kartočnym stolom, ne rab kartočnoj strasti, kotoraja zatjagivala mnogich. Germann 

imenno igrok. On možet sderživat’ sebja, sderživat’ ežednevno, potomu čto umeet vyžidat’. 

Sest’ za karty on mog tol’ko v slučae, kogda by rešalas’ ego sud’ba. Kak istinnym igrokom im 

dvigali – azart I rasčet odnovremenno” (Makogonenko, 237). Här kan det vara på sin plats att 

erinra sig hans förbindelse med Lizaveta Ivanovna, vilken ju bara är ett spel, en intrig: ”on… 

vozvratilsja domoj, očen’ zanjatyj svoej intrigoju” (366). Detta kan, om man så vill, tolkas som 

ett stöd för den senare uppfattningen.  

Hermann tänker på spel hela sin vakna tid, och på natten drömmer han om att han sitter 

vid spelbordet: 



 

 ”kogda son im ovladel, emu prigrezilis’ karty, zelenyj stol, kipy assignacij i grudy červoncev. On stavil 

kartu za kartoj… vyigryval besprestanno, i zagrebal k sebe zoloto, i klal assignacii v karman. Prosnuvšis’ 

uže pozdno, on vzdochnul o potere svoego fantastičeskogo bogatstva” (364).  

 

Här framgår tydligt (än en gång) sambandet mellan spel och pengar – att spel för 

Hermann bara är ett medel för att bli rik.  

Detta samband framkommer också tydligt vid hans möte med grevinnan. Då han försöker 

övertala henna att avslöja hemligheten talar han hela tiden om pengar, om alltings pris:  

 

”Dlja kogo vam bereč vašu tajnu? Dlja vnukov? Oni bogaty i bez togo; oni že ne znajut ceny den’gam. 

Vaši tri karty dlja menja ne propadut. Vy možete… sostavit’ sčastie moej žizni, i ono ničego ne budet 

vam stoit’” (369).  

 

På vilket plan spelet än försiggår, konkret eller i drömmen eller bara som en möjlighet, så 

är det hela tiden nära förbundet med temat rikedom.  

 

Genom Hermanns kärleksintrig kopplas speltemat samman med kärlekstemat. ”Germann vedet 

igry s partnerami, kotorye nachodjatsja v ego vlasti… Zalog uspecha Germann v tom, čto on 

igraet v sovsem druguju igru, sučnost’i pravila kotoroj otstajutsja Lize do poslednej minuty 

neponjatnymi. Tem samym on prevraščaet ee iz partnera v orudie” (Lotman, 134). ”Germann 

pytaetsja perenesti situaciju tipa ego otnošenij s Lizoj na zelenoe sukno: on imitiruet risk igry v 

faraon, a na samom dele igraet navernoe” (Lotman, 135). 

 

Kärlekstemat förbinder Hermann med Liza, men också med grevinnan. Hans första tanke 

är att försöka vinna hennes gunst, kanske rentav bli hennes älskare. (”Predstavitsja ej, podbit’sja 

v ee milost’ – požaluj sdelat’sja ee ljubovnikom”). När han försöker övertala henne att avslöja 

hemligheten med de tre korten vädjar han till henne som kvinna: ”Esli kogda-nibud’…. Serdce 

vaše znalo čuvstvo ljubvi, elsi vy pomnite ee vostorgi… umoljaju vas čuvstvami suprugi, 

ljubovnicy, materi”. Det är grevinnan Hermann vill komma nära. Han tänker först på henne, och 

sedan lägger han märke till Lizaveta Ivanovna.  

Omständigheten att kärlekstemat förbinder Hermann även med grevinnan understryker 

ytterligare det faktum att detta tema har en koppling till speltemat och genom det till temat 



rikedom. Även kärleken är för Hermann ett spel som i slutändan ska ge vinst – den lycka som för 

honom är detsamma som rikedom.  

Kopplingen mellan spel och kärlek i Hermanns kärleksintrig aktualiserar också temat 

öde. Hermann tror att det är han själv som styr händelsernas gång, men i själva verket spelar ödet 

sitt spel med honom. Under berättelsens gång är det en rad tillfälligheter som för honom mot 

spelet. Han beger sig till Čekalinskijs hus för att möta sitt öde, ledd av den okända kraft som hela 

tiden styrt händelserna: ”V dejstvitelnosti on sam okazyvaetsja v položenii Lizy – čeloveka, ne 

znajuščego v kakuju igru s nim igraet mir” (Lotman, 135). 

 

Ytterligare ett tema är förbundet med Hermanns gestalt, nämligen dödstemat. Här sammanfaller 

alltså berättelsens två stora tematiska cirklar. Dödstemat är förbundet med honom på ett mycket 

intressant sätt: dels direkt, genom att han ofrivilligt råkar bli orsak till grevinnans död. ”Ja ne 

chotel ee smerti… pistolet moj ne zarjažen” (372), och dels indirekt, genom dess sidotema 

vansinnestemat: ”bezumie i smert’ obitajut v odnom i tom že ’meste’, imejut edinoe 

proizchoždenie” (Evzlin, 49). 

Hermanns vansinne orsakas (enligt Evzlin) av att han kommer i beröring med 

hemligheten. Men det förefaller inte vara hemligheten i sig som driver honom från vettet, utan 

snarare hans maniska besatthet av den. Upprepade gånger understryks det att Hermann är 

utrustad med en ”ognennoe voobraženie”. Denna kraftfulla fantasi förefaller att  helt dominera 

hans inre värld. Rean innan han fått höra talas om hemligheten visar han ett brinnande intresse 

för spel: ”celye noči prosižival za kartočnymi stolami i sledoval s lichoradočnym trepetom za 

različnymi oborotami igry” (364). (Här framgår tydligt att hans intrese för spel gränsar till 

besatthet.) när tanken på hemligheten slagit rot i hans hjärna växer denna besatthet utöver alla 

proportioner. Han drömmer om spel på natten; han ser människor i form av spelkort. Till slut 

finns i hans värld ingenting annat än korten, något som uttrycks i epilogen där han oupphörligt 

mumlar de tre tillförlitliga korten, ”trojka, semerka, tuz”. 

 

Lizaveta Ivanovna 

Lizaveta Ivanovna förefaller vid en ytlig betraktelse vara berättelsens romantiska hjältinna. Men 

förhållandet mellan henne och Hermann är i själva verket föga traditionellt. 

Det tema som i berättelsen utvecklas genom Lizaveta Ivanovna är kärlekstemat. Detta 

tema har förvisso kopplingar även till både Hermann och grevinnan, men då i delvis omvandlad 

eller förtäckt form. Det är bara hos Liza som temat uppträder i sin omedelbara form.  



Lizaveta Ivanovna intar en undanskymd plats bland berättelsens tre huvudpersoner. Hon 

har en främst stödjande funktion. Liza sätts i motsatsställning mot grevinnan genom att hennes 

ungdom och fattigdom kontrasteras mot dennas ålder och rikedom: hennes ”svežee ličiko” ställs 

mot grevinnans ”mertvoe lico”. Beskrivningen av Lizas rum understryker ytterligare kontrasten 

med grevinnan: grevinnans rum är möblerat med dyrbara möbler från en förgången tid, Lizas 

däremot är synnerligen påvert. Hennes fattigdom markeras på flera sätt: hon går för att gråta ”v 

bednoj svoej komnate”; hon benämns i texten som ”bednaja devuška” och ”bednaja 

vospitannica”. Namnet Liza förefaller vara valt för att väcka associationer till Karamzins 

”Bednaja Liza”. Men det finns också paralleller mellan Liza och grevinnan. På sitt porträtt är 

grevinnan avbildad med en ros i sitt pudrade hår; Liza går på bal ”s golovoj ubrannuju svežimi 

cvetami” (367). Efter grevinnans död tar hon sig själv en fosterdotter (en ”bednaja 

rodstvennica”). 

Lizaveta Ivanovna karaktäriseras som ”prenesčastnoe sozdanie”, ”domašnej mučeniceju”. 

På några få rader skisseras en bild av hennes eländiga tillvaro hos grevinnan: ”Ona razlivala čaj i 

polučala vygovory za lišnij raschod sachara; ona vsluch čitala romany i vinovata byla vo vsech 

ošibkach avtora; ona soprovoždala grafinju v ee progulkach i otvečala za pogodu i za 

mostovuju” (362). Hennes liv består i att underkasta sig grevinnans nycker: än ska vagnen köras 

fram, än ska den köras tillbaka igen. Som läsare förvånas man inte över att hon så otåligt väntar 

på sin befriare. ”Ona byla samaljubiva, živo čuvstvovala svoe položenie i gljadela vokrug sebja, 

- s neterpeniem ožidala izbavitelja” (362). Men denne befriare kan låta vänta på sig: ”V svete 

ona igrala samuju žalkuju rol’. Vse ee znali, i nikto ne zamečal... molodye ljudi, rasčetlivye v 

vetrenom svoem tščeslavii, ne udostaivali ee vnimanija” (362). 

Kärlekstemat utveckling kan sammanfattas på följande sätt. När Hermann oväntat börjar 

visa intresse för Liza tror hon att han ska bli den som befriar henne. Hennes känslor för honom 

växer i takt med hans intresse för henne. När han sedan försvinner så upphör också hennes 

känslor för honom.  

Kärlekstemat är helt uppenbart inte en av berättelsens huvudlinjer, även om det tillåts ta 

ganska stor plats. Det introduceras i andra kapitlet, när Tomskij ber att få presentera en bekant 

för grevinnan och Liza visar ett oväntat intresse för denne. Redan där anar läsaren en romantisk 

intrig. Sedan utvecklas det genom att vi får följa hur Lizas känslor gradvis utvecklas från det 

ögonblick hon första gången får se Hermann stå och vänta på gatan utanför huset. Först är hon 

rädd och förvirrad, ”Lizaveta Ivanovna ispugalas’, sama ne znaja čego” (363), ”ona otošla, 

mučajas’.. čuvstvom, dlja nee soveršenno novym” (363). Men hon vänjer sig snabbt vid hans 

närvaro: ”Meždu im i eju učredilis’ neuslovennye snošenija… ona čuvstvovala ego približenie, - 



podymala golovu, smotrela na nego s každym dnem dolee i dolee” (363). Hennes känslor blir 

gradvis allt varmare: ”Čerez nedelju ona emu ulybnulas’” (363). När Hermann sedan tar ännu ett 

steg framåt och överlämnar ett brev till henne blir hon rädd och osäker igen: ”pismo bespokoilo 

ee čresvyčajno… Ona uprekala sebja v neostorožnom povedenii i ne znala, čto delat’” (365). 

