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The Literary Exile Of Joseph Brodsky 
 

Nobel Prize Laureate Joseph Brodsky is a key figure in Soviet Russian literature. Expelled from the USSR in 

1972, he became a US citizen in 1977 and Poet Laureate of the United States in 1991. In this essay, I have 

sought to examine the state of exile perceived in Brodsky’s poems. Using Russian literary critic Viktor 

Shklovsky’s concept of defamiliarization, I have strived to illuminate the formal composition of this state – its 

technique. This formalist approach, however, has one flaw: it fails to acknowledge the fact that the literature of 

exile, as pointed out by Edward Said, must never be reduced to mere ‘text’ in the narrow, technical sense. In 

consequence, the study of such literatures must seek to reconcile text and experience, literature and life. I thus 

hope that, while focusing mainly on the artistic creation of a state of exile within the text, this study may also 

shed some light on the extra-textual qualities of the literature of exile. 
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Joseph Brodskys litterära exil 
 

Inledning 
I litteraturhistorien har exiltillståndet alltid haft en central plats, i egenskap av såväl litterärt 

motiv som av realitet till vilken åtskilliga författare och intellektuella tvingats anpassa sig.  

Men vad som tidigare var ett fenomen reserverat för ett fåtal, drabbar idag tusentals 

människor. Edward Said, en av vår tids mest framstående exilintellektuella, konstaterar: 

“[T]he difference between earlier exiles and those of our own time is, it bears stressing, scale: 

our age – with its modern warfare, imperialism, and the quasi-theological ambitions of 

totalitarian rulers – is indeed the age of the refugee, the displaced person, mass immigration.”1  

Finns det då någon anledning att tala om exilen som ett speciellt litterärt fenomen? Åsikterna 

om detta är givetvis delade, men en sak bör vi kunna enas om: vad som utan tvekan skiljer en 

författare i exil från de tusentals människor som av ett eller annat skäl befinner sig i 

landsflykt, är det faktum att en författare har en unik möjlighet att utforska, att hitta ett uttryck 

för detta tillstånd. I skrivandet kan författaren tillägna det en komplex uttolkning och 

förmedla den individuella erfarenheten av det. Inte i syfte att precisera eller skapa en 

universell definition – eftersom dessa erfarenheter alltid är subjektiva – utan om att visa på 

dess mångsidighet. För exilförfattaren är språket dessutom ett mål i sig. Theodor Adorno, som 

under krigsåren befann sig i Kalifornien, talar om exilförfattarens situation; för författaren i 

landsflykt ställs det invanda, till en kontext bundna språket öga mot öga med en ny verklighet. 

I och med detta kommer skrivandet till en övervägande del att handla om ett ifrågasättande av 

språkets konventioner – och slutligen, ett ifrågasättande av språket självt och den värld det 

beskriver. 

För poeten kan dikten i sig vara en form av förflyttning. Den rysk-amerikanske författaren 

Joseph Brodsky säger i sin Nobelföreläsning: ”[D]et finns ögonblick, då författaren av en dikt 

med hjälp av ett enda ord, ett enda rim, lyckas hamna på en plats, där ingen varit före honom 

– längre bort, kanske, än till och med han själv skulle önska.”2 Här är betydelsen kanske 

avsiktligt dubbel: citatet kan syfta både på det poetiska skapandet som på dess konsekvenser i 

en totalitär stat – som rysk poet är Brodsky en av oräkneliga som deporterats just för sina 

versers skull. 

Men citatet ovan pekar även på något annat, nämligen diktandet som ett tillstånd av flykt. I 

poesin finns möjligheten att medvetet alienera sig från resten av världen, att skapa ett rum 
                                                            
1 Said, Edward, Reflections on Exile and Other Essays, Harvard University Press 2000, p. 174. 
2 Brodsky, Joseph, ”Nobelföreläsning 1987”, Artes no. 2, 1988, red. Östen Sjöstrand, p. 11. 



3 
 

oberoende av denna. Vari består då det tillstånd av flykt, av exil, som texten förmedlar? Med 

vilka medel är det skapat? Detta är några av de frågor jag hoppas kunna besvara med denna 

studie. 

 

 

Teori & metod: Sjklovskijs ”Art as Technique” 
  

Min läsning av Brodsky kommer utgå ifrån Viktor Sjklovskijs artikel ”Art as Technique” från 

1917. I centrum för detta den ryska formalismens kanske viktigaste manifest står frågan om 

den litterära textens egenart, dvs. frågan om vad det är som gör litteraturen litterär. I polemik 

mot sin föregångare Potebnya, en av den ryska symbolismens företrädare, hävdar Sjklovskij 

att poetens uppgift är att arrangera redan existerande symboler och tecken snarare än att skapa 

nya. Där symbolisterna ser språket som ett tankens fordon och symbolen som ett medel för att 

ekonomisera språket, menar Sjklovskij att poesins uppgift är den rakt motsatta – det poetiska 

språket måste försvåra vår uppfattning av tingen. Det poetiska språkets främsta kännetecken 

är dess möjlighet att framställa tingen inte så som vi av vana uppfattar dem utan som obekanta 

föremål, iakttagna för första gången. Med Sjklovskijs egna ord: 

 
The purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived and not as they are known. The 

technique of art is to make objects ’unfamiliar’, to make forms difficult, to increase the difficulty and length of 

perception because the process of perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged. Art is a way of 

experiencing the artfulness of an object; the object is not important.3 

 

Vad som karakteriserar det poetiska språket är dess avsiktliga svårgenomtränglighet, i motsats 

till prosans genomskinlighet och språkliga ekonomi. Genom att framställa det bekanta som 

något främmande kan det poetiska språket övervinna den automatiserade läsningens 

predikament och presentera tingen på nytt; ”make the stone stony.”4 Sjklovskijs citerar Tolstoj 

som ett gott exempel på främmandegöringens konst, men påpekar samtidigt att 

”defamiliarization is found almost everywhere form is found.”5 Detta uttalande indikerar 

tydligt Sjklovskij anspråk: teorin om främmandegöringen som konstens främsta grepp kan 

appliceras på alla former av litteratur. Den är inte heller begränsad till en viss typ av 

                                                            
3 Lodge, David, Modern Criticism and Theory: a reader, Longman Group UK Limited 1989, p. 20. 
4 Ibid. 
5 Lodge, p. 24 
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formspråk – den förfrämligande effekten uppstår istället i relation till det redan bekanta. 

Sjklovskij anger Alexandr Pusjkin som exempel: 
 

The usual poetic language for Pushkin’s contemporaries was the elegant style of Derzhavin; but Pushkin’s 

style, because it seemed trivial then, was unexpectedly difficult for them. We should remember the 

consternation of Pushkin’s contemporaries over the vulgarity of his expressions. He used the popular language 

as a special device for prolonging attention, just as his contemporaries generally used Russian words in their 

usually French speech […]6  

 

Sjklovskij nämner ingenting om poesins specifika troper – vad som skapar den avsedda 

effekten är istället det faktum att Pusjkins språk kontrasterar mot den vedertagna 

uppfattningen om hur poetiskt språk bör utformas. Sjklovskijs varierande exempel på 

förfrämligandets konst indikerar att greppet kanske närmast står att finna i konstnärens 

förmåga att uppfinna; i den skapande individens förmåga att kreera en bild som upplevs som 

originell. Någon fastslagen formel finns inte; och skulle en sådan etableras, måste den snart 

förfrämligas. Sjklovskij poängterar detta. Det nya är nytt endast i kontrast till något, till en 

befintlig kontext, ett redan existerande sammanhang. Det nyskapande är därmed alltid ett 

kontextuellt fenomen – ned till den enskilde läsaren; det är alltid beroende av vilka 

erfarenheter det ställs emot. Tanken om konsten som grepp är missvisande om den tolkas som 

avseende en universell, fixerad teknik, något som Sjklovskij själv är mån om att påpeka.  

Min läsning av Sjklovskij har främst tagit fasta på främmandegöringen i dess egenskap av 

stilgrepp och teknik – således kommer jag att avstå från att placera Brodsky i någon större 

litteraturhistorisk kontext, trots att detta säkert hade kunnat visa sig intressant. För en 

ryskspråkig författare är Brodsky nämligen anmärkningsvärt västinfluerad, med flera 

anglosaxiska författare till förebilder vid sidan av hemlandets influenser. En analys av hur 

detta kan tänkas påverka den automatiserade perceptionen av Brodskys poesi hade med all 

säkerhet varit givande, men hade också förutsatt att verken lästs på originalspråket, liksom att 

författarens föregångare och samtida författarkolleger tillägnades ingående analyser. Eftersom 

fokus för vår undersökning endast är poesi skriven av Brodsky, och tillika pga. brist på 

utrymme, kommer detta att läggas åt sidan. Mitt mål är istället att med Sjklovskijs 

begreppsapparat som utgångspunkt se hur Brodskys poesi tillämpar det förfrämligande 

greppet som medel i framställandet av det poetiska jagets känsla av landsflykt, alienation, 

exil. 

