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“Все четверо”

Закрыв глаза, я выпил первым яд,
И, на кладбищенском кресте гвоздима,
душа прозрела: в череду утрат
заходят Ося, Толя, Женя, Дима
ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядят
четыре стихотворца-побратима.
Их дружба, как и жизнь, необратима.
19711

Inledning
Problemformulering och syfte
Utgångspunkt för uppsatsen är att genom intertextuell analys och närläsning undersöka
två dikter, Iosif Brodskijs “Zakričat i zachlopočut petuchi...”2 och Anna Achmatovas
“Poslednjaja roza”,3 och vad de förmedlar om varandra, om hur andra texter och myter
används av poeterna för att suggestera fram och kommunicera vissa bilder och teman,
såväl till varandra som till läsaren. Jag ska försöka visa, genom analys av ovanstående
dikter, hur Achmatova för arvet från silveråldern och akmeismen vidare till Brodskij och
hur han förvaltar detta arv.
Iosif Brodskij och Anna Achmatova
Iosif Brodskij, 1940-1996, föddes under andra världskriget i Leningrad. Han tillhörde den
generation som kom efter Anna Achmatova, som växte upp i det gamla, förrevolutionära
1

Najman, Anatolij Genrichovič, “Četyre stichotvorenija.” Ingår i Achmatovskie čtenija. Vyp. 3, Svoju mež
vas ešče ostaviv tenʹ-, Koroleva, Nina Valerianovna & Kovalenko, Svetlana Alekseevna (red.), s. 56,
Nasledie, Moskva, 1992.
2

Brodsky, Joseph, Sočinenija Iosifa Brodskogo. T. 1, Puškinskij fond, Sankt-Peterburg, 1992, s. 194f.

3

Achmatova, Anna Andreevna, Sobranie sočinenij v šesti tomach. T. 4, Knigi stichov, Èllis Lak, Moskva,
2000, s. 449.
4

Ryssland och Sankt Petersburg. Då han träffade Achmatova för första gången 7 augusti
196145 var Brodskij vid den här tiden i stort sett helt okänd för allmänheten,6 men läst i
relativt stor utsträckning i samizdat7 (se s. 17ff.). Trots att hans poesi hade publicerats i
olika journaler utkom den första samlingen, Stichotvorenija i poèmy, i New York 1965
(utan Brodskijs vetskap) medan den första riktiga samlingen som Brodskij själv
förberedde, Ostanovka v pustyne, gavs ut i New York 1970 8, alltså fyra år efter att
Achmatova hade gått bort och två år innan Brodskij själv tvingades lämna landet. Det
är, som nämndes ovan, viktigt att ha i åtanke att Brodskij, ända fram till exilen, tillhörde
den icke-officiella kulturen som inte hade något godkännande från de sovjetiska
myndigheterna (se s. 16f.). Att bli publicerad var således långt ifrån en självklarhet,
vilket innebar att Brodskij per automatik blev en författare i den kulturella periferin, vilket
även gällde Achmatova som under långa perioder var förlagd med tryckförbud.
Brodskij hade vid det första mötet endast en vag uppfattning om Achmatovas poesi
och det som han hade läst hade inte gjort något direkt intryck på honom.9 Han drogs
inte primärt till poeterna som brukar inräknas under benämningen silveråldern (han
uppgav själv att det var först Marina Cvetajeva och Osip Mandelʼštam från denna epok
som intresserade honom10) utan fastnade först och främst för rysk poesi från 1800-talet,

4

Losev, Lev Vladimirovič, Iosif Brodskij: opyt literaturnoj biografii, 4. izd., ispravl., Molodaja Gvardija,
Moskva, 2010, s. 68.
5

Brodskij är inte lika exakt utan härrör det första mötet till 1961 då han var 21 år gammal (Brodsky,
Joseph, Dialogi s Iosifom Brodskim: literaturnye biografii, izd-vo Nezavisimaja Gazeta, Moskva, 1998, s.
224).
6

Najman 1992, s. 53.

7

Brodsky 1998, s. 75.

8

Losev 2010, s. 133.

9

Ibid., s. 68.