Det brev Hermann ger Liza, och som därmed inleder deras brevväxling, får läsaren inte ta 

del av. Däremot återges hennes svar i sin helhet. Deras roman per korrespondens återges 

följaktligen ur hennes synvinkel. När väl den första skräcken lagt sig blir hennes känslor åter 

varmare: ”Lizaveta Ivanovna uže ne dumala ich otsylat’: ona upivalas’ imi; stala na nich 

otvečat’, - i ee zapiski čas ot času stanovilis’ dlinee i nežnee” (367). Ytterligare ett exempel ges 

på Lizas brev, nämligen det brev i vilket hon går med på ett möte. Det är detta brev som ger 

Hermann tillträde till grevinnans hus och som på  så sätt möjliggör kärlekstemats upplösning.  

Som jag nämnde tidigare är kärleksintrigen från Hermanns sida just bara en intrig, ett 

spel. Men, som Debreczeny påpekar, det är den också från Lizas sida. Hon spelar ett högt spel i 

det att hon satsar sig själv och sitt rykte i hopp om att vinna en make; ”her ’gamble’… is no 

purer in motivation than Hermann’s” (Debreczeny, 217). Det är därför Hermanns första brev 

upprör henne så – hon befarar att hon kanske spelat ett för högt spel och riskerar att förlora allt. 

Pushkin har en avsikt med att berätta om Lizas giftermål i epilogen. Här är alla 

sentimentala känslor glömda; Liza gifter sig med en ”očen’ljubeznogo molodogo čeloveka… syn 

byvšego upravitel’ja u staroj grafini”, och tar sig en egen fosterdotter. Hon utformar alltså sitt liv 

med grevinnan som förebild. Det anmärkningsvärda i det är att hon själv förut tjänat som 

kontrast till grevinnan. När grevinnan själv så är borta börjar Liza däremot att efterlikna henne; 

hon ”blir” grevinnan. 

 

För Hermann är Liza bara ett medel för att nå ett bestämt mål. Detta mål är att få veta 

grevinnans hemlighet. Således saknar berättelsen ett kärlekspar i traditionell mening. Liza tjänar 

bara till att föra samman Hermann och grevinnan. Det är dessa två, Hermann och grevinnan, som 

är berättelsens verkliga huvudpersoner. 

 

Grevinnan 

Grevinnan, berättelsens verkliga hjältinna, intar en särställning bland huvudpersonerna. Hon 

uppträder under berättelsens gång i en rad olika skepnader: först som hjältinnan i Tomskijs 

historia; sedan så som hon ter sig på gamla dar – en besvärlig gammal kvinna som överlevt sig 

själv; sedan – i den scen då Hermann tagit sig in i henne sovrum -  som en halvt mytologisk 



gestalt på gränsen mellan liv och död; därefter som lik och spöke, och till sist – som spelkort, 

titelns ”Pikovaja dama”.    

Liksom de två övriga huvudpersonerna har även grevinnan sin tematiska cirkel: den som 

är grupperad kring dödstemat. I synnerhet två sidoteman är direkt knutna till hennes gestalt, 

temana förfluten tid och grevinnans ålder. Men hon kan även anknytas till kärlekstemat och till 

speltemat – precis som var fallet med Hermann så sammanfaller även hos henne alla de tre 

tematiska cirklarna. 

Temana grevinnans ålder och förfluten tid, vilka (naturligtvis) är nära sammanlänkade, 

utvecklas genom upprepade referenser till grevinnans ålder och till hennes ungdom på 1770-

talet. Genom de upprepade referenser till 1770-talet som förekommer i anknytning till grevinnan 

befästs temat förfluten tid. I beskrivningen av hur hon klär sig sägs det att: ”Grafinja… 

sochranjala vse privyčki svoej molodosti, strogo sledovala modam semidesjatych godov i 

odevalas’ tak že dolgo, tak že staratel’no kak i šestidesjat let tomu nazad” (359). Hennes sovrum 

beskrivs som en 1700-talsinteriör som bevarats intakt, med en klocka av den berömde Leroy, 

porträtt målade av madame Lebrun, och en mängd småsaker, ”damskie igruški”, från samma tid 

som Montgolfiers luftballong och Memers animala magnetism. 

Grevinnan har utrustats med en utvecklad förhistoria, vilket skiljer henne från de övriga 

huvudpersonerna. Läsaren får inte veta någonting om vad Hermann gjort tidigare i livet, eller var 

Liza kommer ifrån och vad hon gjorde innan hon blev grevinnans fosterdotter, däremot beskrivs 

grevinnans lysande ungdom tämligen ingående. Detta hjälper till att skapa en dubbelverkan; 

grevinnan existrar så att säga på två plan, dels i berättelsens tid, och dels i det förflutna.  

Kontrasten mellan den tid som skisseras i Tomskijs anekdot och den tid där läsaren möter 

grevinnan – grevinnans förflutna och nutid – understryks av att det porträtt som nämns i 

beskrivningen av hennes sovrum ställs mot hur hon tar sig ut på gamla dar. Porträttet visar henne 

som en ung skönhet med en ros i sitt pudrade hår – långt ifrån den gulbleka gamla kvinna hon 

blivit till.   

Denna kontrast understryks ytterligare av de paralleller som finns mellan grevinnans 

ungdom och hennes liv som gammal. Den rosenprydda bahytt hon bär på gamla dar erinrar om 

den ros hon har i håret på sitt porträtt. Hon håller fortfarande fast vid sin ungdoms vanor och 

deltar i sällskapslivet, trots sin höga ålder. ”Ona učastvovala vo vsech suetnostjach bol’šogo 

sveta, taskalas’ na baly, gde sidela v uglu, razrumjanennaja i odetaja po starinnoj mode, kak 

urodlivoe i neobchodimoe ukrašenie bal’noj zaly” (362).  

Grevinnans anknytning till både kärlekstemat och speltemat har att göra med temat 

förfluten tid. I sin ungdom kallades hon ”la Vénus muscovite”, och spelade bort betydande 



summor. Det var också då hon fick veta hemligheten. När hon är 87 år är Hermann beredd att bli 

henes älskare för att få veta hemligheten. Temana spel och kärlek knyts här till varandra genom 

att kärlek och spel nämns i ett sammanhang och kärleken ses som ett medel för att komma åt 

spelhemligheten. Detta erinrar om Liza, vars roll i kärlekstemat egentligen är att vara ett slags 

ställföreträdande för grevinnan (Hermann tänker först på grevinnan och lägger sedan märke till 

Liza). Dessa teman utvecklas alltså snarlikt i förhållande till både Liza och grevinnan och 

antyder ytterligare en parallell mellan de två. 

Grevinnan ålder understryks upprepade gånger. Hon benämns ”osmidesjatiletnjaja 

starucha” och ”staraja grafinja”. Hon är också den enda av huvudpersonerna vars ålder anges 

exakt. Hermann och Liza är unga, grevinnan är 87 år. När Hermann överväger en förbindelse 

med henne tänker han just på hennes ålder – hon är så gammal att hon kan dö när som helst, om 

en vecka eller kanske bara två dagar. Även i beskrivningen av hennes karaktär görs anspelningar 

på att hon är gammal. Det sägs att hon är ”pogružena v cholodnyj egoizm, kak i vse starye ljudi, 

otljubivšie v svoj vek i čuždye nastojaščemu” (362). Här jämförs hon med andr gamla 

människor, vilka liksom hon själv hör till en annan tid. Senare i texten sägs det att ”Kak i vse 

starye ljudi voobšče, grafinja stradala bessoniceju” (369). Man får som läsare lätt intrycket att 

grevinnans samtliga egenskaper kan hänföras till hennes ålder. 

Alla ålderdomens särdrag är så noggrant beskrivna att man får en känsla av att grevinnan 

är något mer än bara en gammal kvinna. Hennes ålder har (som Evzlin visat i sin essä) en 

mytologisk aspekt. Hon är en skräckinjagande gumma med grumliga ögon och insjunkna läppar. 

Beskrivningen av grevinnan ger en bild av ålderdomen som närmar sig döden. Det är också 

dödstemat som är grevinnans huvudsakliga tema. Berättelsens fantastiska plan knyts också till 

grevinnan, eftersom det hör samman med 1700-talet, den tid då grevinnan var ung, den tid hon 

fortfarande lever kvar i. På så sätt får man en känsla av att just hennes ålder förbinder hene med 

tillvarons mystiska plan; genom sin ålder befinner hon sig i dödens närhet. 

Ytterligare en aspekt av grevinnans anknytning till dödstemat är att hon förefaller ha ett 

högst intressant förhållande till döden. ”Perechod ot žizni k smerti, soveršaemyj neskol’ko raz, 

charakteren dlja staroj grafini” (Lotman, 138). Grevinnans medverkan i berättelsen upphör inte 

med hennes död: hon är snarast mer livaktig efter döden än före. På sin begravning blinkar hon 

åt Hermann, och hon besöker honom nattetid, som för att återgälda hans besök. Grevinnan är 

emellertid inte ensam om att växla mellan liv och död på detta sätt. Lotman har visat i sin studie 

att det är gemensamt för berättelsens samtliga huvudpersoner.  

 



Som jag har visat så uttrycks den tematiska strukturen även genom huvudpersonerna, som 

tilldelats varsin tematisk cirkel. Hermann hör till den första tematiska cirkeln, speltemat, Liza till 

den andra, kärlekstemat, och grevinnan slutligen till den tredje, dödstemat. Emellertid 

sammanfaller dessa cirklar, precis som de gjorde i fallet med nyckelorden. Via intrikata 

tematiska trådar förbinds alla de tre huvudpersonerna med alla de tre tematiska cirklarna.   