                                                            
6 Lodge, p. 28. 
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Tidigare forskning 
 

Den amerikanske slavisten och författaren David M. Bethea har i boken Joseph Brodsky and 

the Creation of Exile tagit fasta på skapandet av Brodskys litterära exil. Författaren använder 

bland annat begreppet triangular vision för att förklara hur det lyriska jaget i Brodskys poesi 

befinner sig i dialog med två poler – en rysk respektive västerländsk, vilka företräds av å ena 

sidan Osip Mandelstam, å andra sidan Dante, båda exilförfattare – och hur Brodskys egen exil 

uppstår i blickandet mellan dessa två. Betheas studie bidrar även med en tänkvärd 

problematisering av det traditionella exilbegreppet och Brodskys förhållande till detta: 

”Brodsky, it should be noted, was always exiled within his homeland, between the ”Soviet” 

state and ”Russian” culture; [...] There is, then, little consolation for the traditional exile, the 

inheritor of Ovid and Dante, in Brodsky’s thinking:”7 Detta styrker antagandet att exiltemat 

hos Brodsky med fördel kan betraktas som ett självständigt litterärt grepp som inte med 

nödvändighet måste kopplas till personen Brodskys faktiska upplevelser av landsflykt. 

Betheas studie är det till dags dato mest sammanhängande försöket att behandla exiltematiken 

i Brodskys poesi. 

I samlingsvolymen Brodsky’s Poetics and Aesthetics behandlas exiltemat av George L. 

Kline som i artikeln ”Variations on the Theme of Exile” föresatt sig att kategorisera och 

tematiskt analysera några av de texter han betraktar som Brodskys exilpoem. Klines studie 

grundar sig ytterst på biografiska fakta – hans indelning följer de perioder i Brodskys liv då 

denne befann sig i faktisk exil, även om han också konstaterar att exiltemat hos Brodsky 

föregår den fysiska exilen: ”[...] long before Brodsky left Russia, his reaction, as a poet, to the 

world around him was one of alienation.”8  

Exiltemat behandlas också av Valentina Polukhina i Joseph Brodsky: a poet for our time, i 

verkets sjätte kapitel ”The image of alienation”. Polukhinas uppfattning liknar i stort den hos 

de två tidigare nämnda författarna: ”The image of a man in exile – physical, political, and 

                                                            
7 Bethea, David M., Joseph Brodsky and the Creation of Exile, Princeton University Press 1994, p. 40. 
8 Loseff, Lev, Brodsky’s Poetics and Aesthetics, The MacMillan Press Ltd 1990, p. 56.  
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existential – runs through all of Brodsky’s work [...] The most remarkable fact is that this 

image appeared in his poetry long before his exile into the West and even before his northern 

exile:”9 Som sitt främsta redskap, menar Polukhina, använder sig Brodsky av just Viktor 

Sjklovskijs princip om främmandegöring – ”Brodsky assimilated this device early in his 

career […] and consistently realized it both in his poetry and prose.”10 – vilken, som vi vet, 

kommer att utgöra den teoretiska grunden också för vår läsning. 

Gemensamt för dessa tre författare är uppfattningen att Brodskys litterära exil föregår den 

fysiska exilen, dvs. att exilen är ett betydande motiv redan innan Brodsky de facto tvingas 

lämna Sovjetunionen, innan han blir en författare i exil i traditionell mening. Detta gäller 

såväl den interna exil Brodsky tvingades till som författarens slutgiltiga exil till Europa och 

USA. I min läsning kommer jag att hålla mig till nämnda författares uppfattning om den 

litterära, poetiska exilen som oberoende av poetens faktiska exil och således, så långt detta är 

möjligt, avstå från de eventuella kopplingar mellan liv och text som alltid är nära till hands i 

en analys av Brodskys lyrik. Det bör emellertid framhållas att denna fokusering på exilen som 

text i första hand ytterst är villkorad av exilen som reellt, utomtextligt tillstånd, något som ger 

ämnet en speciell status. Vi kommer att återkomma till detta. 

Vid sidan av de ovan nämnda teoretiker som exklusivt behandlar Brodskys författarskap har 

jag under skrivandet även läst valda essäer ur Edward Saids Reflections on Exile. Said går 

emot vad han uppfattar som en alltför utbredd och illa ifrågasatt formalism, en alltför snäv 

fokus på litteraturen som text, och föreskriver istället en litteraturkritik inriktad på texten som 

sprungen ur ett konkret, materiellt sammanhang. Det är i detta avseende som ett fenomen som 

litteratur och författare i exil blir särskilt intressant: 
 

To value literature at all is fundamentally to value it as the individual work of an individual writer tangled up 

in circumstances taken for granted by everyone, such things as residence, nationality, a familiar locale, 

language, friends, and so on. The problem for the interpreter, therefore, is how to align these circumstances 

with the work, how to separate as well as incorporate them, how to read the work and its worldly situation.11 

 

Att förbise dessa världsliga, utomtextliga omständigheter är att förringa den litteratur som 

skrivs under exilens predikament. Det är också här som Said får relevans för vår egen 

undersökning och för den problematik som finns inbyggd i valet av teoretisk utgångspunkt – 

konflikten mellan å ena sidan vår vilja att stanna inom texten, å andra sidan de utomtextliga 

                                                            
9 Polukhina, Valentina, Joseph Brodsky: a poet for our time, Cambridge University Press 1989, p. 237. 
10 Polukhina, p. 238. 
11 Said, p. xv. 
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omständigheter vilka utgör själva grunden för vår läsning. Slutligen kanske Said kan påminna 

oss om att vi aldrig kan reducera ett fenomen som exillitteraturen till enbart en textuell 

företeelse, eftersom den förutsätter att författaren, en fysisk person, befinner sig eller har 

befunnit sig i någon form av landsflykt. 

 

Said, med ett citat av George Steiner, tar även upp frågan om inte exilen som fenomen och 

litterärt motiv är speciellt utmärkande för det 20:e århundradet: ”It seems proper that those 

who create art in a civilization of quasi-barbarism, which has made so many homeless, should 

themselves be poets unhoused and wanderers across language…”12 Denna vår tids massexil, 

påpekar Said, är utan undantag tragisk för alla som tvingas uppleva den. För exilförfattaren 

finns dock en möjlig räddning i skrivandet och språket, vilken får näring av exilförfattarens 

flerdimensionella seende. 

 

 

 

En kommentar 
Det bör påpekas att Sjklovskijs teori i första hand avser prosalitteratur snarare än lyrik. 

Läsaren av Art as Technique upptäcker snart att så gott som alla exempel på 

främmandegöringens grepp är hämtade ur denna genre. Poesin, menar Sjklovskij, besitter 

redan en mängd formmässiga kvalitéer som skiljer den från vardagligt, icke-litterärt språk, 

såsom okonventionell radbrytning, rim etc. Detta kan i förstone tyckas vara ett hinder vid en 

analys av lyriska verk, men som vår läsning vill påvisa är detta inte fallet; förfrämligandets 

teknik, vilket för övrigt också bör framgå av Sjklovskijs olika exempel, återfinns i lika hög 

grad på det bildmässiga planet inom denna redan förfrämligade språkgenre. Det råder heller 

ingen tvekan om att Sjklovskijs syn på litteraturen på många punkter sammanfaller med den 

hos den samtida ryska futurismen, vars främsta företrädare var verksamma som just poeter. 

Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg kommenterar detta i Form och struktur: ”[I] Ŝklovskijs 

tal om ’den medvetet försvårade formen’ är det lätt att känna igen den ’taggiga och skrovliga 

yta’, den ’tunga ljudräcka’, den ’omflyttning av föremålen’ som Chlebnikov och Kručënych (i 

sin tur påverkade av det kubistiska måleriet) pläderade för.”13 Till den ryska futurismens 

främsta ambitioner hörde just skapandet av ett självständigt poetiskt språk i vilket den 

formmässiga svårheten är ett betydande inslag.    
                                                            
12 Said, p. 174. 
13 Aspelin, Kurt, Lundberg, Bengt A., Form och struktur, PAN/Norstedts 1971, p. 10. 
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Den verkliga akilleshälen hos Sjklovskijs teorem är snarare dess rörlighet; att den medvetet 

försvårade formen inte nödvändigtvis är svår, utan även kan vara prosaisk, så länge den 

kontrasterar mot en konventionell form som till sin natur är svår. Vi bör härmed vara 

medvetna om att även poesin kan automatiseras och att ett ifrågasättande av poetiska 

språkkonventioner efter Sjklovskijs princip är högst berättigat. Effekten av den 

förfrämligande formen är dessutom alltid beroende av den enskilde läsarens erfarenheter. Som 

en konsekvens av detta riskerar också ett innovativt formspråk att förlora sin ursprungliga 

effekt för det invanda ögat. Vi kommer att återkomma till denna problematik allteftersom vår 

läsning fortskrider. 

 

Kommentar till valet av översättning 
Brodsky är sin dubbla nationalitet till trots i första hand en rysk poet. Eftersom min ryska inte 

är tillräcklig för en närläsning av modern poesi har jag tvingats vända mig till översatta texter. 

Här bör noteras att dessa översättningar i de flesta fall företagits av Brodsky själv eller under 

dennes överseende. Således är de så nära originaltexter man kan komma. 

 

 

Läsning – Lithuanian Nocturne & Lullaby of Cape Cod 
Den formalistiska läsning som ligger till grund för min uppsats kan sägas vara en 

vidareutveckling av det tema som introduceras av Polukhina i Joseph Brodsky: a poet for our 

time. Underlaget för vår läsning kommer att utgöras av Brodskys Lithuanian Nocturne samt 

Lullaby of Cape Cod, två poem vilkas rika bildspråk bör lämpa sig väl för en mer ingående 

läsning. 

Viktor Sjklovskijs avsikt i Art as Technique är att fastslå vad det är som gör poesin poetisk, 

eftersom en text avsedd som poesi kan läsas och uppfattas som prosa och vice versa. Vår 

avsikt är som bekant inte att avgöra huruvida Brodskys texter är poetiska; istället vill vi visa 

på hur främmandegöringens konst bidrar till textens uttolkning av exiltillståndet. 

 

Dikterna  
Både Lithuanian Nocturne och Lullaby of Cape Cod,, skrivna 1974 respektive 1975, kan med 

fördel läsas som högst personliga dikter (något de har gemensamt med stora delar av 

Brodskys författarskap). De innehåller båda mer eller mindre öppna anspelningar på 
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omständigheter som omger författarens exil, vilket föranleder att de gärna tolkas i ljuset av 

dessa biografiska fakta. 

I Nocturne befinner sig subjektet i Kaunas, Litauen. Vistelsen i staden kantas av de poetiska 

infall som är utmärkande för Brodsky, liksom av referenser till händelser ur litauisk och 

europeisk historia. Dikten är adresserad till den litauiske författaren och poeten Tomas 

Venclova. 

Lullaby liknar till sin struktur Nocturne: den plats som utgör centrum för dikten är, som 

titeln antyder, Cape Cod, USA. Denna stad målas upp med samma poetiska genialitet som 

utmärker föregående dikt. Där Nocturne har en namngiven adressat är Cape Cod snarast en 

författarens sång till sig själv. Här, liksom i Nocturne, är associationer till Brodsky som 

person givetvis nära till hands.  

 

 

Perception 
Låt oss inledningsvis fokusera på diktens narrativa centrum, det lyriska subjektet. Eftersom 

diktjagets röst är så pass urskiljbar bör den kunna säga oss en hel del om hur 

främmandegöringens konst är beskaffad i dikten. 

Ett centralt begrepp i Sjklovskijs teori är perception: ”[...] the process of perception is an 

aesthetic end in itself[…]”14 Vad Sjklovskij syftar på är givetvis läsarens uppfattning av 

tingen så som de förmedlas genom texten. I Nocturne förmedlas bilden av tingen och rummet 

genom det lyriska jaget, dvs. det lyriska jagets perception föregår i någon mån den hos 

läsaren. Detta är i sig inget ovanligt utan snarare en förutsättning inom all poesi med ett uttalat 

subjekt. I Brodskys fall får det en speciell betydelse som är nära förknippad med skapandet av 

ett alienerat subjekt. Låt oss uppehålla oss vid några citat för att se vad detta får för vidare 

konsekvenser: 

”Folk are scuffling from churches protecting the commas/of their candle flames in trembling 

brackets of hands;”15 I dessa ögonblicksbilder uppfattas lågor och händer som kommatecken 

respektive parenteser – bekanta ting blir främmande genom att presenteras indirekt, genom ett 

annat ting. David Lodge kommenterar i den text som inleder den engelska översättningen av 

Sjklovskij: “What startles us into a new way of seeing is a new way of saying, and we can 

only appreciate the novelty of that against what is habitual and expected in any given 

                                                            
14 Lodge, p. 20. 
15 Brodsky, Joseph, To Urania, Farrar, Straus and Giroux 1988, p. 8. 
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context.”16 Vad Lodge poängterar är just det strukturalistiska draget hos Sjklovskij, vilket i 

viss mån också finns uttalat i Art as Technique. Så framhåller Sjklovskij exempelvis att ”poets 

are much more concerned with arranging images than with creating them”17 – ett yttrande 

som klart reflekterar den strukturalistiska tanken om ett olikheternas system.18 Denna tanke 

är, som vi sett, tydligt återspeglad i Brodskys bildspråk; en bild av ett ting associeras med en 

annan, vilket i sin tur genererar en ny bild av båda dessa ting. I ovan citerade versrader 

emanerar perceptionen, som jag framhållit tidigare, i första hand från det lyriska jaget, dvs. 

förfrämligandet av tingen uppstår redan i diktjagets betraktande av dessa – det lyriska jaget 

ser tingen på ett nytt sätt i samma grad som läsaren gör det. Samma teknik återfinns i 

meningar som ”my mouth’s gaping mollusc” och ”your hundred-watt swollen tear 

overhead”19, metaforer där de bekanta tingen antar i det närmaste groteska former och på så 

sätt försvårar den automatiserade perceptionen. Liksom i föregående exempel (candle 

flames/commas respektive hands/brackets) är sammankopplingen av de två ting som utgör 

metaforen motiverad av tingens faktiska likheter, dvs. av att de i någon mån är fysiskt 

kongruenta. Avståndet, det som ger upphov till främmandegöringens effekt, återfinns istället 

på det semantiska planet, i den språkligt sett godtyckliga associationen. Polukhina: ”On the 

lexical level, we can trace the tendency of locating the key words of the poem in an 

unexpected semantic context.” 20 I rader som ”the cobblestones glisten like bream in a net”21 

återfinns samma princip – till bilden av gatan som blänker tillförs bilden av fiskar fångade i 

ett nät. Tropen är egentligen högst bekant, men den illustrerar tydligt främmandegöringens 

effekt. De exempel vi angett omfattar kanske inte nyckelord i någon egentlig mening, men 

Polukhinas princip kan utan tvivel sägas vara giltig även här. Det intressanta i samtliga av 

ovannämnda fall är det lyriska jagets nära koppling till uppfattningen av det ting som 

beskrivs, vilket föranleder oss att starkt förknippa det främmande, det obekanta, med just 

subjektet i dikten. Men låt oss återkomma till detta. 

 

Diktjaget igen: 
Greetings, Thomas. That’s my 

specter – having abandoned its frame in a fleabag somewhere 

overseas, rowing through 

                                                            
16 Lodge, p. 15. 
17 Lodge, p. 17. 
18 Lodge, p. 15. 
19 Brodsky, p. 11. 
20 Polukhina, p. 238. 
21 Brodsky, p. 9. 
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whipped-up thick northern cumulus, thereby 

tearing from the New World – which wings homeward, and this thoroughfare 

duly brings him to you.22   

 

I Nocturne talar det lyriska subjektet i såväl första som tredje person. Detta är tydligt i 

meningar som ”I’ll vanish as fast as/roosters herald the day” och, å andra sidan, ”A specter 

wanders in Kaunas”; i det första fallet talar vålnaden själv (dvs. vålnaden är här ett med det 

lyriska jaget), i det andra talar diktens jag om sin egen vålnad. Samtidigt tycks den fysiska 

existensen vara av underordnad betydelse; den beskrivs på sin höjd, vilket framgår av 

ovanstående citat, som ”frame”. Subjektet tycks med andra ord röra sig mellan en i rummet 

avlägsen position och sin spöklika men närvarande form. 

