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inledning

På omslaget till den fullständiga utgåvan av Leoparden 
från 1969 figurerar författaren Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusas vapensköld med det förmenta djuret. Det vi ser 
är i själva verket en serval, närmast en ozelot, det vill säga 
ett litet kattdjur som inte ens är i stånd till att ryta utan 
endast kan spinna och som till största delen livnär sig på 
små gnagare. Med titelns metafor vill författaren alltså 
redan från början ge läsaren en bittert ironisk anspelning 
på romanens innehåll. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa var en kosmopolitisk 
siciliansk prins med starka band till Sicilien (den nord-
västra delen), där hans släkt hade anor långt tillbaka i 
tiden. Han var ytterst bildad och beläst främst i engelsk 
och fransk litteratur, som han också höll kurser i för 
unga vänner i Palermo. Under lång tid närde han idén 
om en roman som löst skulle basera sig på hans farfars 
far vid tiden för frihetskämpen Garibaldis landstigning 
på Sicilien. Lampedusa började skriva romanen först i 
sextioårsåldern och avslutade den några månader före sin 
död utan att få se den gå i tryck och uppnå succé världen 
över. 1963 vann Luchino Visconti guldpalmen i Cannes 
med sin filmatisering av Leoparden.
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Det Lampedusa hade föresatt sig med Leoparden var 
att göra en sedelärande freskomålning över Sicilien, 
sicilianarna och sig själv som likt Joyces Ulysses skulle 
omspänna tjugofyra timmar. Han insåg dock omsider 
att tidsspannet inte räckte till för vad han ville få sagt 
och utökade perspektivet i romanen till att omfatta tiden 
från 1860 till 1910.

Sicilien var 1860 en del av det bourbonska kunga-
riket Bägge Sicilierna, som grundades 1815 och utgjorde 
större delen av Syditalien med Neapel som huvudstad. 
Kungariket existerade fram till den 17 december 1860 då 
Frans II störtades av Garibaldi under det som kallas »il 
Risorgimento«, den enhetsrörelse som ledde fram till det 
enade riket Italien den 17 mars 1861. I stora drag var det 
nuvarande Italien på den tiden uppdelat i kungariket Sar-
dinien med huvudstaden Turin i nordväst, den nordöstra 
delen som var ockuperad av Österrike och den centrala 
delen med Rom där Frankrike och Kyrkostaten styrde.

Enandet av Italien leddes av kungariket Sardinien, som 
Garibaldi stödde sig på när han 1860 avseglade från en 
hamn söder om Genua mot Sicilien med sina ettusen 
»rödskjortor« – noga räknat 1 067 – för att bistå ön som 
gjorde uppror mot bourbonernas styre. Med hjälp av 
frivilliga sicilianare besegrades kungens neapolitanska 
trupper vid Calatafimi den 15 maj 1860. Garibaldi skulle 
sedan komma att fortsätta sitt frihetskrig på fastlandet 
med vissa avbrott fram till den 17 mars 1861 då kunga-
riket Italien formellt bildades.

Garibaldis revolution innebar ett hot mot feodaladeln 
på Sicilien som nu gick mot sin obevekliga upplösning. 
En ny borgarklass växte fram, mesallianser ingicks, 
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banditismen spred sig och den framväxande maffian 
konsoliderades.

»Om vi vill att allting ska förbli som det är, måste all-
ting förändras«, säger systersonen Tancredi till prinsen i 
början av Leoparden. Då förstår prinsen äntligen logiken 
och strategin i vad som sker på Sicilien. Det rör sig om 
ett spel för gallerierna. Ingenting kan någonsin förändras 
på ön, allting återgår alltid till vad som varit. Sicilianarna 
vill och kan inte ändra sig, seklers ockupation av främ-
mande kulturer har förvandlat dem till lättingar, med 
ett enda mål i sikte: att allting ska förbli vid det gamla.

Den författare Lampedusa satte allra högst var Sten dhal. 
Den sofistikerade berättarteknik Lampedusa använde sig 
av i Leoparden var ämnad att uppnå Stendhals stilideal. 
Sammansmältningen av författaren–huvudpersonen–
läsaren som denne ger prov på i en roman som Rött och 
svart är den formfulländning Lampedusa själv eftersträvar.