 

Rummet 

Rummet används i berättelsen för att understryka viktiga drag hos huvudpersonerna och därmed 

de teman som dessa drag uttrycker. Grevinnans hus, fyllt av gamla saker, understryker hennes 

ålder och därmed temana ålderdom och död. Čekalinskijs hus understryker sambandet mellan 

spel och pengar: det förkroppsligar den rikedom Hermann hoppas spelet ska ge honom. Lizas 

enkla rum står i skarp kontrast till grevinnans rum. Hermann saknar ett eget rum; han befinner 

sig hela tiden antingen i främmande hus eller ute på gatan. 

 

Hermann 

Hermans eget hem beskrivs endast med några få ord; han går hem till en ”smirenyj svoj ugolok” 

(364). Han är överhuvudtaget inte särskillt mycket hemma, det verkar som att han går hem bara 

för att sova. All sin övriga tid tillbringar han i andra mäniskors nus: läsaren möter honom i 

Narumovs hus; det ödesdigra mötat med grevinnan äger rum hemma hos henne; historien får sin 

upplösning i Čekalinskijs hus. Dessa båda sista hus, och även kyrkan där grevinnans begravning 

hålls, är förhållandevis noggrant beskrivna. När Hermann inte befinner sig i främmande hus 

strövar han omkring på Petersburgs gator.  

 

Staden beskrivs endast flyktigt i berättelsen. Endast ett par gånger ges en mer detaljerad 

beskrivning. Hermann strövar omkring på dess gator och hamnar: 

 ”pered domom starinnyj architektury. Ulica byla zastavlena ekipažami, karety odna za drugoju katilis’ k 

osveščennomu pod’ezdu. Iz karet pominutno vytjagivalis’ to strojnaja noga molodoj krasavicy, to 

gremučaja botforta, to polosatyj čulok i diplomatičeskij bašmak. Šuby i plašči mel’kali mimo valičavogo 

svejcara” (364).  
Han frågar vems hus det är och får veta att det är grevinnans. Här ges en bild av ett 

förmöget hus och rika människor – den värld Hermann vill tillhöra. Samma sak gäller för 

Čekalinskijs hus:  



”Oni prošli rjad velikolepnych komnat, napolnennych učtivymi oficiantami. Neskol’ko generalov i 

tajnych sovetnikov igrali v vist; molodye ljudi sideli, razvaljas’ na stofnych divanach, eli moroženoe i 

kurili trubki” (376).  

Här ges en bild som påminner om den förra, det är samma sorts hus, ett rikt hus. 

Skillnaden är att Hermann nu inte ser det utifrån, han har kommit in i det. Han förefaller att vara 

på väg mot att nå sitt mål. Denna bild av en dröm på väg att förverkligas står i skarp kontrast mot 

berättelsens upplösning. 

I en annan scen ges en bild som mer verkar illustrera Hermanns egen situation. Han 

befinner sig ute på gatan, där vinden viner och snön faller:  

”V desjat’ časov večera on už stojal pered domom grafini. Pogoda byla užasnaja: veter vyl, mokryj sneg 

padal chlop’jami; fonari svetilis’ tusklo; ulicy byli pusty” (367).  

Men Hermann känner inte av något av detta, han är uppfylld av tanken på hemligheten, 

som blivit till en fix idé. Här används beskrivningen av vädret för att understryka till vilken grad 

tanken på de tre korten kommit att dominera Hermann: den uppfyller honom nu till den grad att 

han inte är medveten om var han befinner sig. I detta stycke dominerar tomheten, det bleka 

ljuset, den kraftiga blåsten. Sammantagna skapar dessa detaljer en atmosfär av skräck. Deta är en 

viktig episod som alltså inte utspelar sig i någons hus, utan unde bar himmel. Liksom alla viktiga 

episoder i berättelsen utspelar den sig om natten. Natt och vinter är, enligt Debreczeny, två 

synnerligen viktiga kategorier i det system av symboler Pushkin bygger upp i ”Pikovaja dama”. 

”These two phases of nature’s cycles, which reinforce each other in mood and significance, are 

emphasized as early as in the second sentence of the story” (Debreczeny, 212).  

Berättelsens centrala episod är Hermanns möte med grevinnan. Här avviker Pushkin 

radikalt från sitt kortfattade sätt att beskriva omgivningen och återger noggrant Hermanns väg till 

grevinnans rum. Läsaren företar tillsammans med Hermann resan mot prövningen. Hermanns 

position som utanförstående, utan ting som omger honom, framstår än mer tydligt här, där den 

ställs i skarp kontrast mot den mängd föremål som omger grevinnan. 

Således befinner sig Hermann antingen i främmande hus eller ute på gatan. Det att han 

förefaller sakna ett eget hem understryker hans roll som romantisk hjälte; det förstärker 

symboliskt att han står utanför samhället. I slutet av berättelsen får han en permanent adress: ”on 

sidit v Obuchovskoj bol’nice, 17-m numere” (378), ett hem, eller kanske en symbolisk grav. 

 

Lizaveta Ivanovna 

Pushkin beskriver den miljö Lizaveta Ivanovna vistas i, främst hennes rum. Det skiljer sig 

markant från grevinnans rum. Grevinnan vistas i ”skučnoj i pyšnoj gostinoj” medan Liza 



däremot sitter ”v bednoj svoej komnate”. Beskrivningen av Lizas rum kontrasterar skarpt mot 

den av grevinnans. I Lizas rum ”stojali širmy, okleenye obojami, komod, zerkal’ce i krašenaja 

krovat’, i gde sal’naja sveča temno gorela v mednom šandale” (363). Det här är en beskrivning 

av ett ytterst påvert inrett rum. Skärmarna är klädda med tapet. Dyrbara skärmar (som de i 

grevinnans rum, kan man förmoda) var klädda med kinesiskt siden. Lizas är inte ens klädda med 

tyg. Sängen är inte av mahogny utan av ett enklare träslag. Ett talgljus, inte ett vaxljus, står i en 

ljusstake av koppar. Med hjälp av endst några få detaljer målas här upp en bild som illustrerar 

den beskrivning läsaren fått av Lizas tillvaro. Genom beskrivningen av miljön ges ytterligare en 

motivation för Lizas önskan att befrias ur detta hus. 

 

Grevinnan 

I beskrivningen av grevinnan spelar tingen en viktig roll. Hon är den av berättelsens personer 

som i högst grad omges och definieras av ting. De flesta beskrivningar som förekommer i 

berättelsen hör ihop med henne. Pushkin skildrar omsrogsfullt hur hon klär sig: ”Staraja grafinja 

*** sidela v svoej ubornoj pered zerkalom. Tri devuški okružali ee. Odna deržala banku rumjan, 

drugaja korobku so špil’kami, tret’ja vysokij čepec s lentami ognennogo cveta” (359) och klär av 

sig: ”Grafinja stala razdevat’sja pered zerkalom. Otkololi s nee čepec, ukrašennyj rozami; snjali 

napudrennyj parik  ee sedoj i plotno ostrižennoj golovy. Bulavki doždem sypalis’ okolo nee. 

Želtoe plat’e, šitoe serebrom, upalo k ee raspuchlym nogam… nakonec, grafinja ostalas’ v 

spal’noj kofte i nočnom čepce” (368). 

I berättelsen i övrigt förekommer ytterst få beskrivningar. Interiörer beskrivs sparsamt, 

med hjälp av några få detaljer. Beskrivningen av grevinnans hus, och i synnerhet av hennes rum 

och de ting som fyller det är däremot tämligen utförlig: 

 ”Zala i gostinaja byli temny. Lampa slabo osveščala ich iz perednej. Germann vošel v spal’nju. Pered 

kivotom, napolnennym starinnymi obrazami, teplilas’ zolotaja lampada. Polinjalye štofnye kresla i divany 

s puchovymi poduškami, s sošedšej pozolotoju, stojali v pečal’noj simmetrii okolo sten, obitych 

kitajskimi obojami. Na stene viseli dva portreta, pisannye v Pariže m-me Lebrun. Odin iz nich izobrazal 

mužčinu let soroka, rumjanogo i polnogo, v svetlo-zelenom mundire i so zvezdoju; drugoj – moloduju 

krasavicu s orlinym nosom, s začesannymi viskami i s rozoju v pudrennych volosach. Po vsem uglam 

torčali farforovye pastuški, stolovye časy raboty slavnogo Leroy, korobočki, ruletki, veera i raznye 

damskie igruški, izobretennye v konce minuvšego stoletija vmeste s Mongol’ferovym šarom i 

Mesmerovym magnetizmom“ (368).  

 



Denna beskrivning har blivit en återvändsgränd för många pushkinforskare, som inte tycker sig 

se någon mening i de noggrannt uppräknade tingen. Geršenzon skriver:  

 

”chudožestvennoj ošibkoj nado priznat’ opisanie grafininoj spal’ni, v kotoroju vošel  Germann. 

Sovremennyj chudožnik… narisoval by zdes’ tol’ko te čerty obstanovki, kotorye mog i dolžen byl v etu 

minutu veličajšogo naprjaženija zametit’ Germann… Sovremennyj chudožnik… vosproizvel by eti čerty 

ne fotografičeski, kak Puškin, a s toj celju, čtoby podborom zamečennych čert ujasnit’ nam duševnoe 

sostojanie geroja” (Geršenzon, 112). 

  

Hans utgångspunkt är att rummet här betraktas genom Hermanns ögon och att de ting som 

beskrivs alltså borde ha någon särskild betydelse för honom, avslöja något om hur han känner i 

stunden: 

 

 ”S toj točki zrenija podrobnoe ob’ektivnoe opisanie grafininoj spal’ni, kak ni chorošo ono samo po sebe 

– ser’eznyj chudožestvennyj promach; vsego čto zdes’ perečisleno, Germann, konečno, ne mog togda 

videt’ i sopostavljat’ v svoem ume” (Geršenzon, 113).  

 

Om man tolkar beskrivningen av grevinnans sovrum så att den ska säga någonting om Hermann 

blir den obegriplig, och den förefaller då dessutom onödigt lång och detaljrik. Men om man 

tolkar den på ett annat sätt så förefaller den med ens befogad: beskrivningen av grevinnans 

sovrum ska säga någonting om henne, inte om Hermann. 