Vålnaden är jaget skilt från sin kropp, en metafysisk företeelse och ett inte alltför ovanligt 

motiv i litteraturen. Parallellerna till exilen är uppenbara; liksom en människa i exil befinner 

sig vålnaden på ”fel” plats, utanför sin ursprungliga kontext; diktens vålnad är därtill på 

hemfärd, vilket ger ytterligare indikationer om ett en gång förlorat sammanhang. På detta sätt 

är vålnaden en betydande och uttrycksfull symbol för exilen, liksom ett exempel på hur det 

lyriska jaget ser sig självt förfrämligas – det senare ett återkommande drag i Brodskys poesi. 

 

Displacement  
Ett begrepp som tycks kunna sammanfatta en väsentlig del av Brodskys poetik är 

displacement. Denna term, som tyvärr är svår att på ett koncist sätt översätta till svenska, kan 

förstås på flera sätt. I första hand i avseendet att befinna sig på fel plats; i en vidare 

bemärkelse kan den läsas och förstås i betydelsen att vara omsatt i en mer generell mening. 

Båda läsningar implicerar ett byte av perspektiv. Begreppet sammanfattar koncist exilens 

kanske mest konkreta, påtagliga effekt: ett i essentiell mening nytt rum, en ny fysisk 

omgivning. Detta nya rum är emellertid inte nytt om det inte också uppfattas som sådant och 

kan därför inte ensamt förklara hur exiltillståndet uppstår. För att lyckas med detta måste även 

det i exil tvingade subjektets blick tas i beaktande; det seende genom vilket världen ter sig 

obekant. 

Exemplen på displacement – avseende såväl subjekt som objekt i dikten – är talrika. I 

Nocturne är vålnaden dess tydligaste yttring; i Cape Cod är det närvarande i flera avseenden.  

                                                            
22 Brodsky, p. 8. 
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En betydande komponent i Nocturne är det ofta återkommande förfrämligandet av rummet. 

Här, liksom i Cape Cod, vilket kommer att behandlas i detalj längre fram, är dess främsta 

effekt skapandet av ett alienerat subjekt: 

 

 
Evening in the Empire, 

in a destitute province. A conifer force 

wades the Neman and, bristling with darkening lances, 

takes old three-storied Kaunas; a blush of remorse 

sweeps the stucco as darkness advances,  

and the cobblestones glisten like bream in a net.23 
 

Att likna träden vid en trupp på väg att inta staden är ett tydligt exempel på förfrämligandet av 

bekanta ting. Effekten av detta är ett obekant, närapå kusligt scenario, ett slags 

”unheimlichkeit”. Jämför med rader som: 
 

[…] A lane gnashes, gumlike, its porches agleam; 

like a simpleton’s cheese, alley’s yellow is eaten 

by the fox of the dark 

hours […]24 

 

där bildspråket närmar sig det groteska. Här bör de drastiska och dramatiska kvaliteterna hos 

bildspråket noteras. Det finns en våldsamhet i Brodskys bilder, något demoniskt och 

illavarslande. Här framstår en poetisk värld som inte sällan ter sig skräckinjagande och 

mardrömslik.  

Även de som fortfarande är i besittning av sina kroppar tycks kunna utveckla de mest 

spöklika egenskaper, som i denna beskrivning av diktens adressat: 
 

And your delta-like palm 

drums the pane, flowing into the outer 

dark – a cheerless pursuit.25 

 

Sammantaget skapar dessa bilder en hotfull poetisk värld som effektivt utestänger diktens 

subjekt – och stundtals hotar att förgöra det. 
                                                            
23 Brodsky, p. 9. 
24 Brodsky, p. 12 
25 Brodsky, p. XXX. 
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Tingen/rummet/kroppen 
Poemet Lullaby of Cape Cod uppvisar en mängd  gemensamma drag med Nocturne. Här 

återfinns exempelvis det alienerade lyriska jaget, som i likhet med vålnaden befinner sig i en 

ny och obekant kontext; ”Like a despotic Sheik, who can be untrue/to his vast seraglio and 

multiple desires/only with a harem altogether new,/varied, and numerous, I have switched 

Empires.”26 Här är subjektets förflyttning – displacement – tydligt indikerad, fastän det nya 

sammanhanget inte ter sig helt och hållet obekant. 

Liksom i föregående dikt tycks den yttre världen och enskilda ting i den anta groteska, 

ibland skrämmande former; ”A giant clock on a brick tower/rattles its scissors. The face is 

drenched with sweat./The streetlamps glisten in the stifling weather,/formally spaced,/like 

white shirt buttons open to the waist.”27 Den gigantiska klockan med de till saxar förvandlade 

visarna är ännu ett exempel på det mardrömslika och våldsamma i den poetiska världen. 

Ett annat återkommande mönster i Cape Cod, är hur det lyriska jaget iakttar förfrämligandet 

av den egna kroppen: 
 

It’s stifling. The eye’s guided by a blinking stoplight 

in its journey to the whiskey across the room 

on the nightstand. The heart stops dead a moment, but its dull boom 

goes on, and the blood, on pilgrimage gone forth, 

comes back to a crossroad. The body, like an upright, 

rolled-up road map, lifts an eyebrow in the North.28 

 

Kroppen – jagets fysiska manifestation, någonting i högsta grad bekant – omvandlas här till 

ett ting; det lyriska subjektet snarare iakttar än upplever den, en effekt av valet av pronomen: 

’the’ istället för ’my’. Detta tema återkommer med variation poemet igenom:  
 

How gratefully the skin 

receives the leathery coolness of its chair. 

Meanwhile, my arm, off in the dark somewhere, 

goes wooden in sympathetic brotherhood 

with the chair’s listless arm of oaken wood. 

                                                            
26 Brodsky, Joseph, Collected Poems in English, Farrar, Straus and Giroux, p. 117. 
27 Brodsky, p. 116. 
28 Ibid. 
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A glowing oaken grain 

covers the tiny bones of the joints. And the brain 

knocks like the glass’s ice cube tinkling.29  

 

Förfrämligandet sker här genom att subjektets kropp identifierar sig med tingen, till och med 

antar dess former. Återigen vill jag påpeka hur detta tycks uppfattas simultant av lyriskt 

subjekt och läsare, och hur detta bidrar till att förfrämligandets effekt drabbar båda med 

oförminskad kraft. Den omvandling från bekant till främmande som läsaren iakktar, iakttas 

således på mer eller mindre samma sätt av det lyriska jaget. Jag anser det värt att i detta 

sammanhang (vilket kan gälla även för Brodskys poesi som helhet) betona det lyriska 

subjektets perception, eftersom detta utgör en nyckelkomponent i skapandet av det vi 

uppfattar som ett alienerat diktjag. Subjektet, vilket framgår av ovanstående citat, tycks 

befinna sig ovanför, liksom avskuret från det sammanhang som presenteras – en effekt som 

förstärks av att det omtalar sig själv i tredje person. Exemplen på detta är många; följande 

rader kan än en gång påminna om detta: ”A nodding head now jerks itself upright/to keep 

faces and phone numbers from sliding into the dark/and off the precarious edge of memory.”30 

I ovanstående metafor är det kroppen – huvudet – som förfrämligas, liksom minnet, vilket i 

metaforen ges konkreta, fysikaliska egenskaper. 

 

Subjekt/rum 
Ännu ett iögonfallande drag i Brodskys poesi är hur det lyriska jaget ofta tycks tala från en 

given punkt eller plats. I både Nocturne och Cape Cod talar det lyriska subjektet i presens, 

som om dikten författades allteftersom den ägde rum. I det förra exemplet befinner sig 

diktjaget, åtminstone immateriellt sett, i Kaunas, Litauen – i den senare är platsen Cape Cod, 

USA. I båda fallen tycks sambandet subjekt/plats mer eller mindre obrutet. Det lyriska jaget 

är alltid medvetet om sin existens i ett konkret, fysiskt sammanhang och de konsekvenser som 

följer av detta: platser är namngivna, rörelser och yttranden produceras i hög grad i relation 

till en spatial verklighet; till och med vålnadens resa i Nocturne förefaller äga rum på detta 

sätt, liksom senare dess vandringar i Kaunas.  