10

Brodsky 1998, s. 225.
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t.ex. Konstantin Batjužkov (som Brodskij senare kom att beskriva som en elegins
mästare 11) och Puškin (med emfas på dennes inflytande på den ryska litteraturen12 ).
Brodskij berättar själv att inte minns detta möte klart men beskriver sedan hur han
efter hand lärde känna och gradvis allt starkare kom att uppskatta Achmatova. Nedan
återges ett längre citat då det med all önskvärd tydlighet visar på vad bekantskapen och
senare vänskapen med den äldre poeten betydde både för människan och författaren
Brodskij:

До меня как-то не доходило, с кем я имел дело. Тем более, что Ахматова кое-какие из моих
стихов похвалила. А меня похвалы не особенно интересовали. Так я побывал у нее на даче
раза три-четыре вместе с Рейном и Найманом. И только в один прекрасный день,
возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял - знаете, вдруг как бы
спадает завеса, - с кем, или, вернее, с чем я имел дело. [...] Дело было вовсе не в литературе,
а в чисто человеческой и - смею сказать - обоюдной привязанности. 13

Vidare säger han om hur gruppen kollektivt såg på vänskapen med Achmatova:

Мы не за похвалой к ней шли, не за литературным признанием или там за одобрением наших
опусов. (...) Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее
присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного, духовного - да не знаю уж как
это там называется - уровня, на котором находился, - от “языка”, которым ты говорил с
действительностью, в пользу “языка”, которым пользовалась она. 14

11

“мастер развернутой элегии, в которую по ходу развития втягиваются различные культурные,
исторические и психологические реалии, завершающейся торжественной, нередко литургически
интонированной, кодой” (Losev 2010, s. 48).
12

“Ничто не имело большего влияния на русскую литературу и русский язык, чем эта
тридцатисемилетняя жизнь” (Ibid.).
13

Brodsky 1998, s. 224.

14

Losev 2010, s. 69.
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För Brodskij var det tydligt att vänskapen sträckte sig bortom litteratur och kultur, och
påverkade inte bara hans utveckling som poet utan även som människa. Lev Losev 15
påpekar att Achmatova även lärde honom den moraliska aspekten av poesi. Poeten är
förpliktigad att nedteckna erfarenheterna hos det folk på vars språk hon skriver. Detta
innebär inte att författaren ger uttryck för en av regeringen sanktionerad och godkänd
doktrin utan verkligen talar med folkets röst, så som Achmatova gör i t.ex. Requiem.16
Han berättar även om hur Den magiska kören uppstod som grupp, hur den fick sitt
namn och vad gruppen kom att representera dels för dem själva men också för den
samtida ryska poesin och för nästföljande generation poeter. Enligt Brodskij togs
namnet inte från ett citat utan var något Achmatova kom på. Han kopplar själv samman
detta med att Achmatova ansåg att det vid den här tiden, i början av sextiotalet, pågick
en pånyttfödelse av den ryska poesin. Och Brodskij instämmer i detta:

И, между прочим, была недалека от истины. Может быть, я немножечко хватаю через край,
но я думаю, что именно мы, именно вот этот “волшебный хор” и дал толчок тому, что
происходит в российской поэзии сегодня. 17

Vidare talar han om hur han, då han läser ny rysk poesi, tycker sig se en imitation av
deras grupp eller att deras grupp har varit en förebild. Han understryker att gruppen inte
hade några patriotiska eller nostalgiska åsikter men att en viss typ av diktion och vissa
metoder först uppkom i deras grupp för att sedan återkomma hos senare generationer.
Men medan Achmatova själv var övertygad om att en ny silverålder ägde rum i den
ryska poesin så förhöll sig Brodskij mera skeptisk till denna uppfattning.18 Likväl medger
han själv att han kan ha haft fel, vilket han baserar på det faktum att Achmatova
umgicks i en betydligt större och vidare krets av poeter samt att legio unga poeter kom

15

Lev Losev, 1937-2009, var poet, litteraturvetare och essäist, och en god vän till Brodskij. Han
emigrerade till USA 1976, fyra år efter att Brodskij lämnade landet, doktorerade och var verksam som
forskare och lärare vid universitet och college.
16

Losev 2010, s. 71.

17

Brodsky 1998, s. 226.