I föreliggande nyöversättning har Lampedusas långa, 
barockt slingrande fras med dess överflöd av adjektiv 
respekterats. Interpunktion och syntax har fått stryka 
på foten. »Inte så mycket som ett komma får ändras«, 
lär författaren ha yttrat om saken. Och om man väljer 
att se romanen som en enda lång meditation över döden 
syns den långa fraseringen vara ett logiskt stilistiskt val. 
Det finns inte tid att stanna upp, prinsen är andtruten, 
döden hänger honom i hälarna. Sicilien är dödsdömt, 
feodaladeln och han själv står på tur. »Där det finns död, 
finns det hopp«, raljerar han trött. 

Leoparden och Berättelser tycks ha skrivits samtidigt och 
fragment ur den första texten »Barndomsminnen« i den 
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senare dyker upp överallt i romanen. Varje miljö i  Leopar-
den har sin precisa bakgrund i minnena.  Lampedusa njuter  
av att återknyta bekantskapen med sin barndom och dess 
platser, han ritar till och med små kartor över dem. Han 
är uppfylld av en längtan efter att återerövra sitt älskade 
palats Lampedusa, som förstördes i ett bombanfall 1943. 
Palatset och dess lantgårdar beskrivs omsorgsfullt och i 
ett upprört flöde. Ortnamnen i Santa Margherita med 
omgivningar, beskrivningar av salonger, vissa händelser 
med mera överförs utan vidare till Leoparden. Lampedusa 
kan sägas ha använt sig av sina barndomsminnen som ett 
slags laboratorium, en experimentverkstad inför arbetet 
med romanen.

Den andra texten i Berättelser, »Glädjen och lagen« 
skildrar en fattig tjänsteman och hans strävan efter att 
sätta lite guldkant på en eländig tillvaro. En berättelse 
lite i gogolsk anda. 

»Sirenen« som följer är en lång berättelse, ett slags 
variant på Undine-temat, och skrevs av författaren i års-
skiftet 1956–1957. Den kan läsas som ett fascinerande 
mandomsprov. Berättelsen utspelar sig i Punta Izzo på 
Siciliens sydostkust och är så detaljerad att den måste vara 
baserad på en reell vistelse på platsen. »Sirenen« finns 
också upptagen på band, läst av författaren. Även i den 
berättelsen finns det anknytningar till ställen i Leoparden.

»De blinda kattungarna« är Lampedusas sista text. 
Den kom till i mars–april 1957. I slutet av april fick för-
fattaren diagnosen lungtumör och avled tre månader 
senare. 

Berättelsen är i själva verket tänkt som inledningen 
till en andra roman. Liksom Leoparden skulle även denna 



roman ha karaktär av historisk pamflett. Lampedusa ville 
med den visa omvärlden att han som författare hade ett 
bredare register och inte var begränsad till att hämta 
material ur sin släkthistoria.

Läsaren möter den gamle Ibba, grundaren av en dyna-
sti av nya storgodsägare. Hans grymma, vulgära drag 
utgör en kontrast till den slappa vekhet som utmärker 
aristokraterna på klubben Bellini. Lampedusa hann 
endast med inledningskapitlet till sitt romanbygge. Där 
förekommer inte bokens huvudperson. Denne skulle vara 
Ibbas son och representera den nya jordägarklass som 
växte fram efter enandet. En klass som var mer oslipad 
men hade precis samma anlag för blindhet som den tidi-
gare. Och vad tar man sig till med »blinda kattungar?« 
Man dränker dem helt sonika.

Devisen »allting måste förbli vid det gamla« från Leo-
parden skulle än en gång visa sig stämma in.

Viveca Melander
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Maj 1860

»Nunc et in hora mortis nostrae. Amen.«1

Dagens rosenkransläsning var över. Under en halv-
timme hade Prinsens lugna röst påmint om de ärorika 
och smärtfyllda mysterierna; under en halvtimme hade 
andra röster vävts samman till ett böljande sorl där säl-
lan hörda ord lösgjort sig som gyllene blommor: kärlek, 
jungfrulighet, död; och medan sorlet varade tycktes 
rokokosalongen ha ändrat utseende; även papegojorna 
som bredde ut sina regnbågsskimrande vingar på siden-
tapeterna verkade förskrämda; till och med Maria Mag-
dalena, mellan de båda fönstren, såg ut som en botfärdig 
synderska och inte som den vackra yppiga blondin, för-
sjunken i dagdrömmerier, hon vanligtvis var.