På samma sätt är det fysiska rummet påtagande för subjektet i Cape Cod. Den överfärd som 

diktjaget företar sig här är dock betydligt mer drömsk än i föregående dikt:  
 

                                                            
29 Brodsky, p. 118. 
30 Brodsky, p. 121. 
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And then the darkness thickened. All lights fled, 

a turbine droned, a head ached rhythmically, 

and space backed up like a crab, time surged ahead 

into first place and, streaming westwardly, 

seemed to be heading home, void of all light, 

soiling its garments with the tar of night.”31 
 

Här är det förfrämligande greppet påtagligt; händelseförloppet är fragmentariskt, tiden smälter 

samman med rummet. Också kroppen upplevs som frånkopplad – huvudet, uppenbarligen 

tillhörande det lyriska subjektet, framstår, indirekt omtalat, som ett ting. Först när resan är 

över blir världen i någon mån igenkännelig, något som markeras av att subjektet åter talar i 

första person: ”I fell asleep. When I awoke to the day,/magnetic north had strengthened its 

deadly pull./I beheld new heavens, I beheld the earth made new./It lay/turning to dust, as flat 

things always do.”32 Främmandegöringen är även här närvarande i beskrivningen av rummet, 

vilket är uppenbart inte minst i passager som den ovan citerade. Återigen finnner vi en värld 

dominerad av destruktiva, hotande krafter, främst illustrerade av den dödliga magnetiska 

nordpolen. 

Vidare beskrivs New Englands städer som ”shining in darkness mile after mile/with 

imbricate, speckled scales of shingle and tile,/like schools of sleeping fish hauled in by the 

vast/nets of a continent that was first discovered/by herring and by cod[…]”33 Likheten med 

beskrivningen av gatstenarna i Nocturne är uppenbar (se not 17). Det maritima anslaget, ofta 

nära associerat med förfrämligandets effekt, är överhuvudtaget starkt i Cape Cod. Stundtals 

passerar det nästan obemärkt, i rader som ”A weary, buzzing ventilator mills/the U.S.A.’s hot 

air with metal gills.”34 Här blir det bekanta obekant på samma sätt som i tidigare redovisade 

exempel från Nocturne; det bekanta tinget uppfattas genom ett annat ting, i det här fallet 

fiskens gälar. I andra fall uppträder det med avsevärd symbolisk betydelse:  

 
Preserve these words against a time of cold, 

a day of fear: man survives like a fish, 

stranded, beached, but intent 

on adapting itself to some deep, cellular wish, 

wriggling toward bushes, forming hinged leg-struts, then 

to depart (leaving a track like the scrawl of a pen) 
                                                            
31 Brodsky, p. 117f. 
32 Brodsky, p. 118. 
33 Brodsky, p. 120. 
34 Brodsky, p. 119. 
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for the interior, the heart of the continent.35 

 

I Betheas tolkning är det Brodskys språk som likt en strandad fisk till varje pris försöker 

anpassa sig till en ny terräng.36 Oavsett om vi väljer denna typ av direkt biografisk läsning, 

(vilket det är vår avsikt att undvika) står det klart att den landgående fisken utgör en effektfull 

symbol för anpassningens villkor. Den är också ett illustrativt exempel på hur det bekanta 

görs främmande – i det här fallet (om vi för tydlighetens skull kan enas om en sådan läsning) 

exiltillståndet, som liknas vid fiskens öde. En passage från Sjklovskij kan förtydliga saken 

ytterligare: 

 
An image is not a permanent referent for those mutable complexities of life which are revealed through it; its 

purpose is not to make us perceive meaning, but to create a special perception of the object – it creates a 

‘vision’ of the object instead of serving as a means for knowing it.37 

 

Den strandade fisken är, just som Sjklovskij beskriver, ett sätt att frammana en komplex bild 

av det bekanta (exiltillvaron) snarare än att verka som genväg till vår förståelse av det. På så 

sätt är den också, som grepp betraktad, utpräglat poetisk; dess främsta kännetecken är 

mångtydighet, inte precisering – eller, för den delen, automatisering. På så sätt övervinns 

också den automatiserade läsningen och begreppet exil får en ny, eller snarare flera nya, 

innebörder. I detta avseende är fisken nära besläktad med vålnaden från Nocturne, även denna 

en effektfull symbol för exilen. 

Den vandrande fisken återkommer även senare i dikten, som besökare av det lyriska 

subjektet: 
 

The door is creaking. A cod stands at the sill. 

He asks for a drink, naturally, for God’s sake. 

You can’t refuse a traveler a nip. 

You indicate to him which road to take, 

a winding highway, and wish him a good trip. 

He takes his leave, but his identical 

 

twin has got a salesman’s foot in the door. 

(The two fish are as duplicate as glasses.) 

All night a school of them come visiting. […]38 

                                                            
35 Brodsky, p. 124. 
36 Bethea, p. 207. 
37 Lodge, p. 25. 
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Även här kan fiskarna med fördel tolkas symboliskt (Betheas tolkning är möjligen mindre 

lyckad i detta sammanhang). Hellre än att diskutera möjlig symbolik vill jag dock framhålla 

detta stycke som ännu ett exempel på hur Brodsky genomgående fyller sin dikt med 

surrealistiska inslag, vilket i sin tur bidrar till intrycket av en i allt väsentligt främmande 

diktvärld. I just detta fall kan det dock vara värt att påpeka att det lyriska subjektets 

iakttagande av det som sker snarare är igenkännande än överraskat; fiskarna är ju trots allt 

besläktade med diktjaget, vars öde de delar. Överhuvudtaget tycks det vila ett slags 

självklarhet också över många av diktens mest osannolika och vid första intrycket främmande 

scener, något som oundvikligen tvingar oss att ifrågasätta det lyriska subjektets påstådda 

alienation. Är det lyriska jaget i själva verket ytterst hemma i den surrealistiska, lyriska 

världen? 

Låt oss återkomma till detta. Oaktat det lyriska subjektets förhållande till den diktade 

världen står det klart att fiskarnas osannolika uppträdande i den bekanta kontexten, som grepp 

betraktat, är en betydande del i det genomgående förfrämligandet av rummet och tingen som 

vi påtalat tidigare. Som sådant utgör det också, om man så vill, ett gott exempel på diktens 

medvetet försvårade form och hur denna genererar den fördröjda perception som Sjklovskijs 

talar om. 

Slutligen bör framhållas att även den strandade fisken är ett uttryck för displacement; den 

kan till och med sägas vara människans föregångare i detta avseende. Brodsky påminner oss 

om detta i rader som (citat ”within us lives…”/ ”first discovered…”). I sitt våldsamma byte av 

element karakteriserar de exilens uppslitande effekter. Men fiskens redogörelse för exilen är 

också ett slags tröst – den vill påminna subjektet om att denne trots allt inte är ensam. 

Ytterligare några exempel på förfrämligandet av tingen och rummet bör nämnas. Följande 

passage är ett av dessa: 
 

Stifling. There’s a cockroach mob in the stadium 
of the zinc washbasin, crowding around the old 

corpse of a dried-up sponge. Turning its crown, 

a bronze faucet, like Caesar’s laureled head, 

deposes upon the living and the dead 

a merciless column of water in which they drown.39 

 

                                                                                                                                                                                          
38 Brodsky, p. 128. 
39 Brodsky, p. 123. 
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Här slås vi oundvikligen av ett intryck liknande det i föregående scen; det förfrämligande 

greppet är intakt, men det är ofrånkomligen något bekant över det som sker. Effekten är i allt 

väsentligt dubbel; den vardagliga scenen framstår som obekant – som bevittnad för första 

gången – i linje med Sjklovskijs teori. Den uppfattas indirekt, via ett historiskt motiv – vilket i 

sin tur inte kan undgå att främmandegöras av bilden av insekterna i diskhon. Givetvis är det 

den historiska referensen som utgör det bekanta, på förhand kända i sammanhanget. Det som 

sker i nuet framstår närmast som en återspegling av detta. På samma sätt förhåller det sig med 

rader som “Only the stacked white china on the stove/could look so much like a squashed, 

collapsed pagoda.”40 Frånsett avsaknaden av en specifik historisk referens är det stilistiska 

greppet oförändrat; bilden av porslinet framkallar ytterligare en bild, den föreställande en 

raserad pagod. De båda bilderna uppfattas parallellt och främmandegör varandra. Också här är 

den poetiska bilden nära knuten till textens subjekt; och liksom i tidigare fall tycks det vid 

sidan av den distans som motivet så uppenbart genererar i förhållandet mellan subjekt och 

ting, även finnas ett omisskännligt inslag av igenkänning från det lyriska jagets sida. 