Det här är en interiör från en svunnen tid. Grevinnan håller fast vid sin ungdoms mode, 

och föredrar uppenbarligen också den tidens möblemang. Grevinnans hus är som ett museum 

över hennes ungdom på 1770-talet. Tingen är gammalmodiga och nötta – sidenet på sofforna är 

urblekt och förgyllningen håller på att ramla av – och grevinnan själv är gammal. Allt detta ger 

sammantaget en bild av att grevinnan lever i sitt storslagna förflutna snarare än i nuet. 

Grevinnans ålder och de nötta saker som omger henne erinrar om tidens gång. Temat 

tiden understryks av upprepade omnämnanden av klockor som inleds med ”stolovye časy raboty 

slavnogo Leroy” (368). Efter denna inledande klocka följer en hel rad klockor: ”Vremja šlo 

medlenno… V gostinoj probilo dvenadcat’; po vsem komnatam časy odni za drugimi prozvonili 

dvenadcat’ – i umolklo opjat’” (368). Alla dessa klockor som slår, en efter en, ger en nästan 

övertydlig bild av att tiden går. Timmen är slagen, något avgörande ska ske. 



Behandlingen av temat 1700-talet får en ironisk anstrykning av omnämnandet av Mesmer 

och Montgolfier och av att deras uppfinningar nämns i samband med grevinnans småsaker, vilak 

benämns ”damskie igruški”: 

 

 ”Istoričeskie imena – Rišel’e, gercog Orleanskij, Sen-Žerman – ne tol’ko associativny, oni simvoličny. 

Simvolična i atmosfera žizn’ parižskoj aristokratii, bezzabotnost’ i legkomyslie, razvrat i  bezumia trata 

deneg na udovol’stvija, kartočnye igry v salonach i pri dvore, interes k fantastičeskomu, mistike kotoryj 

sozdaval uslovija dlja prosvetanija” (Makogonenko, 230).  

 

Uppräkningen av småsaker frammanar bilden av en sorglös tid då vuxna människor lekte, 

till skillnad från 1830-talet då det gäller att arbeta hårt för att försäkra sig om lugn och 

oberoende. 

Hermann och grevinnan är alltså varandras absoluta motpoler i fråga om rummet. 

Hermann står utanför allt, även tingens värld. Han tillhör den nya tiden, han vill röra sig uppåt på 

samhällsstegen. Grevinnan däremot är fast förankrad både i sin fysiska omgivning och i sin 

sociala position. Hon rör sig inte någonstans, tvärtom försöker hon få tiden att stanna genom att 

hålla fast vid sin ungdoms vanor. Mellan dessa två står Liza, som har en fast punkt i sitt påvert 

inredda rum, men som vill därifrån. I likhet med grevinnan har hon alltså ett rum, men i likhet 

med Hermann vill hon förbättra sin ställning i livet.   

 

Sujet 

En sak som gör ”Pikovaja dama” så intressant och mångtydig är att berättelsens sujet har två 

distinkta plan, ett realistiskt och ett fantastiskt. Här spelar de fantastiska inslagen en viktig roll; 

beroende på hur läsaren väljer att betrakta dem – är grevinnans vålnade ett spöke eller bara ett 

hjärnspöke – kan berättelsen antingen bli en realistisk historia om en uppkomling i 1830-talets 

Petersburg eller en gotisk skräckberättelse med tydliga inslag av myt eller saga.  

 

På det realistiska planet är ”Pikovaja dama” berättelsen om en fattig officer som vill bli 

rik. Historien om en fattig men ambitiös ung man som vill komma upp sig i världen är ett 

återkommande tema i romaner från den tiden (1830-talet). Som exempel kan man nämna 

Stendahls roman ”Le rouge et le noir” från 1831. Skillnaden här är att hjälten, Hermann, inte är 

villig att arbeta för att komma upp sig utan drömmer om omedelbar rikedom i form av stora 

spelvinster. Då han av en händelse får höra talas om grevinnans hemlighet, som ger garanterad 



vinst i spel, vaknar hans ambitioner. Han är beredd att göra vad som helst för att nå sitt mål och 

begår ett brott – han blir orsak till grevinnans död. 

Om man stiderar hur berättelsens sujet är uppbyggt så kan man se att det tas upp inte bara 

i romaner från samma tid utan även senare. Dostojevskijs roman ”Prestuplenie i nakazanie” från 

1866 kan enligt oporov och Lotman anföras som ett exempel på detta. Enligt dessa två kan man i 

romanen tydligt se motiv från ”Pikovaja dama”: en ung, fattig hjälte och en rik gammal gumma; 

hjältens väg till gumman är nogrannt beskriven; hjältens oförmåga att dra nytta av resultatet – 

straffet för brottet. Lotman menar att man kan dra en rak linje från Hermann till Raskolnikov 

(Lotman, 129). 

Den gamla grevinnan är i berättelsens början (då det fantastiska inslaget ännu inte hunnit 

utvecklas) beskriven på ett tydligt, realistiskt sätt. Det realistiska i beskrivningen av henne 

förstärkte sytterligare för dåtidens läsare av det faktum att det var välkänt vem som stått förebild 

för berättelsens ”pikovaja dama”. Det var furstinnan Natalja Petrovna Golitsyna, en avlägsen 

släkting till Pushkin. ”Starucha-grafinja – eto Natalja Petrovna Golicyna, mat’ Dmitrija 

Vladimiroviča, moskovskogo general-gubernatora, dejstvitelno živaja v Pariže v tom rode, kak 

opisal Puškin. Vnuk ee, Golicyn rasskazyval Puškinu, čto raz on proigralsja i prišel k babke 

prosit’ deneg. Deneg ona emu ne dala, a skazala tri karty, naznačennye ej v Pariže Sen-

Žermenom” (Petrunina, 201). Den realistiska tolkningen understryks av omnämnandena av 

kortspel och baler, och av den förhållandevis nogranna skildringen av grevinnans dagliga liv. 

Berättelsens kärlekstema, som får hänföras till det realistiska planet, behandlas 

traditionellt. En fattig flicka, som lever på nåder hos en rik äldre släkting, drömmer om att 

komma ur sin eländiga situation. Hon förälskar sig i en officer som hon ser som sin befriare. 

Denna linke bryts emellertid då den egentligen är oviktig för berättelsens huvudfåra. 

Hur utvecklar sig sujetet i ”Pikovaja dama”? Historien beskriver en cirkel; den börjar 

med en scen där man just slutat spela kort för kvällen och slutar med att spelet fortsätter sin gilla 

gång, opåverkat av alla tragedier det orsakar. Mellan dessa två episoder, ”odnaždy igrali v karty 

u konnogvardejca Narumova” (356) och ”igra pošla svoim čeredom” (378) utvecklas sedan hela 

historien. Hermann, som drömmer om spel, strävar efter att få vet den hemlighet som ska göra 

det möjligt även för honom att spela, spelar slutligen och förlorar, därför att han i alltför hög grad 

satt sin lit till hemligheten. 

Det som främst skiljer ”Pikovaja dama” från andra, liknande berättelser är att dess sujet 

utvecklar sig även på ett fantastikt plan. För att skapa detta fantastiska plan (möjligheten till en 

fantastisk tolkning) så introducerar Pushkin grevinnan i handlingen: ”staraja grafinja vystupaet v 

povesti Puškina v dvuch razlichnych funkcijach: kak žertvo Germanna i kak predstavitel’ tech 



sil, s kotorymi Germann vedet igru (Lotman, 133). Samtliga övernaturliga inslag i berättelsen har 

anknytning till grevinnan. Hon lever fortfarande kvar i 1700-talet, vilket i berättelsen omges av 

en aura av mystik (Mesmers magnetism, galvanism, greve Saint-Germain); det är hon som 

känner till hemligheten, hon som spökar, det är hennes drag som uppträder på spelkortet. Det 

fantastisk adraget utvecklas främst i skildringen av hennes begravning och vid hennes nattliga 

besök, som spöke, hos Hermann. 

På begravingen tycker sig Hermann se hur den döda blinkar åt honom. Han svimmar, och 

är sedan resten av dagen ”črezvyčajno rasstroen”. Vid middagen dricker han mer än vanligt. När 

han kommer hem går han direkt och lägger sig, men vaknar upp mitt i natten. In i hans rum 

träder en kvinna klädd i vitt. (Minns att grevinnan till sin begravning klätts i en vit klänning: 

”usopšaja ležala… v belom atlasnom plat’e”, 374.) det framgår inte entydigt om grevinnans 

besök verkligen äger rum eller om det bara är en dröm, eller en hallucination, framkallad av 

Hermanns omtöcknade fantasi. När Hermann hör dörren öppnas i rummet intill tror han att det är 

kalfaktorn som kommer hem ”p’janyj po svoemu obyknoveniju”. När dörren öppnas och 

grevinnan träder in tror han sig först se sin gamla amma och undrar varför hon kommer på besök 

vid en sådan tidpunkt.  

Det är grevinnan som kommit till honom, kallad av en okänd kraft. ”ja prišla k tebe 

protiv svoej voli”, säger hon och markerar därmed att det inte är hon som vill att Hermann ska få 

veta hemligheten utan den ”nevedomaja sila” som styr skeendet (samma kraft som förde 

Hermann till hennes hus första gången). Hon avslöjar för honom vilka de tre korten är: ”Trojka, 

semerka i tuz vyigrajut tebe srjadu”. 