18

Ibid., s. 226f.
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till henne för att få ett omdöme om sina dikter, såväl i Leningrad som i Moskva.19 Vad
som är viktigt att ha i åtanke är de förhoppningar som Achmatova själv hade i fråga om
den här gruppen unga poeter, samt givetvis att de själva verkligen trodde på poesin och
poesins kraft och vikt. Det bör kanske också påpekas att gruppen själv inte använde
någon egentlig beteckning för sig själv och att de först och främst var fyra vänner som
träffades och umgicks 20 och delade ett ömsesidigt intresse för kultur i allmänhet och
poesi i synnerhet. Däremot, menar Brodskij, kan man i efterhand se att de likväl bildade
en skola liknande Aleksandr Puškins “plejad”21 (i vilken ingick poeterna Konstantin
Batjuškov, Vasilij Žukovskij, Denis Davydov, Petr Vjazemskij, Vilʼgelʼm Kjuchelʼbeker,
Nikolaj Jazykov, Evgenij Baratynskij och Puškin själv 22). Achmatova trodde på deras
talang och potential, och, framförallt, hon såg dem som arvtagare: från guldåldern till
silveråldern och därefter till Den magiska kören och Iosif Brodskij (se s. 26ff.).
Även om Achmatova hade ett nära förhållande till samtliga fyra i gruppen så tycks
hennes förhållande till Brodskij ha varit särskilt djupt, både med avseende på poesi,
kultur och ryska språket samt på det rent mänskliga planet. Losev påpekar en viktig
aspekt av deras förhållande, - vilket bör ses i ljuset av att det faktiskt skilde 51 år mellan
dem, samt att Achmatova var en etablerad poet från en generation av välrenommerade
och erkända poeter som Blok, Majakovskij och Pasternak, medan Brodskij då de först
möttes var en opublicerad och okänd poet som knappt hade hunnit fylla 20 år nämligen att Achmatova förhöll sig till Brodskij som en jämlike. Det fanns dels ett
språkligt band, vilket kan ses t.ex. i ett citat av Achmatova som Brodskij återberättar
men som även Losev återger: “ʻИосиф, мы с вами знаем все рифмы русского
языка...ʼ”23
Det var inte bara ett språkligt utbyte utan även ett intellektuellt. Hon tog t.ex. fasta på
Brodskijs tankar om poesi, och då i synnerhet tanken om intentionens storhet: “Главное
19

Brodsky 1998, s. 227.

20

Ibid.

21

Ibid.

Semenko, Irina Michajlovna, Poėty puškinskoj pory: Batjuškov, Žukovskij, Denis Davydov, Vjazemskij,
Kjuchelʹbeker, Jazykov, Baratynskij, Chudožestvennaja literatura, Moskva, 1970, s. 5ff.
22

23

Brodsky 1998, s. 256.
8

- это величие замысла.” 24 För att skapa något stort så krävs alltså ett stort tema
(Losev spårar ursprunget till Brodskijs tanke tillbaka till Herman Melville:25 “To produce a
mighty book, you must choose a mighty theme”26 ). Det är anmärkningsvärt att se hur
stort intryck den unge Brodskij förmådde göra på Achmatova och hur mycket hon
uppskattade hans åsikter rörande poesi men även om livet och människan, vilket man
kan se i följande anteckning av henne som även återfinns hos Losev:

Взять эпигаф к Листкам из дневника из письма И.Б[родского]: <... Из чего же он (Человек)
состоит: из Времени, Пространства, Духа? Писатель, надо думать, и должен, стремясь
воссоздать Человека, писать Время, Пространство, Дух...>27

Vi har således att göra med två poeter som, trots skillnader rörande ålder, erfarenhet
och inställning till språk och litteratur, bildade ett, som vi kan se ovan, starkt och intimt
band. Detta är något som kommer att belysas senare vid genomgången och analysen
av deras respektive dikter.
Ett annat sätt att få en inblick i hur deras relation såg ut och utvecklades över tid är
att se på deras brev till varandra och på så sätt undersöka hur de kommunicerade över
avstånd. Här finns dock ett svåröverkomligt hinder, nämligen att få brev finns bevarade.
Men vi utgår likväl från vad som finns tillgängligt för oss i form av brevväxling innan vi
går in på poesin.
Av de tre brev som finns att tillgå som Achmatova skrev till Brodskij är det tidigaste
daterat 20 oktober 1964. Brodskij befinner sig vid den här tiden i exil i byn Norenskaja i
Archangelskregionen. Han anlände dit i april 1964 28 efter att ha fått sin dom den 13

24

Losev 2010, s. 70.

25

Ibid.

26

Melville, Herman, Moby-Dick or, The Whale, Penguin Books, New York, 2003, s. 497.