Genom dessa bilder frambringas dock en vardaglig, högst prosaisk och opoetisk tillvaro – 

en hög odiskade tallrikar översållad av insekter. En rå, smutsig värld lyser igenom poetiska 

språket, och gör oss medvetna om subjektets fysiska tillvaro. Om detta är den mytiska exilens 

villkor har vi att göra med ett påtagande oromantiskt tillstånd; ett tillstånd där språket och 

poesin många gånger tycks vara den enda tillflykt som står till buds. Detta är ett 

återkommande fenomen som förtjänar att undersökas närmare. Låt oss läsa följande rader: 

 

 
Man broods over his life like night above a lamp. 

At certain moments a thought takes leave of one 

of the brain’s hemispheres, and slips, as a bedsheet might, 

from under the restless sleeper’s body clamp, 

revealing who-knows-what-under-the-sun. 

Unquestionably, night 

 

is a bulky thing, but not so infinite 

as to engross both lobes. By slow degrees 

the Africa of the brain, its Europe, the Asian mass of it, 

as well as other prominences in its crowded seas, 

creaking on their axis, turn a wrinkled cheek 

toward the electric heron with its lightbulb of a beak.  
                                                            
40 Ibid. 
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Kroppen fortsätter här att anta obekanta former. Hjärnans hemisfärer som natten inte förmår 

uppta; sakta vänder de sig mot ljuset, som med ens tagit formen av en häger med en 

glödlampa till näbb. Här är bildspråket inte längre hotande som i tidigare passager, utan tycks 

ha fått något nästan lugnande över sig. I motsats till den fientlighet som präglat tidigare bilder 

framstår den poetiska världen i dessa rader i det närmaste som inbjudande – detta trots att det 

förfrämligande språket är minst lika närvarande här. Världen, via poesin, blir här ett med 

subjektet. Lampan, ett ting, antar formen av ett levande väsen. I denna drömlika scen är den 

fördröjda perceptionen intakt, men subjektet reagerar inte, som tidigare, med känslor av 

alienation. Istället infinner sig en känsla av hemvändande, av samhörighet. Här kan möjligen 

diktens titel tjäna ett klargörande syfte. Syftet med vaggsången är just att bringa lyssnaren till 

ro, vilket är precis vad som sker i dessa rader. 

Vad som är anmärkningsvärt i dessa rader är hur poesin tycks vara det enda hem som står 

till subjektets/författarens förfogande. Hos Edward Said möter vi samma tanke i en 

hänvisning till en av 1900-talets mest betydande exilförfattare: 
 

[…] Adorno saw all life as pressed into ready-made forms, prefabricated “homes.” He argued that everything 

that one says or thinks, as well as every object one possesses, is ultimately a mere commodity. Language is 

jargon, objects are for sale. To refuse this state of affairs is the exile’s intellectual mission. Adorno’s 

reflections are informed by the belief that the only home truly available now, though fragile and vulnerable, is 

in writing.41 

 

Här finns två betydelsefulla insikter: dels den om författarens unika förhållande till språket, 

vilket följer av exilen – språket i egenskap av ett nytt hem – dels, som en direkt följd av detta, 

exilförfattarens tvungenhet att utmana det prefabricerade språket. I ljuset av detta framträder 

exilens kvalitéer av lingvistisk händelse, av möjlighet och, om man så vill, litterärt uppdrag. 

Originalcitatet från Adornos Minima Moralia lyder: 
 

In his text, the writer sets up house. Just as he trundles papers, books, pencils, documents untidily from room to 

room, he creates the same disorder in his thoughts. They become pieces of furniture that he sinks into, content or 

irritable. [...] For a man who no longer has a homeland, writing becomes a place to live. In it he inevitably 

produces, as his family once did, refuse and lumber.42 

 

                                                            
41 Said, p. 184. 
42 Adorno, Theodor, Minima Moralia: Reflections from Damaged Life, NLB, 1974, p. 87. 
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Avståndet från dessa rader till det tillstånd vi finner i Brodskys poesi är aldrig långt. Adorno 

poängterar dock att detta medför viss problematik; anförandet avslutas med konstaterandet att 

”[i]n the end, the writer is not even allowed to live in his writing”.43 Exilförfattaren är 

ofrånkomligen tvungen att söka sitt hem i det skrivna ordet, men måste samtidigt undvika att 

bli allför hemtam i detta, dvs. han måste undvika det invanda och bekväma – egentligen allt 

det som karakteriserar ett hem. I ett annat kapitel ur samma verk fastslår Adorno: “[T]he 

concept of austerity, though hardly ship-shape or watertight, still seems, in emigration, the 

most acceptable lifeboat. Only a few, admittedly, have a seaworthy example at their disposal. 

To most boarders, it threatens starvation or madness.”44 Här talar författaren om tillflykten till 

en strängare, mer essentiell tillvaro. Praktiserandet av ’austerity’, vilket Adorno utnämner till 

den exilintellektuelles estetiska livbåt, är i allt väsentligt giltigt för författarens liv såväl som 

för dennes skrivande. 

För att ytterligare klarlägga denna tanke kan vi beakta några rader ur essän ”The Condition 

We Call Exile” från Brodskys essäsamling On Grief and Reason:  
 

[…] one more truth about the condition we call exile is that it accelerates one’s otherwise professional flight – or 

drift – into isolation, into an absolute perspective: into the condition at which all one is left with is oneself and 

one’s language, with nobody or nothing in between.45 

 

Brodskys uppfattning är en i flera avseenden identisk avspegling av Adornos syn på 

exiltillståndet – men Brodskys och Adornos utgångspunkter skiljer sig något i fråga om 

författarens roll. Där Adorno talar om ett utmanande av jargong, av konventioner, talar 

Brodsky om att arbeta för ett uppslagsverk: litteraturen är ”a dictionary of the language in 

which life speaks to man.”46 Författarens uppgift är att bidra till den mänskliga erfarenheten – 

exilförfattaren gör naturligtvis detta med utgångspunkt i sin egen högst unika situation. 

Gemensamt för båda är dock föreställningen om språket och skrivandet som exilförfattarens 

enda möjliga tillflyktsort; en tillflyktsort som aldrig kan tillåtas utveckla de egenskaper som 

utmärker ett verkligt hem. Exilförfattaren kan aldrig tillåta sig den lyx det innebär att vara 

hemma i språket. Hos Brodsky är denna tanke fullt realiserad. Här möter vi ett subjekt vars 

mest beständiga tillstånd är just alienation, avsaknaden av en plats. Men stundtals innebär det 

                                                            
43 Ibid. 
44 Adorno, p. 34. 
45 Brodsky, Joseph, On Grief and Reason, Farrar, Straus & Giroux, New York 1996, p. 32. 
46 Brodsky, Joseph, On Grief and Reason, Farrar, Straus & Giroux, p. 33. 
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poetiska rummet att författare/lyriskt subjekt kan existera i ett kontinuum – här finns en 

obrutenhet mellan subjekt och omgivning, mellan jaget och tingen. 

I Nocturne finner vi en passage som ytterligare utvecklar tanken om litteraturen som 

hemmahörande: 

 
Every thing has a limit: the horizon that splits 

a round eye; for despair, it is memory; often 

it’s the hand’s fabled reach. 

Only sound, Tomas, slips, 

spectre-like from the body. An orphan 

sound, Tomas, is speech.47 

 

Kanske kan ”speech” läsas med avseende på det mänskliga språket i allmänhet – och ”orphan 

sound” kan tolkas som språket fördrivet från sin ursprungliga kontext. Men speech kan även 

ställas i kontrast till writing – det skrivna ordet – en yttring av språket som, i bästa fall, är allt 

annat än föräldralös. Skriften är språket fäst på papper, materialiserad; i motsats till talet 

försvinner den inte i tomma intet. Detta är ytterligare en aspekt av föreställningen om 

litteraturen som författarens hemland. (Häri ryms även en annan insikt: nämligen att 

litteraturen, som en utvidgning av minnet, har förmågan att trotsa tiden. Detta motiv är typiskt 

för Brodsky).  

Exilförfattarens predikament är således att tvingas söka sitt hem i en värld som till sin natur 

är sådan att den motsätter sig ett sådant företag. För poeten blir detta än mer tydligt, eftersom 

poesins uppgift är just att utmana språket – att inte hänfalla åt det hemtama. 

 

 

 

Exilen som motiv 
Så långt har vår läsning behandlat den främmandegörande tropen och dess betydelse för 

skapandet av ett subjekt i exil. Vad som emellertid inte kan förbises är förekomsten av ett 

implicit eller uttalat motiv som kompletterar bilden. 