Det fantastiska i episoden ifrågasätts. Hermann själv tror först att spöket är hans amma, 

och sedan, då han väckt sin kalfaktor och kunnat konstatera att denne varken sett eller hört något 

och att dörren är låst, bestämmer han sig för att det hela bara var en dröm. Skildringen kan här 

tyckas vara något inkonsekvent. Hermann, som upprepade gånger beskrivits ha en mycket livlig 

fantasi och som är beredd att sätta sitt hopp till övernaturliga krafter, försöker i det längsta finna 

en naturlig förklaring till hemsökelsen, hur långsökt den förklaringen sen än är. (Att hans gamla 

amma skulle besöka honom mitt i natten förefaller ju inte alltför troligt.) Och hans beteende 

efteråt beskrivs inte heller som särskilt konsekvent. Han avfärdar det hela osm en dröm, men 

bryr sig ändå tillräckligt mycket om episoden för att skriva ned den och han tror uppenbarligen 

att de tre kort spöket avslöjade för honom är de rätta eftersom han bestämmer sig för att pröva 

dem. Och korten visar sig vinna. Just häri ligger en stor del av osäkerhetsmomentet i tolkningen 

av berättelsen. Spöket skulle kunna avskrivas som en fantasi skapad av Hermanns överhettade 

fantasi. Men om så är fallet – hur förklarar man då att korten faktiskt vinner? Som Schmid 



påpekar: ”rasprostranennye psichologičeskie i frejdistskie pročtenija, žertvujušie nerazrešimym 

ontologičeskim sinkretizmom novelly dlja somnitel’noj odnoznačnosti, ne mogut ob”jasnit’… 

počemu brodjaščij po Peterburgu Germann vdrug okazyvaetsja pered neznakomym emu domom 

grafini, i počemu tri ’vernye’ karty destvitel’no vyigryvajut” (Schmid, 2). Alla fantastiska inslag 

i berättelsen behandlas på ett liknande sätt. Hela tiden ges en möjlighet till en alternativ naturlig 

förklaring. Men denna ”naturliga” förklaring är långtifrån heltäckande och underminerar således 

inte betydelsen av den övernaturliga inslagen. 

Inte bara personerna i berättelsen utan även episoder i handlingen förs upp på ett 

fantastiskt plan. Hermanns öde hänger på korten. Detta blir ännu mer tydligt genom det att han 

satsar allt han har bokstavligen på ett kort. Lotman säger: ”kartočnaja igra est’ igra, to est’ 

predstavljaet soboj model’ konfliktnoj situacii” (Lotman, 122). Kortspelet blir en symbol för 

livet som ett spel, där människorna kan delas in i vinnare och förlorare. Men om människor kan 

reduceras till brickor i ett spel (som Hermann gör med Liza) så kan korten omvänt få liv, som 

titelns ”pikovaja dama”: ”Germann rasširjaet ideju o značimosti igral’nych kart inversiej 

semiotičeskogo akta – ne tol’ko karty označajut ljudej, a takže ljudi označajut karty (Schmid, 8). 

Hermann bestämmer sig till slut för att spela, eller snarare – ödet för honom dit, förklätt 

till en lycklig slump. ”Slučaj izbavil ego ot chlopot” (376). Två nätter i rad vinner han med trean 

och sjuan. Den tredje natten, då han satsat allt han har inklusive de föregående nätternas vinst, 

tror han sig åter ha vunnit. Men i triumfens ögonblick finner han att det kort han har inte är esset, 

som han trodde, utan spader dam. ”Dama vaša ubita, - skazal laskovo Čekalinskij” (378). Detta 

är en av berättelsens centrala episoder där det realistiska och det fantastiska planet löper samman 

i speltemat och temat vansinne kommer in i handlingen. Denna scen erinrar om en annan central 

episod i berättelsen: den episod då Hermann tar sig in i grevinnans hus. 

Där förekommer en scen som ger en föraning om slutscenen. Hermann har tagit sig in i 

grevinnans hus och letar sig fram till hennes rum. Han kommer till två dörrar: den högra leder till 

grevinnans rum, den vänstra till Lizas. Han går så långt så att han gläntar på dörren som leder till 

den trappa som i sin tur leder upp till Lizas rum, men stänger den igen och väljer i stället den 

högra dörren, den dörr som leder till grevinnans rum. ”Vybiraja meždu dvuch dverej, Germann 

prinimaet rešenie po logike faraona, ibo v etoj igre vyigryšnoj javljaetsja pravaja storona” 

(Schmid, 11). Då Hermann tredje kvällen i rad spelar kort i Čekalinskijs hus ligger korten på 

följande sätt: ”Napravo legla dama, nalevo tuz” (378). Det är inte förvånande att Hermann får 

damen i stället för esset. Han har själv valt henne.  

 



Mikroromanerna 

I berättelsen ingår några episoder som innehåller så mycket material, om än presenterat i ytterst 

kortfattad form, att de skulle kunna utvecklas till självständiga historier. Dessa historier, vilka 

jag har valt att kalla ”mikroromaner”, tjänar till att ge berättelsen djup och bredd. I 

mikroromanerna introduceras teman och redan etablerade teman förstärks och understryks. 

Genom dem vidgas sujetet. 

 

Den första mikroromanen 

Den första mikroromanen är Tomskijs berättelse om grevinnan. Den är utformad efter reglerna 

för en 1700-talsroman. Hjältinnan är en rysk dam, ”la Venus moscovite”, ung, vacker och rik. I 

Paris är hon centrum för all möjlig uppmärksamhet. ”Rišel’e za neju voločilsja, i… on čut’ bylo 

ne zastrelilsja ot ee žestokosti” (357). Hon har emellertid en olycklig passion för spel, vilken 

leder till att hon förlorar en avsevärd summa pengar. Då hennes make blankt vägrar att betala 

skulden vänder hon sig till sin vän greve Saint-Germain. Denne, som ”nesmotrja na svoju 

tainstvennost’, imel očen’ počtennuju naružnost’ i byl v obščestve čelovek očen’ ljubeznyj” är 

känd för att förfoga över stora penningsummor. Han ger henne emellertid inte några pengar, utan 

avslöjar i stället en hemlighet för henne. När hon sedan åter sätter sig vid spelbordet väljer hon 

tre kort och vinner med alla tre. På så sätt vinner hon tillbaka allt hon tidigare förlorat.  

I denna första mikroroman är spel uppenbarligen det dominerande temat. Här presenteras 

en historia om spel med lyckligt slut: spelaren vinner. Det redan etablerade speltemat förstärks 

och förses dessutom med ytterligare en botten i och med att dess mystiska aspekt introduceras. 

Genom de tre korten utvidgas speltemat till att omfatta mer än bara konkret kortspel. Här 

introduceras även temat förfluten tid (1700-talet), som kommer att utvecklas vidare i episoden då 

Hermann tar sig in i grevinnans hus. (Där tjänar detta tema till att understryka de viktigare 

temana ålderdom och död.) berättelsens fantastiska plan inroduceras här i den första 

mikroromanen genom greve Saint-Germain: ”On vydaval sebja za… izobretatelja žiznennogo 

eliksira i filosofskogo kamnja” (358); han påstod sig alltså ha tillgång till hemlig kunskap som 

gav honom långt liv och obegränsade rikedomar.  

 

De teman som förekommer i denna mikroroman utvecklas vidare i berättelsen. Men 

mikroromanens sujet används inte vidare, och därför kan man alltså skilja ut den från 

berättelsens huvudfåra.  

 

Den andra mikroromanen 



Berättelsens andra mikroroman är tätt knuten till den första. Dess handling följer exakt samma 

mönster. En ung spelare, Čaplitskij, har förlorat en större summa pengar. Han vänder sig då till 

grevinnan och ber henne om hjälp. Grevinnan spelar här samma roll som greve Saint-Germain 

gjorde i den fösta mikroromanen. Hon avslöjar tre kort för honom, tre kort som han ska spela 

med under en end kväll och sedan inte spela mer. Den unge mannen gör som hon sagt och vinner 

tillbaka det han förlorat. ”Čaplitskij postavil na pervuju kartu pjat’desjat tysjač i vyigral sonika; 

zagnul paroli, paroli-pe, - otygralsja i ostalsja ešče v vyigryše…” (359). Men detta är inte en 

historia om spel med lycklig utgång. Inledningsvis sägs det nämligen om Čaplitskij: ”Pokojnyj 

Čaplitskij, tot samyj, kotoryj umer v niščete, promotav milliony” (359). 

I denna mikroroman ges en föraning om Hermanns öde. Även han kommer att spela med 

hjälp av de tre korten, efter att grevinnan avslöjat hemligheten för honom. Men till skillnad från 

Čaplitskij, för vilken grevinnan frivilligt avslöjade hemligheten, så har Hermann tilltvingat sig 

den, eller i alla fall försökt tillvinga sig den. Grevinnans spöke säger ju också att hon kommer 

mot sin vilja. Och om Čaplitskij spelade och vann – han måste ju ha vunnit någon gång, eftersom 

han förfogade över miljoner att spela bort – så förlorar Hermann allt han äger och har. En annan 

skillnade mellan Hermann och de två övriga spelare som använde sig av de tre tillförlitliga 

korten är, som Evzlin påpekar, att Čaplitskij och grevinnan spelade de tre korten under samma 

kväll, medan Hermann spelar sina under tre kvällar i rad.  

De två första mikroromanerna följer alltså samma mönster och är egentligen två varianter 

på samma historia om en spelare – den första med lycklig utgång, den andra med olycklig.  

 

Samtliga mikroromaner har på ett eller annat sätt med huvudpersonernas liv att göra. Jag har 

redan behandlat grevinnans historia, där man får veta något om hennes ungdom, och historien 

om Čaplitskij, där Hermanns öde förutsägs. Dessa historier är både en del av berättelsen och 

självständiga historier. 

 

Den tredje mikroromanen 

Den tredje mikroromanen handlar om den stackars fattiga fosterdottern, Lizaveta Ivanovna. Här 

gör Pushkin en utvikning från berättelsens uvudfåra och beskriver ingående Lizas eländiga 

tillvaro i grevinnans hus. ”Gorek čužoj chleb, kak govorit Dante, i tjažely stupeni čužogo krylca, 

a komu i znat’ goreč zavizimosti, kak i bednoj vospitannica znatnoj staruchi?” (362). På några få 

rader lyckas Pushkin ge läsaren en bild av hur Lizas liv ter sig och ge en trovärdig förklaring till 

varför hon går med på att släppa in en fullständig främling i grevinnans hus. Hon drömmer om 

en befriare och tror sig ha funnit honom, eller snarare att han till sist funnit henne. I epilogen får 



vi veta att Lizas liv tog sig en vändning till det bättre efter grevinnans död, men hur denna 

vändning kom till stånd sägs det ingenting om. 