Nu när rösten tystnat, återgick allting till den gamla 
vanliga ordningen eller oordningen. Grand danoisen 
Bendicò, som till sin harm blivit utestängd, kom viftande 
med svansen in genom dörren där tjänstefolket försvun-
nit. Kvinnorna reste sig sakta, och när de gick bakåt med 
svängande kjolar blottades bit för bit de nakna gestalterna 
från mytologin som var målade på stengolvets mjölkvita 
botten. Endast en Andromeda förblev dold av fader Pir-
rones sutan, när han dröjde sig kvar för några extra böner, 
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och det tog en bra stund innan hon kunde återse den 
silverglänsande Perseus, som svävande över havsvågorna 
ilade till hennes undsättning och för att få sin kyss.

På fresken i taket vaknade gudarna åter till liv. Ska-
rorna av tritoner och dryader som bland hallonröda och 
cyklamenfärgade moln kom störtande fram från berg 
och hav mot en förklarad Conca d’Oro för att lovprisa 
huset Salina, verkade strax så jublande hänryckta att de 
bortsåg från de allra enklaste regler om perspektiv; och 
de högsta gudarna, furstarna bland gudarna, Jupiter med 
åskviggen, den vredgade Mars, den smäktande Venus, 
stod framför hopen av mindre viktiga gudar och höll vil-
ligt upp den blå vapenskölden med Leoparden. De visste 
att de nu i tjugotre och en halv timme åter skulle vara 
herrar över villan. På väggarna började apekatterna göra 
grimaser åt kakaduorna igen.

Under denna palermitanska olymp fick också de död-
liga av huset Salina bråttom att stiga ner från mystikens 
sfärer. Flickorna rättade till klänningsvecken, utbytte 
blåa blickar och lite klosterskolejargong; för mer än en 
månad sedan, dagen då »oroligheterna« den fjärde april 
började, hade man för säkerhets skull hämtat hem dem 
från klostret, och nu längtade de tillbaka till sovsalarna 
med himmelssängar och till den förtroliga gemenskapen. 
Småpojkarna bråkade redan med varandra om en bild 
av San Francesco di Paola; den äldste sonen, arvingen, 
hertig Paolo, var redan röksugen och fingrade i ett genom 
fickans tyg på cigarrfodralet i flätad halm, då han var rädd 
att röka i föräldrarnas närvaro; över det magra ansiktet 
vilade ett tungsint vemod: det hade varit en dålig dag, 
Guiscardo, hans irländska fux, hade förefallit ur form, 
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och Fanny hade inte funnit på något sätt (eller haft lust?) 
att sticka till honom den vanliga violblå biljetten. Vad 
tjänade det då till att Frälsaren hade blivit kött? Prinses-
san lät med en högdragen gest sin rosenkrans falla ner i 
den gagatbroderade väskan medan hon med sina vackra, 
förvirrade ögon förstulet betraktade sina kuvade barn 
och sin tyrann till make, som hennes späda lilla kropp 
trånsjukt sträckte sig mot i ett fåfängt hopp om att bli 
föremål för hans begär.

Prinsen hade under tiden rest sig; hans väldiga kropps-
hydda fick golvet att darra till, och en glimt av stolthet 
blänkte förbi i hans ljusblå ögon över denna kortvariga 
bekräftelse på att det var han som bestämde över sitt 
hus och dess invånare. Nu lade han ner det stora röda 
missalet på stolen som stått framför honom när han läste 
rosenkransen, stoppade tillbaka näsduken han böjt knä 
på, och mörknade irriterat en aning när han åter fick syn 
på den lilla kaffefläcken som ända sedan morgonen haft 
fräckheten att solka ner västens omfångsrika vita yta.