För att göra analysen komplett måste även denna aspekt tas i beaktande – och detta för oss 

ofrånkomligen in på områden utanför texten, händelser rörande författarens faktiska liv. 

Kanske kommer det visa sig svårt att hålla dessa händelser utanför texten – kanske kommer 

                                                            
47 Brodsky, p.223. 
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det visa sig att text och liv är alltför sammantvinnade för att på ett positivt sätt kunna skiljas 

åt. Kanske måste vi i fallet Brodsky delvis frångå föreställningen om att författaren är död och 

att texten lever sitt eget liv, oberoende av sin skapare. I varje fall måste vi kunna konstatera 

det osannolika i att en någotsånär insatt läsare av Brodsky skulle vara ovetande om 

författarens liv och öde, av den enkla anledningen att så gott som allt som skrivits om 

Brodskys poesi också i någon grad också blandar in biografiska element. Varje läsning av 

Brodsky är i och med detta, i någon mening, biaserad. Kanske är den biografiska bilden av 

författarens exil så färgad av den mytologiska, ”fiktiva” exiltillvaron hämtad ur hans poesi – 

och vice versa – att en total åtskillnad är omöjlig? 

 

Frågan kunde formuleras på följande sätt: Är Joseph Brodsky det lyriska subjektet? Oaktat 

hur vi väljer att besvara frågan, kan vi knappast förneka att det lyriska subjektet och den reelle 

författaren har en hel del gemensamt. Även om vi avstår från att i detalj utforska förhållandet 

mellan liv och text, bör vi vara medvetna om att denna problematik existerar – och, inte minst, 

att den får konsekvenser för vår tolkning.  

Med detta i åtanke vänder vi oss åter till texten. Det är tydligt att de två dikter som utgör 

underlaget för vår analys är skyldiga mycket av sin status som exilpoesi till de förhållandevis 

konkreta uttryck för exil som återfinns på motivplanet. I såväl Nocturne som Lullaby är 

subjektets fysiska transport och displacement, förflyttning eller förvisning, återkommande 

inslag. Detta tar sig explicita uttryck redan från början i Nocturne, där vålnaden kan läsas som 

en representation av själens förvisning från kroppen, från sitt levande, materiella 

sammanhang. Diktens vålnad befinner sig i landsflykt i de levandes värld, men tycks även ha 

företagit sig en resa från sitt kött ”in a fleabag somewhere overseas”, tillbaka till en sedan 

tidigare välbekant värld. Med detta antyds samtidigt att även den fysiska personen ifråga, som 

en vålnadens köttsliga spegelbild, befinner sig utanför sin ursprungliga kontext. Den bild som 

här tecknas är slående i sin beskrivning av exilens villkor. Fysiskt sett kan en människa bara 

befinna sig på en plats – människans själ är däremot inte bunden av rummets lagar och trotsar 

med lätthet de uppritade gränserna. Här kan även inflikas att litteraturen med samma lätthet 

trotsar dessa gränser. 

I Lullaby är förekomsten av landgående fiskar ett uttryck för liknande erfarenheter. Med all 

sannolikhet kippande efter andan försöker dessa havslevande varelser anpassa sig till sina nya 

villkor på land. Men fiskarna skiljer sig i ett viktigt avseende från vålnaden i föregående dikt: 

de är inställda på anpassning till varje pris. I och med detta uttrycker de hoppfullhet, i motsats 

till vålnaden som snarare symboliserar ett låst, oföränderligt tillstånd. 
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Den utomkroppslighet som vålnaden representerar återkommer i Lullaby där jaget syns 

beskriva den egna kroppen från en punkt belägen vid sidan om denna. I dessa beskrivningar, 

framförda i tredje person, presenteras kroppen fragmentiserad. 

En resa liknande den i Nocturne har företagits av subjektet även i Lullaby. Här tycks den 

emellertid ha gått i motsatt riktning – från den gamla till den nya världen. Resultatet av detta i 

dikten är just det tredelade seende (triangular vision) som Bethea talar om. Personen i exil 

kan av naturliga skäl bara befinna sig på en kontinent åt gången – men är inte desto mindre 

tvingad att skapa sitt jag, sin subjektivitet, i dialog med två världar. Diktjaget är inte med 

nödvändighet bundet av dessa lagar och kan om det så önskar befinna sig på två platser 

samtidigt och därmed upphäva exilens villkor. I Lullaby of Cape Cod tycks emellertid diktens 

subjekt fixerat i rummet och tiden. Kanhända är detta en av förutsättningarna för tanken om 

ett odelat subjekt; hursomhelst bidrar det till att förstärka bilden av det traditionella 

exiltillståndet som ett tillstånd av förvisning från en plats till en annan. Endast i ett 

immateriellt tillstånd, i vålnadens tillstånd, kan dessa villkor i någon mening upphävas. Den 

rörelse dikterna beskriver är värd att kommentera ytterligare; å ena sidan har vi den luftfärd 

som sker i Lullaby, å andra sidan vålnadens överfärd, i motsatt riktning, i Nocturne. Den 

fysiska personens motvilliga resa åt det ena hållet följs av det icke-materiella jagets resa 

tillbaka. I dessa två motsatta rörelser tycks exilen än en gång sammanfattad. Här kan Betheas 

princip om det tredelade seendet med fördel appliceras; den beskrivna rörelsen motsvarar i allt 

väsentligt denna modell. 

Här kan det vara på sin plats att citera en passage från Said: 

 
Seeing “the entire world as a foreign land” makes possible originality of vision. Most people are principally 

aware of one culture, one setting, one home; exiles are aware of at least two, and this plurality of vision 

gives rise to an awareness of simultaneous dimensions, an awareness that – to borrow a phrase from music – 

is contrapuntal. For an exile, habits of life, expression, or activity in the new environment inevitably occur 

against the memory of these things in another environment. Thus both the new and the old environments are 

vivid, actual, occurring together contrapuntally.48 

  

Saids yttrande är i allt väsentligt giltigt för Brodskys poesi. Subjektet i exil är aldrig odelat 

utan ständigt tvingat att jämföra nuet med det förflutna, en plats och kontext med en annan. 

Att detta oundvikligen följs av ett nytt sätt att se världen och tingen är inte svårt att föreställa 

                                                            
48 Said, Edward, Reflections on Exile and Other Essays, Harvard University Press 2000, p. 186. 
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sig. Det är anmärkningsvärt hur naturligt detta tycks sammanfalla med främmandegöringens 

princip med dess betoning av just ”originality of vision”. 

 

 

 

Förhållandet mellan motiv/grepp 
Hur är motivet beroende av den främmandegörande tropen? Ett tänkbart svar är att motivet är 

grundat främst i subjektets rörelse. I kombination med den förfrämligande perceptionen, 

seendet, skapar det ett tillstånd av exil hos det lyriska jaget.  

Av dessa iakttagelser kan vi konstatera att textens känsla av exil inte enbart beror av det 

poetiska greppet, utan även av ett i texten genomgående motiv. Motivet, fastän tämligen 

uttalat, hämtar näring från vår föreställning om författaren Brodskys exil: frågan om textens 

jag kunde vara ”jag Brodsky” är ständigt berättigad. Varje läsare bör vara medveten om dessa 

förhållanden. 

Textens exilkänsla kan i första hand tillskrivas subjektets rörelse i rummet. Som vi sett är 

Brodskys dikter fulla av just bilder som dessa; jagets förflyttning i rummet, men exilen kan 

även förstås på ett annat plan – som existentiell, ett subjektets förhållande till yttervärlden, 

eller ett jagets förhållande till den egna kroppen. I det sistnämnda karakteriseras motivet av 

vad som skulle kunna kallas ett slags utomkroppslighet. Av tidigare citat har vi sett hur 

subjektet tycks uppleva den egna kroppen som fragmentiserad, hur subjektet iakttar den på 

avstånd snarare än är ett med den. I detta tillstånd finns ett utpräglat drag av simultaneitet; 

jaget befinner sig på en plats men är samtidigt någon annanstans. Denna typ av bild tycks i 

någon mån även reflektera den flerdimensionalitet som Said talar om. Konsekvensen av detta 

är ett fragmentiserat subjekt, ett subjekt i avsaknad av såväl en sammanhållen identitet som en 

given plats i världen. Denna typ av existentiell exil är minst lika påfallande som sin fysiska 

dito, den som är grundad främst i subjektets förflyttning i rummet. 