Mikroromanen om Lizaveta Ivanovna lyckas att på en gång både vidga berättelsen och 

föra den bort från huuvdfåran. Det kan vara värt att notera att detta är den enda av 

mikroromanerna som inte direkt har spel i en eller annan form som sitt tema. Men den ger en 

bakgrund till det spel som kommer att utvecklas i den fjärde mikroromanen.  

 

Den fjärde mikroromanen 

Den fjärde mikroromanen utgår från den tredje. Liza väntar på en befriare och i Hermann tror 

hon sig ha funnit honom. Först nöjer sig Hermann med att bara betrakta henne genom förstret, 

men snart börjar han att skicka brev. Liza svarar på dessa brev och på så sätt utvecklas en 

brevroman. Detta är en intressant utveckling av sujetet. Under brevväxlingens gång förändras 

känslointensiteten i deras brev. Hermanns första brev var hämtat ur en roman, men de som följer 

skriver han själv: ”Germann ich pisal, vdochnovennyj strastiju, i govoril jazykom, emu 

svojstvennym” (367). Lizas första brev är en stramt hållenn begäran till Hermann att inte skriva 

mer till henne, men de brev som följer (då Hermann trots allt framhärdar med att skriva) ”Čas ot 

času stanovilis’ dlinnee i nežnee” (367). 

Några exempel på Hermanns brev ges inte i texten. Vi får veta at det första brevet var ” 

slovo v slovo vzjato iz nemeckogo romana” (365), men att de brev som därefter följde ”uže ne 

byli perevedeny s nemeckogo”, utan alltså var författade av honom själv. Han uppges också vara 

en flitig brevskrivare: ”Lizaveta Ivanovna každyj den’ polučala ot nego pis’ma” (367). Däremot 

ges två exempel på Lizas brev. Hennes första brev, där hon ber Hermann att inte skriva till 

henne, återges i sin helhet, liksom det sista, där hon går med på ett möte och beskriver hur han 

ska ta sig in i grevinnans hus. 

Denna brevroman kan sägas vara en fortsättning på, eller en utveckling av, 

mikroromanen om Lizaveta Ivanovna. Tillsammans skulle dessa två kunna utvecklas till en 

självständig historia, men nu får de i stället tjäna som en utveckling av sujetets kärlekstema. Här 

går kärlekstemat samman med speltemat. Det är bara på ytan det handlar om kärlek. För 

Hermann handlar det om en kärleksintrig: Liza är bara ne bricka i hans spel, som går ut på att 

komma nära grevinnan. Men Liza spelar också sitt spel. Hon satsar sitt rykte i hopp om att vinna 

en make. De allt intensivare känslor som uttrycks i breven är alltså en del i det spel de två för 

med varandra. Hermann beskriver i själva verket sin tilltagande beslutsamhet att komma över 

hemligheten och Liza blir allt ömmare i sitt tilltal ju säkrare hon blir på att ha honom fast.  

 



Den femte mikroromanen 

Man kan ur berättelsens huvudfåra avskilja ännu ne miroroman, nämligen historien om 

Hermann. Denna ingår visserligen i berättelsens huvudfåra eftersom Hermann är berättelsens 

huvudperson, men ur denna linje kan skapas en karriärroman. Hermann är den förste i en rad 

hjältar i den ryska litteraturen som drivs av drömmen om rikedom. 

Det är i mikroromanen om Hermann som man finner de element i berättelsens sujet som 

går igen i andra verk från samma tid. Hermann vill komma upp sig i världen och när han ser sig 

om efter ett medel för detta får han höra talas om en kvinna, grevinnan, som skulle kunna hjälpa 

honom. Han inser emellertid att han kanske inte kan vända sig till henne direkt och tar då hjälp 

av en annan kvinna, Liza. Hjälten i Stendahls roman ”Le rouge et le noir”, Julien Sorel, tar också 

först en kvinna och sedan en annan till sin hjälp på sin väg uppåt i samhället. 

Grevinnan, som genom sin hemlighet har en tydlig koppling till temat kort och kortspel, 

blir i upplösningen själv till ett kort: ”staraja grafinja… - uže ne tol’ko čelovek, no i karta, 

orudie, no ne v igre Germanna, a v č’ej-to drugoj, v kotoroj sam Germann okažetsja igruškoj” 

(Lotman, 135). Hermann har förut försökt att använda sig av henne (liksom han använde sig av 

Liza) i ett slags spel där målet var att nå framgång i livet, d.v.s. att bli rik. I hans spel reduceras 

hon till en bricka, eller om man så vill, ett spelkort. I slutscenen uppträder grevinnan i just den 

formen, men om Hermann förut tänkt sig att använda sig av henne för att vinna så blir resultatet 

här det exakt motsatta – han förlorar allt. 

Enligt Lotman kan konflikten mellan Hermann och grevinnan (vilken han ser som 

berättelsens huvudsakliga konflikt) tolkas som en sammanstötning mellan två epoker, 1770-talet 

och 1830-talet, ”epochi farforovych pastušek, stolovych časov raboty slavnogo Leroy, 

koroboček, ruletok, veerov i raznych damskich igrušek izobretennye v XVIII veke ’vmeste s 

Mongol’ferovym šarom i Mesmerovym magnetizmom’, i denežnogo veka” (Lotman, 132). 

Grevinnan tillhör aristokratin medan Hermann tillhör borgarklassen; hon har aldrig behövt arbeta 

för sitt uppehälle och känner inte pengars värde vilket däremot Hermann gör: ”Ja ne mot; ja 

znaju cenu den’gam” (369), säger han, i motsats till grevinnans efterkommande (och, kan man 

förmoda, grevinnan själv): ”oni že ne znajut i ceny den’gam” (369). 

I mikroromanen om Hermann utvecklas speltemat i dess tragiska variant, den variant som 

introducerades genom historien om Čaplitskij. Förvisso finns även här den variant på speltemat 

som har lycklig utgång, eftersom spelet inte bara förs på det konkreta planet utan även i 

Hermanns drömmar och där får en helt annan utgång. I drömmen spelar han och vinner, i 

motsats till i livet. Speltemat växer allteftersom till att omfatta livet, spel blir en metafor för liv. 

Det verkliga spelet här är Hermanns spel med ödet. Han spelar med livet som insats i det att han 



satsar allt han har. Spelet blir till ett envig, en tvekamp: ”Každyj raspečatal kolodu kart. 

Čekalinskij stasoval. Germann snjal i postavil svoju kartu, pokryv ee kipoj bankovych biletov. 

Eto pochože bylo na poedinok” (378). Hermann spelar i hopp om att kunna åstadkomma en 

ögonblicklig metamorfos och förlorar, i livet såväl som vid spelbordet. 

Speltemats fantastiska plan förstärker det svagt utvecklade demoniska temat: ”V drugom 

aspekte sjužetnogo postroenija geroj budet sootnesen s Igroj i toj siloj, kotoraja etu igru vedet. 

Sila eta… legko budet istolkovyvat’sja kak infernalnaja, smejuščajas nad geroem napoleonskogo 

tipa i igrajuščaja im” (Lotman, 133). Hemligheten antyds vara förbunden med mörkrets makter: 

”Možet byt’, ona soprjažena s užasnym grechom, s paguboju večnogo blaženstva, s d’javol’skim 

dogovorom” (370). Hermann tror sig kunna bemästrra även dessa (han har ju själv inte för inte 

jämförts med Mefistofeles), men den kraft som styr spelet är liktydig med den ”nevedomaja sila” 

som styr händelserna i stort. Hermann är när allt kommer omkring ingen sann romantisk hjälte 

som böjer världen omkring sig efter sin vilja – han går blint dit ödet sänder honom. Här kan man 

skönja en viss ironi från författarens sida, en drift med den romantiske hjälten. 

Vansinnestemat utvecklar sig ur speltemat. Genom hela berättelsen har det målats upp en 

bild av hur kortspel och pengar helt upptar Hermanns tankar. Han sitter hela nätter igenom och 

betraktar andras spel, och i drömmen spelar han själv. När han fått höra talas om grevinnan och 

hennes hemlighet är det tanken på den som helt dominerar honom. Han utgår ifrån att 

hemligheten vid grevinnans död gått förlorad för alltid, men när han sedan mot all förmodan får 

veta den förlorar hans intresse för korten alla proportioner och blir till en osund besatthet. 

”Trojka, semerka, tuz – ne vychodil iz ego golovy i ševelilis’ na ego gubach” (376). Han börjar 

se korten överallt: ”Uvidev moloduju devušku, on govoril: Kak ona strojna!.. Nastojaščaja trojka 

červonnaja. U nego sprašivali: kotoryj čas, on otvečal: bez pjati minut semerka. Vsjakij puzastyj 

muščina napominal emu tuza” (376). När han förut drömde om kortspel var det på ett 

”realistiskt” sätt; han såg spelbordet, korten och de pengar han skulle vinna under spelets gång. 

Men nu ser han i drömmen bara de tre korten: ”Trojka, semerka, tuz – presledovali ego vo sne, 

prinimaja vse vozmožnye vidy: trojka cvela pered nim v obraze pyšnogo grandiflora, semerka 

predstavljalas’ gotičeskimi vorotami, tuz ogromnym paukom” (376). Här ges en aning om 

omfattningen av Hermanns vansinne, som sedan bekräftas i epilogen.      

 

En analys av berättelsens sujet och de mikroromaner som berikar det ger ytterligare förståelse av 

den tematiska strukturen. Här framgår tydligt att både speltemat och kärlekstemat förs öppet. De 

ingår i handlingen. Dödstemat däremot snarare smyger sig på läsaren. Det finns med från början, 

men hemligt, dolt i texten. Döden är den hemlighet berättelsen handlar om. 



 

Berättelsens mytologiska plan 

Som jag nämnde i samband med berättelsens sujet så kan ”Pikovaja dama” tolkas på två olika 

sätt. Pushkin har här lyckats att berätta en historia från sin samtid, och på samma gång berätta en 

saga. Om man studerar berättelsens sujet så framgår det nämligen tydligt att det följer samma 

mönster osm en klassisk folksaga. Även de personer som förekommer i berättelsen har denna 

dubbla karaktär. De är på samma gång presoner i en samtida roman och typiska sagofigurer.  