27

Achmatova, Anna Andreevna, Zapisnye knižnki Anny Achmatovoj (1958-1966), Einaudi, Torino, 1996, s.
724.
28

Losev 2010,. s. 336.
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mars29 och stannade fram till i september 1965 då han frigavs.30 Ända fram till
förvisningen hade Brodskij fått utstå förföljelser och övergrepp från staten som inleddes
med en artikel den 29 november 1963 i tidningen Večernij Leningrad där Brodskij
smutskastades, sammankopplades med människor som han aldrig hade träffat,
tillskrevs både sina egna och andras dikter (i artikeln finns citat från dikter av Bobyšev)
och citat som hade tagits ur kontext och förvridits intill oigenkännlighet.31 Redan den 25
december skulle han ha infunnit sig i domstolen men, i ett försök att undkomma än
värre förföljelser och därpå följande konsekvenser, lade Brodskij med hjälp av bl.a.
Achmatova, in sig på ett mentalsjukhus i Moskva i slutet av 1963 där han blev kvar till
den 2 januari 1964. Dock hjälpte detta inte hans situation som förvärrades ytterligare då
han fick reda på att Bobyšev hade haft en affär med Marina Basmanova, den kvinna
som Brodskij älskade, och han försökte ta livet av sig. Den 13 februari 1964
arresterades han för första gången och den 18 februari blev han utfrågad i den lokala
domstolen i Dzeržinskijområdet där han bodde.32 Efter den andra rättegången i mars
skickas så till slut den 24-åriga poeten i exil efter en rad svåra och omvälvande
händelser.
Det har alltså hänt mycket i Brodskijs liv från dess att han blev bekant med
Achmatova och fram till nedanstående brev. Vi finner därför en hög grad av familiaritet
och vänskaplig intimitet och närhet i Achmatovas tilltal. I inledningen till brevet ser man
genast hur hon betonar en viktig aspekt av hur de två umgicks men också hur mycket
hon var villig att dela med sig till den yngre poeten och därmed hur intim deras relation
skulle vara:

Иосиф,
из бесконечных бесед, которые я веду с Вами днем и ночью, Вы должны знать о всем, что
случилось и что не случилось.33
29

Losev 2010, s. 95.

30

Ibid., s. 340.

31

Ibid., s. 82f.

32

Ibid., s. 88.

33

Haight, Amanda, Anna Achmatova: poètičeskoe stranstvie, Raduga, Moskva, 1991, s. 341.
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Vi ser här en beskrivning av en relation som består av dialog och samtal. Det är inte
enbart ett vanligt samtal mellan två individer utan det är dialog och utbyte av idéer och
tankar i överförd bemärkelse. Achmatova tänker på Brodskij och hon för hela tiden ett
samtal med honom, en dialog som även förekommer i deras poesi. Denna överförda
dialogs karaktär accentueras i brevet: dels bedrivs den konstant, dels förtäljer den såväl
det som har inträffat som det som aldrig har skett. På så sätt blir dialogen aldrig bunden
utan äger rum i ett tidsmässigt och rumsligt kontinuum.
Vi ser vidare att det bl.a. rör sig om ett utbyte av tankar och idéer, så t.ex. i ett annat
brev till Brodskij, daterat 15 februari 1965, där Achmatova återigen tar upp Brodskijs
ovan omnämnda devis: “И снова всплыли спасительные слова: ʻГлавное это
величие замысла.ʼ” Vidare talar hon om dikten “Interrogatorio” (på ryska “Doznanije”)
av León Felipe, och hon berättar om hur hon är avundsjuk på varje ord, varje
intonation.34 Att Felipes namn dyker upp är intressant eftersom även han var en poet
som var tvungen att gå i exil (på grund av att han deltog i spanska inbördeskriget)35 och
då man betraktar Brodskijs senare öde som exilpoet så har vi en länk mellan de tre
poeterna.
I det tredje och sista odaterade brevet kommenterar Achmatova själv att det har blivit
hög tid att äntligen skriva ett brev till Brodskij: “Так как число неотправленных Вам
моих писем незаметно стало трехзначным, я решила написать Вам настоящее,
т.е. реально существующее письмо (в конверте, с маркой, с адресом) [...]”36 Vi ser
även här hur Achmatova påvisar hur dialogen dem emellan är ständigt pågående, en
sammanställning av brev som, tills då detta brev skrevs, inte existerar utan förblir
mentala representationer av deras samtal.
En viktig del av innehållet är även här kultur, Purcells opera Dido and Aeneas (se s.
44ff.), den italienska romantiska poeten Giacomo Leopardi (vars dikter hon höll på att
översätta då brevet skrevs) och hon nämner även att hon håller på att läsa Franz
34

Haight, s. 342.