I texten samarbetar motiv och poetiskt grepp för att skapa dessa intryck. Det bör emellertid 

påpekas att dessa begrepp stundtals är svåra att hålla isär: motivet följer av det poetiska 

greppet och vice versa. I samma utsträckning som bilden av en man i exil är en konsekvens av 

den poetiska tropen verkar denna trop, nästan med nödvändighet, följa av själva 

föreställningen om exilmotivet. Det lyriska greppet, starkt associerat till jagets perception, 

beskriver subjektets avskurna förhållande till den yttre världen – och det är i detta som 

exilmotivet uppstår. Följden av detta är att det i många fall är mycket svårt att på ett 



25 
 

tillfredsställande sätt åtskilja motiv och formellt grepp. Om det går att peka på något slags 

genomgripande inkorporation av Sjklovskijs princip står denna närmast att finna i Brodskys 

användning av historiska paralleller. Som vi sett av tidigare citat är detta ett effektivt sätt att 

skapa den fördröjda perception som utmärker det litterära greppet. Detta flerdimensionella 

seende är givetvis besläktat med den förskjutning av perspektiv som följer av exiltillståndet 

(och därmed med den kontrapunktiska effekt som Said introducerar). Det skiljer sig dock från 

detta genom att vara förankrat inte i rummet utan i tiden; nuet kontrasteras mot ett förflutet 

och de två parallella verkligheterna speglar varandra.  

Vi kan utan svårighet hitta flera exempel på dessa historiska/litterära analogier: ”High up on 

its perch,/like the fiery warning at Balthazar’s feast,/the inscription Coca-Cola hums in red.”49 

Ovanstående rader är ett illustrativt exempel på den naturlighet som ofta omger dessa infall, 

den otvungenhet med vilken de yttras. Här är kontrasterna starka: den blinkande neonskylten, 

en av vår tids självklarheter, ställs bredvid ett symbolladdat bibliskt motiv.   

Ännu ett exempel finner vi i de tidigare citerade raderna: ”Like a despotic Sheik, […] I have 

switched Empires.”50 

Valet av ”Empires” i ovanstående citat för tankarna till det romerska kejsardömet – eller, för 

den delen, till det ryska. Denna avsiktliga anakronism är Brodskys användning av det 

förfrämligande greppet i ett nötskal – det är också ett av författarens viktigaste grepp generellt 

sett. Det är denna typ av historiskt minne som utmärker Brodsky; och som är det kanske bästa 

exemplet på en genomgående applicering av Sjklovskijs idiom. Detta är den medvetet 

försvårade formen realiserad – framställandet av en bild vi inte med ens uppfattar, utan som 

framstår först i ljuset av en annan. Frågan är: hur är detta relaterat till exilmotivet? Utan 

tvekan är det historiska minnet relaterat till den kontrapunktiska medvetenheten (se Said för 

definition); men om den senare är ett resultat av upplevelsen av två geografiska verkligheter, 

vad är motsatsen hos det historiska minnet? Är det lyriska subjektet hemmahörande inte bara 

på mer än en plats utan också i mer än en historisk kontext? Denna insikt inger en känsla av 

både ett förlorat och ett återfunnet sammanhang, en känsla av såväl exil som av 

hemvändande; ett förlorat då som återuppstår i ett nu. 

Denna föreställning är relaterad till den om exilen som en tillflykt till språket; och, som en 

förlängning av detta, till minnet. I skrivandet, som är på en gång minne och språk, är 

författaren hemma. Men ”hem” är ett relativt begrepp – det beskriver en plats, ett 

sammanhangs förhållande till andra platser. Textens subjekt är hemma i både en historisk och 
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en samtida verklighet – och samtidigt inte hemma i någon av dem. Häri uppstår, åtminstone 

till viss del, textens exiltillstånd, samtidigt som föreställningen om exil upphävs eller 

åtminstone reduceras till just den fysiska omplaceringen – displacement, men utan de negativa 

konnotationerna. Displacement bör alltså i detta sammanhang förstås endast som omflyttning, 

utan att någon värdering läggs i detta. 

Kanske måste vi dra slutsatsen att exiltillståndet i sig medför en akt av förfrämligande; det 

automatiserade betraktandet är med ens upphävt – exilförfattarens språk vittnar, mer än 

någonting annat, om detta. Eller omvänt – den främmandegjorda perceptionen leder till ett 

textens tillstånd av exil, av alienation. Här påminns vi än en gång om svårigheterna i att 

åtskilja motiv och grepp.  

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Sjklovskijs princip är genomgående och en central del i gestaltandet av exiltillståndet men kan 

inte uteslutande förklara detta. Motivet, den relativt klart uttalade bilden av en man i exil, är 

den komponent som kompletterar framställningen. I första hand av utgörs detta motiv av 

subjektets förflyttning i rummet. I de dikter som är föremål för vår studie är detta både antytt 

och uttalat; ett exempel är de överfärder som förekommer i de båda dikterna. 

Motivet utgörs även av det förfrämligande seendet; subjektets alienerade betraktande av den 

omgivande världen. Det är i denna sista aspekt som det stundtals är svårt att separera motiv 

och grepp; bilden av en man som betraktar en främmande värld (motiv) är väl integrerad med 

det poetiska, förfrämligande språket (grepp). 

Fastän exiltillståndet utgör ett självständigt litterärt motiv, skapat till stor del genom 

referenser som verkar intertextuellt, tycks det aldrig helt kunna separeras från erfarenheten. 

Det är i någon mening omöjligt, eller åtminstone poänglöst, att tala om exillitteratur utan att 

på samma gång tala om sådant som ligger utanför texten. Enbart att foga prefixet exil till ett 

begrepp indikerar något utomtextligt, något som är direkt beroende av reella, fysiska 

förhållanden. Att förhålla sig strikt formalistisk till detta ämne är således problematiskt. Att 
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behandla exillitteraturen enbart som ett textuellt fenomen är att i någon mening tysta den röst 

som talar ur exilen; det är att insistera på att litteraturen kan separeras från erfarenheten på ett 

sätt som knappast gagnar en författare i landsflykt. 

Said motsätter sig ett sådant förhållningssätt till litteraturen. De ryska Brodskyforskarna 

förnekar inte heller de världsliga omständigheter som omger Brodskys författarskap men 

väljer att framhålla de litterära aspekterna hos dennes exilmotiv. 

Det primära valet vi ställs inför är alltså följande: vi kan välja att läsa exilmotivet som ett 

uteslutande textuellt–litterärt sådant och finna gott om exempel ur litteraturen för att påvisa 

dess drag av konstruktion, av verk; men i och med att vi gör detta kommer vi i någon mening 

att ignorera den erfarenhet som är unik för varje exilförfattare. För att tillgodogöra sig denna 

erfarenhet måste emellertid verket läsas i en större kontext än den strikt litterära. 

Vår avsikt har varit att så långt som möjligt behandla Brodskys poesi som text snarare än som 

erfarenhet; således har vi valt att fokusera främst på hur upplevelsen av exiltillståndet är 

konstruerat genom motiv och grepp i texten. Det säger sig självt att detta förutsätter en 

uppfattning om vad exiltillståndet består i, om vad som utgör dess essens. Här refererar man 

lättast till andra texter som beskriver detta tillstånd, vilket får som konsekvens att vår 

uppfattning av exiltillståndet ytterst är textuell: den närs av referenser till andra exempel på 

litterär exil. Samtidigt närs den av biografiska fakta om Joseph Brodskys personliga landsflykt 

– föreställningar som i sig hämtar näring från författarens skönlitterära verk. Detta är det 

kanske bästa exemplet på svårigheterna i att skilja erfarenhet och fiktion i de fall vi har att 

göra med exillitteratur. 

Brodskys historiska minne – ett klassiskt exempel på hur erfarenheten tolkas via texten – är 

utan tvekan ett uttryck för exiltillståndets omvandling till text, till litterär företeelse i första 

hand. Men det är också ett illustrativt exempel på förfrämligandets teknik: genom att en bild 

kontrasteras mot historien, uppfattas samtidigt med denna, uppstår den försvårade perception 

som utmärker Sjklovskijs estetiska princip. Här uppstår även den kontrapunktiska effekt som 

Said talar om.  

Avsikten med denna studie har varit att visa på hur exiltillståndet framställs i Joseph 

Brodskys poesi med utgångspunkt i Viktor Sjklovskijs ”Art as Technique”. Min förhoppning 

är att jag även visat på att gestaltningen av exiltillståndet knappast låter sig begränsas till ett 

enda grepp – liksom på det svåra i att tala om exillitteraturen som en uteslutande textuell 

företeelse. 
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