 

”Nesmotrja na noveličeskij charakter ’Pikovoj damy’, ee personažy po charakteru svoich sopostavimy so 

skazočnymi… I kak geroi povesti, v kotorych oživajut kul’turno-psichologičeskie tipy russkoj ’žizni 

dejstvitel’noj’, okazyvajutsja sopostavymi s personažami narodnoj skazki, tak i složnaja kompozicija 

povesti XIX v.v kotoroj vmeščaetsja celyj mir charakteristik, opisanij, sub’ektivnych planov izobraženija 

i drugich literaturno-povestvovatel’nych elementov, obnaruživaet v svoej glubinoj osnove 

kompozicionnuju schemu vol’šebnoj skazki” (Petrunina, 229).  

 

Några forskare har valt att uppmärksamma denna aspekt av berättelsen. Petrunina studerar hur 

den överensstämmer med en klassisk folksaga. Evzlin studerar de mytiska dragen och ser här en 

berättelse om liv och död. Han lägger särskilt stor vikt vid framställningen av grevinnan. 

Berättelsens sujet kan återberättas på följande sätt: Hjälten, som vid berättelsens början 

ännu är oprövad på alla vis, får höra talas om en hemlighet som gör den rik som fått veta den. 

Han bestämmer sig för att ge sig ut och söka sin lycka. För att komma i besittning av 

hemligheten måste han stiga ned i underjorden. På sin färd har han hunnit skaffa sig en 

medhjälpare som talar om för honom hur han ska gå. Väl där nere konfronteras hjälten med 

underjordens härskare, som är den som vaktar hemligheten.  

 

Så här långt kan historien sägas troget följa modellen. Men om mytens hjältar stiger ned i 

underjorden så gör de det alltid av kärlek till en annan människa (som exempel kan man nämna 

Orfeus och Psyche), medan Hermann gör det av kärlek till pengar. Petrunina anmärker också på 

just att ett drag som skiljer ”Pikovaja dama” från en traditionell saga är frånvaron av en riktig 

hjälte: ”Pri obraščenii k ’Pikovoj dame’ brosajetsja v glaza suščestvennaja osobennost’, 

otličajuščaja dejstvie povesti ot skazočnogo – zdes’ net charakternogo dlja skazki geroja” 

(Petrunina, 231). 

Hjälten kommer i besittning av hemligheten, men ännu återstår ytterligare prövningar. 

Dessa bruka i allmänhet vara tre till antalet: hjälten får möta tre motståndare, eller lösa tre 



uppgifter. Detta motsvaras här av de tre nätter Hermann spelar, då insatsen för var kväll blir allt 

större. Petrunina påpekar också: ”zametim, čto igra v karty – odna iz vozmožnych form 

skazočnogo boja” (Petrunina, 230). 

I ”Pikovaja dama” har sagans komposition bibehållits i det att det är hjältens karaktär 

som avgör historiens utgång. Han har prövats och fått visa vad han går för och ska på slutet få 

antingen sitt straff eller sin belöning. Eftersom hjälten här haft orena motiv för sitt handlande 

tillåts han inte njuta av det han uppnått. I triumfens ögonblick straffar de krafter han utmanat 

honom med vansinne och död. Hermann får veta hemligheten och tillåts av mekterna att vinna 

två  kvällar i rad, men den tredje kvällen slås allt i spillror. 

För att uppnå sitt mål måste sagans hjälte ofta söka hjälp av en död.  

 

”Podobno tomu kak v skazočnych tekstach geroj, čtoby zaručit’sja pomošč’ju pokojnika ili polučit’ v dar 

ot nego volšebnoe sredstvo, dolžen pochoronit’ umeršego, počtit’ ego triznoju, Germann javljaetsja na 

pochorony grafini” (Petrunina, 232).   

 

Hermann går till grevinnans begravning för att avvärja det eventuella onda inflytande hon skulle 

kunna ha på honom (”On veril, čto mertvaja grafinja mogla imet’ vrednoe vlijanie na ego žizn’”, 

374) och gör sig på så vis, enligt Petrunina, förtjänt av att få veta hemligheten. ”Kak v skazke, 

gde chod sobytij opredeljajut ne motivy, kotorymi rukovodstvujutsja personaži, a javnye ich 

dejstvija, blagočestivyj postupok Germanna srazu prinosit plody” (Petrunina, 234). ”Germann 

zaslužil tajnoe znanie svoim učastiem v pochoronach staruchi” (Petrunina, 236). Men grevinnan 

kommer inte till honom av egen fri vilja. Detta är det första hon säger till Hermann, liksom för 

att markera att det inte är hon som tycker att han bör få veta hemligheten.  

 

Han brukar också få eller skaffa sig en medhjälpare. Lizaveta Ivanovna spelar här rollen 

av  medhjälpare. Men medhjälparen brukar frivilligt välja att hjälpa hjälten, och belönas för sina 

tjänster. Lizaveta Ivanovna däremot luras med falska förespeglingar till att medverka i Hermanns 

plan och när han inte har någon användning för henne längre överger han henne: 

 

 ”V volšebnoj skazke geroj… popadšij v dom k babe-jage, neredko pol’zujetsja pomošču ee dočerej… 

Pobediv babu-jagu, takoj geroj nepremenno… vyvodit ee naverch, k ljudjam, i ženitsja na nej” 

(Petrunina, 233). 

 

Personerna i berättelsen har alltså tydliga drag av figurer hämtade ur en saga.  



 

”Grafinja Anna Fedotovna – demoničeskaja starucha-chranitel’nica tajny – vystupaet kak nevol’nyj, 

vynuždennyj ’daritel’’, nadeljajuščij geroja čudesnym značeniem; Čekalinskij – kak ego ’antagonist’; 

Lizaveta Ivanovna ob’edinaet v sebe čerty ’pomoščnika’ i skazočnoj ’carevny’” (Petrunina, 229).   

 

I berättelsens början är Hermann ännu oprövad, precis som sagans hjälte bör vara. Han agerar 

inte själv, han bara iaktar. Hans roll vid spelbordet är symbolisk för hur han beter sig i livet i 

stort. Det förefaller som att han väntar på något. Så får han ett tillfälle att pröva sina krafter, visa 

vad han går för. Han får höra talas om en hemlighet som kan ge honom allt han någonsin önskat. 

Tomskijs historia om grevinnan och hennes tre kort, vilken utgör en historia i historien, följer 

även den sagans mönster. Hjältinnan förlorar här visserligen inte allt hon har, vilket brukar vara 

fallet, men i alla fall ”čto-to očen’ mnogo”. Hon vänder sig då till en hjälpare som har magiska 

krafter och besitter hemlig kunskap. Med hans hjälp får hon tillbaka allt det hon förlorat. ”Ne 

slučajno, vyslušav anekdot Tomskogo, Germann brosaet repliku ’Skazka!’. Kak vidim, eto i est 

malen’kaja volšebnaja skazka” (Petrunina, 230). Med denna saga som modell försöker Hermann 

forma sitt liv, men han lyckas bara delvis och resultatet blir att hans historia, i stället för att bli en 

upprepning av historien om grevinnan, formar sig efter samma mönster som historien om 

Čaplitskij: ”po nej-to, kak po modeli, Germann pytaetsja složit’ bolšuju skazku svoej žizni, no 

žizn’ ne chočet’ ukladyvat’sja v zadannoe geroem ruslo” (Petrunina, 230). 

I sagan brukar hjälten själv besluta sig för att pröva sin lycka. Här avviker berättelsen 

från sagoschemat: Hermann är mer obeslutsam, han funderar visserligen på att ”poprobovat’ 

svoego sčastija”, men det är ödet som fattar det avgörande beslutet år honom genom att föra 

honom till grevinnans hus (”Nevedomaja sila, kazalos’, privlekala ego k nemu”, 364) och låta 

honom få syn på Lizaveta Ivanovna: ”eta minuta rešila ego učast’” (365). Överhuvudtaget kan 

det sägas om Hermann att han inte beter sig som en hjälte ska göra. ”Germann dejstvuet ne kak 

glavnyj, položitel’nyj, a kak ’ložnyj’ geroj skazki” (Petrunina, 231). 

Lizaveta Ivanovna är i berättelsen både hjältens medhjälpare och den fångna jungfrun 

som väntar på att bli befriad. Hon får till slut sin belöning, hon blir befriad. Men det är inte 

Hermann som befriar henne utan en annan, och hur det går till berättas inte. I det att Hermann 

överger henne bryter han mot de regler för hjältens beteende som sagan ställer upp. Detta är den 

andra av de ”tri zlodejstva” han uppges ha på sitt samvete. Den första är att han genom sitt 

hotfulla uppträdande blir orsak till grevinnans död. För dessa båda dåd måste han enligt sagans 

moralkodex straffas;  

 



”esli skazka pozvoljaet obmanut’ vraždebnogo ’daritelja’ ili ’antagonista’, to obman po otnošeniju k 

suščestvu bespomoščnomu i nuždajuščemusja v zastupnike možet byt’ soveršen tol’ko ložnym geroem, 

kotorogo ždet razoblačenie” (Petrunina, 234). 

 

Den av berättelsens huvudpersoner som har de tydligaste mytologiska dragen är grevinnan. 

Hennes mest framträdande egenskap är att hon är gammal, och det är just hennes ålder som ger 

henne en mytisk aspekt. Hon är hemligheternas väktare; hennes ålder gör att hon befinner sig 

närmare de dödas värld än de levandes. 

En scen som verkar ha undgått forskarnas uppmärksamhet men som enligt min mening 

tydligt visar på berättelsens mytologiska plan är scenen då grevinnan kläs av för natten. Där 

nämns liksomi förbifarten hur tjänsteandarna tar av hennes pudrade peruk, ”snjali napudrennyj 

parik s ee sedoj i plotno ostrižennoj golovy” (368). I mytens värld är förlust av håret liktydig 

med förlust av kraft (ett exempel på detta är den bibliska berättelsen om Simson). Efter att 

peruken lyfts av förefaller grevinnan helt kraftlös, hon rör sig inte, talar inte. 