Det var inte det att han var fet: han var bara väldigt 
stor och kraftig; hans huvud snuddade vid den nedersta 
knoppen på ljuskronorna (i hus som beboddes av vanliga 
dödliga); hans fingrar kunde knöla ihop en dukat som 
om den var av silkespapper; och mellan Villa Salina och 
guldsmedsbutiken var det ett evigt springande för att 
reparera gafflar och skedar som han vid matbordet ofta 
böjde på mitten i ett försök att lägga band på sig. Men 
dessa fingrar kunde också hantera saker och ting ytterst 
varsamt och ömsint och det var något Maria Stella, 
hans hustru, sorgligt nog aldrig kunde glömma; och 
alla blanka skruvar, ringar och knappar på teleskopen , 
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kikarna, och »kometsökarna« som det vimlade av i hans 
privata observatorium uppe på vinden, svarade på hans 
minsta beröring. Strålarna från den sjunkande solen 
denna majeftermiddag lyste upp prinsens rödlätta hy och 
honungsfärgade hår; de vittnade om hans mors tyska 
ursprung, denna prinsessan Carolina vars högdragenhet 
trettio år tidigare hade fått Bägge Siciliernas sorglösa 
hov att frysa till is. Men i hans blod jäste också andra 
tyska anlag som år 1860 var synnerligen obekväma för 
en siciliansk adelsman, hur tilldragande hans ljusa hy och 
blonda hår än var bland alla olivhyade och korpsvarta: 
ett auktoritärt temperament, en viss moralisk hårdhet, en 
böjelse för abstrakta idéer som i Palermosocieténs håll-
ningslösa miljö hade förvandlats till nyckfull arrogans, 
återkommande moraliska skrupler och förakt för släkt 
och vänner, som han tyckte bara drev med strömmen i 
den sicilianska pragmatismens långsamt slingrande flod. 

Som överhuvud (och den siste) i en släkt som under 
hundratals år varit ur stånd att ens lägga ihop sina egna 
utgifter eller dra ifrån sina egna skulder, ägde Prinsen 
likväl en påtaglig fallenhet för matematik; denna hade 
han inriktat på astronomi, vilket skänkt honom ett visst 
offentligt erkännande och stort personligt nöje. Låt oss 
säga att högmodet och den matematiska analysen nu 
var till den grad sammankopplade hos honom att han 
inbillade sig att stjärnorna lät sig styras av hans beräk-
ningar (som de faktiskt verkade göra) och att de två små 
planeter som han upptäckt (Salina och Svelto hade han 
kallat dem, efter sin lantegendom och en pointer han 
tyckt särskilt mycket om) skulle sprida ryktet om hans 
släkt i de ökenartade zonerna mellan Mars och Jupiter så 
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att freskerna i villan alltså skulle vara mer av en profetia 
än rent smicker.

Den stackars prins Fabrizio var påverkad av moderns 
högmod och intellektualism å ena sidan och av faderns 
sensualitet och lättsinne å den andra, och bar på ett 
ständigt missnöje, sin Jupiteraktiga sturska min till trots, 
vilket ledde till att han bevittnade hur hans egen sam-
hällsklass gick mot sin undergång och hans eget farsarv 
gick till spillo, oförmögen och dessutom utan minsta lust 
att göra något åt saken.

Den här halvtimmen mellan rosenkransen och mid-
dagen var en av dagens minst irriterande stunder, och 
han såg fram emot dess en aning tvivelaktiga lugn flera 
timmar i förväg.

Med Bendicò glatt skuttande framför sig gick han nerför 
den korta trappan till trädgården. Innesluten mellan tre 
murar och en vägg i villan såg den ut som en kyrko-
gård, vilket underströks av de parallella jordhögarna på 
sidorna av bevattningskanalerna som liknade gravkul-
lar över spinkiga jättar. På den rödaktiga lerjorden växte 
plantorna i en enda röra, blommor stack upp här och där 
och myrtenbuskarna verkade planterade snarare för att 
förhindra än för att hjälpa en att ta sig fram. Allra längst 
in visade en staty av Flora med fläckar av gulsvarta lavar 
upp sina mer än hundraåriga behag med undergiven min; 
på bägge sidor om henne stod bänkar med tillknycklade 
och broderade kuddar, även de i grå marmor, och i ett 
hörn bidrog en gyllene akacia med en helt omotiverad 
muntrare prägel. Från varenda jordkoka sipprade det ut 
en längtan efter skönhet som strax förtvinade av lättja. 