Här blir Hermann vittne till ”otvratitel’nych tainstv ee tualeta” (368). Grevinnan kläs av 

sin dagpersonlighet, då hon bara är en gammal kvinna som försöker förneka sin ålder genom att 

hålla fast vid ”vse privyčki svoej molodosti” och tillbringar sin tid med att gå på baler och 

liknande tillställningar. 

På dagen är grevinnan omgiven av tre unga flickor, som för att ytterligare lägga tonvikten 

på liv, ljus, och de levandes värld. Om dagen, då grevinnankläs på, pratar hon mycket (hon 

närmast dominerar omgivningen genom sitt prat), men om natten, då hon kläs av, tiger hon. Det 

är som om grevinnan när hon berövats alla artificiella kvarlevor av sin förlorade ungdom – 

klänningen, peruken, bahytten med rosor – befinner sig i en övergångsfas från ett tillstånd till ett 

annat; hon fjärmas allt mer från dagvärlden. Grevinnan blir till något mer än bara en gammal 

kvinna – ett mytologiskt väsen: underjordens härskare, hemligheternas väktare. Om natten 

omges hon av ”tri starye gorničnye”, som mytens tre erinnyer i Hades, och hennes hus ligger 

försänkt i mörker, som själva underjorden: ”zala i gostinnaja byli temny” (367), ”on… vošel v 

temnyj kabinet” (368). I och med sin död kommer hon att helt tillhöra natten och de 

övernaturliga fenomenens värld. En bekräftelse på att hon om natten befinner sig i en 

övergångsfas är att hon ”lever upp” efter sin död. Hennes spöke talar, och då är det Hermanns tur 

att tiga. 

Det mörker som råder i grevinnans hus förstärks tematiskt av att berättelsen utspelar sig 

om vintern. ”Central to the story’s symbolic structure is the setting of the action in the arcetypal 

phases of winter and night” (Debreczeny, 212). Vinter och natt sätter igång en associationskedja: 



mörker-kyla-pengar-vansinne-död. Alla viktiga händelser i berättelsen inträffar om natten. 

Morgonen för obönhörligt med sig besvikelse, vilket Debreczeny också påpekar i sin studie 

(Debreczeny, 212). Dagen och de associationer den väcker – ljus, liv, livets fortbestånd – har 

ingen plats innanför berättelsens ramar. Det antyds i epilogen att livet går vidare (Liza gifter sig), 

men denna linje utvecklas inte. 

 

En studie av berättelsens mytologiska plan visar hur de mytologiska elementen ger sujetet 

ytterligare djup. Läsaren kan välja att se ”Pikovaja dama” som en saga, lika väl som enrealistisk 

historia eller en fantastisk berättelse med inslag av gotisk skräckhistoria. 

 

Avslutning 

”Pikovaja dama” handlar om livet som spel och spelet som öde. Det är historien om sökandet 

efter en hemlighet, men vilken är egentligen hemligheten? 

Berättelsens tematiska struktur är synnerligen komplicerad. De tre huvudsakliga 

tematiska cirklarna – spel, kärlek och död – är tätt sammanflätade med varandra. Ibland 

sammanfaller de i ett enda ord, som i ordet ”tajna”.  

De tre huvudpersonerna har tilldelats varsin huvudsaklig tematisk cirkel, men även här 

sammanfaller dessa. Hermann hör främst samman med speltemat, men genom temat vansinne 

har han också en koppling till dödstemat. Grevinnans huvudsakiga tema är dödstemat, men 

genom hemligheten hör hon även samman med speltemat, och med temat rikedom. Lizaveta 

Ivanovnas tema, kärlekstemat, har en nära koppling till speltemat.  

Berättelsen har två stora teman: det första är spel. Spel pågår på många olika plan genom 

hela berättelsen: i drömmen, i tanken. Minst förekommer det i bokstavlig form, vid spelbordet. 

Kortspel är en metafor för livet och samhället – vinna eller förlora i tillvaron.  

 

Speltemat uttrycks främst genom sujetet. En undersökning av de mikroromaner som berikar detta 

visar att samtliga, med undantag av en, handlar om spel i en eller annan form. Men speltemat 

uttrycks även med hjälp av nyckelord – ord som har en särskild betydelse för den tematiska 

strukturens uppbyggnad. 

Av speltemats sidoteman är det ett, temat öde, som också främst uttrycks genom sujetet, 

medan de övriga uttrycks genom nyckelord. Ett av dessa teman är rikedom, som är nära 

förbundet med speltemat. Detta uttrycks genom att spel hela tiden nämns i samband med pengar. 

På liknande sätt uttrycks andra teman genom nyckelord. 



Den andra av berättelsens två stora teman är dödstemat. Det uttrycks främst med hjälp av 

nyckelord. Dödstemat hör nära samman med skildringen av den gamla grevinnan. Genom den 

noggranna beskrivningen av ålderdomens alla kännetecken ges en bild av förfall och stagnation, 

och en föraning om annalkande död. Upprepade omnämnanden av döden förekommer också i 

texten, alla med anknytning till grevinnan. På så sätt är döden närvarande redan från början, trots 

att den inte träder in i handlingen förän med grevinnans död och begravning. 

Grevinnan dör när Hermann försöker få henne att avslöja hemligheten med de tre korten. 

Här möts speltemat och dödstemat – hemligheten antyds vara någonting farligt, den dödar de 

som kommer i beröring med den. Hemligheten sviker också Hermann i den avgörande stunden 

och gör honom till slut vansinnig – han dör för världen. 

Grevinnans ålder och Hermanns vansinne är dödstemats två sidoteman. Dessa två teman 

bärs helt upp av nyckelord. Hermanns vansinne antyds redan på ett tidigt stadium genom 

upprepningen av ordet ”voobraženie”. En otyglad fantasi som slår över i vansinne var ett 

populärt motiv i romantikens litteratur. 

Kärlekstemat – Lizaveta Ivanovnas tema – utgör berättelsens tredje tematiska cirkel. Av 

de tre huvudsakliga temana är detta det minst viktiga. Detta tema är en avvikelse från 

berättelsens huvudfåra, men i det knyts viktiga trådar från de två andra tematiska cirklarna 

samman, och en mer hoppfull händelseutveckling antyds. Kärlekstemat utvecklas främst genom 

sujetet. Det enda nyckelord som är betydelsefullt i detta tema är ”tajna”: Lizaveta Ivanovna har 

också sin hemlighet – kärleken. Henes hemlighet visar sig, till skillnad från grevinnans, ge lycka 

åt de som kommer i beröring med den. Liza är den enda sv berättelsens huvudpersoner vars liv 

fortsätter och tar en vändnig till det bättre. 

 

Berättelsens tre huvudpersoner har alltså en inte oviktig roll i den tematiska strukturen. Den plats 

var och en av dem tillåts ta visar tydligt hur viktig respektive tematisk cirkel är i helheten. 

Hermann och grevinnan är berättelsens viktiga par. Lizaveta Ivanovna fungerar som en medlare 

mellan dem, och som kontrast – främst till grevinnan, men även till Hermann, eftersom hennes 

öde tar sig en vändning som radikalt skiljer henne från de övriga två. 

Rummet och tingen är nära förbundna med huvudpersonerna. De används på ett skickligt 

sätt av författaren för att ge ytterligare relief åt personerna, för att understryka deras egenskaper 

och de teman som uttrycks genom dessa. Detta är emellertid inte något läsaren lägger märke till 

vid en första genomläsning, utan det krävs en noggrann analys av rummets roll i berättelsen för 

att det ska bli uppenbart. En sådan analys visar tydligt att den omgivning de olika 



huvudpersonerna placerats i är omsorgsfullt uttänkt. Den visar på ett mycket subtilt sätt deras 

betydelse – deras plats i såväl samhället som i berättelsen. 

 

En närmare granskning av berättelsen visar att den även har ett mytologiskt plan som ger 

ytterligare en dimension åt såväl sujetet som skildringen av huvudpersonerna. Dessa uppvisar 

tydliga drag av sagofigurer – hjälten (som här är en falsk hjälte), häxan, den väna jungfrun. 

Historien följer samma mönster som en klassisk folksaga: hjälten beger sig ned i 

underjorden för att söka efter en skatt, han ställs inför tre svåra prövningar. En tydlig 

fingervisning till att historien medvetet komponerats efter sagans mönster ges rean i det första 

ordet i den mening sm inleder berättelsen: ”odnaždy” – det var en gång. 

Genom berättelsen löper två linjer som man kan kalla nattlinjen och daglinjen. Nattlinjen 

är den dominerande; alla viktiga händelser utspelas om natten. Nattlinjen ser ut på följande sätt: 

spel-hemlighet-rikedom-vansinne-död. Bäde Hermann och grevinnan hör till denna linje, som 

alltså slutar med döden. Både Hermann och grevinnan dör; grevinnan i bokstavlig mening, och 

Hermann symboliskt – han dör för världen i och med att han förlorar förståndet. Daglinjen i 

berättelsen, kärlek-liv, hör samman med Lizaveta Ivanovna. Liza är den enda av 

huvudpersonerna som överlever, hennes liv fortsätter och tar sig en vändning till det bättre: hon 

gifter sig och tar sig en egen fosterdotter.  

 

I berättelsen är spel alltså en metafor för livet. Hermann spelar med livet som insats när han ger 

sig ut för att försöka få veta hemligheten. Han drivs av begär efter pengar, efter någonting dött, 

och detta begär för honom till grevinnan som är mera död än levande. På sin väg träffar han 

Liza, men hon är för honom bara ett medel att komma närmare grevinnan. Han avvisar alltså det 

levande; han är likgiltig för allt utom pengar. Hermann får till slut veta grevinnans hemlighet. 

Grevinnans hemlighet är döden. Hermanns girighet och känslokyla blir hans öde.  

 

Men i berättelsen är det inte bara människor som spelar, då tillvaron i stort är ett spel. 

Den främsta spelaren är kanske den ”nevedomana sila” som för Hermann till grevinnans hus och 

grevinnans spöke till Hermann. Den romantiske hjälten kan tro sig vara en Napoleon som styr 

händelsernas gång, men i själva verket är även han underkastad de mystiska krafter som styr 

världen.  
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