35

Bédé, Jean-Albert & Edgerton, William B. (red.), Columbia Dictionary of Modern European Literature, 2
ed., fully rev. and enl., Columbia U.P., New York, 1980, s. 244f.
36

Haight, s. 342.
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Kafkas dagböcker.37 Så förutom den privata omtanken (om t.ex. Brodskijs hälsa i det
första brevet) har kulturen en central roll i dessa brev och man kan anta att dessa
kulturella referenser som är nedskrivna här är en återspegling av de samtal som de
förde, såväl de som verkligen inträffade och de som inte inträffade.
En viktig aspekt av dels det kulturella intresset i i brevet och dels av deras relation i
stort är givetvis poesin. I första brevet hänvisar Achmatova till sin egen poesi, men även
till Brodskijs poesi och kanske även i förlängningen till hans poetik (“А перед Вами
здоровым могут быть золотые пути [...] и то божественное слияние с природой,
которое так пленяет всех, кто читает Ваши стихи” 38).
Vad som är anmärkningsvärt är att man inte utifrån de här breven kan sluta sig till att
det finns någon åldersskillnad mellan poeterna, utan att det snarare rör sig om ett
vänskapligt utbyte mellan två nära vänner som delar ett starkt intresse för kultur i
allmänhet och poesi i synnerhet.
Tidigare forskning
Det finns ett omfattande material om både Achmatova och Brodskij, deras poesi, prosa
och andra texter. Men ingen tar upp båda dessa dikter och analyserar dem utifrån en
kontext som rör såväl Achmatova och Brodskij, dessa två dikter, dikternas förhållande
till varandra och sätter dem i förhållande till poeterna.
I sin doktorsavhandling The Independent Turn in Soviet-Era Russian Poetry: How
Dmitry Bobyshev, Joseph Brodsky, Anatoly Naiman and Evgeny Rein Became the
ʻAvvakumitesʼ of Leningrad 39 tar Margo Shohl Rosen upp flera teman i och aspekter av
“Poslednjaja roza” och Den magiska kören. Hennes analys av dikten är intressant och
har flera beröringspunkter med analysen som följer nedan (se s. 40ff.). Dock vilar
hennes fokus inte exklusivt på dikten utan hon diskuterar vissa aspekter (rosen och
dess potentiella betydelser, bilden av Morozova och kopplingen till Achmatova biografi
37

Haight, s. 342f.

38

Ibid., s. 341f.

39

Rosen, Margo Shohl, The Independent Turn in Soviet-Era Russian Poetry: How Dmitry Bobyshev,
Joseph Brodsky, Anatoly Naiman and Evgeny Rein Became the ʻAvvakumitesʼ of Leningrad, ProQuest,
Ann Arbor, 2011.
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och därefter infogar hon tolkningarna i en större sociokulturell kontext. Hennes intresse
rör alltså inte primärt “Poslednjaja roza” eller ens Achmatova eller Brodskij, utan hela
den grupp av poeter som Brodskij tillhörde och den sociala och kulturella miljö i vilken
de formades, både som poeter och människor.
Sonia Ketchian tar t.ex. upp “Poslednjaja roza” i sin artikel “Metempsychosis in the
Verse of Anna Axmatova”,40 men hennes intresse rör främst, som titeln indikerar, hur
Achmatova använder sig av fenomenet metempsykos i sina dikter. Det finns ingen
koppling till Brodskij. Däremot finns det beröringspunkter mellan Ketchians tolkningar
och de slutsatser som Tatʼjana Civʼjan drar i sin artikel “Kassandra, Didona, Fedra.
Antičnye geroini - zerkala Achmatovoj”41 (se s. 15f.). Ketchian utgår från olika
uppfattningar av metempsykos (d.v.s. en form av själslig förflyttning 42) och menar att
Achmatova använder sig av olika uppfattningar av fenomenet (Ketchian nämner en
uråldrig, en grekisk och en hinduisk form) som bäst passar syftet med dikten. Hon
summerar med att understryka hur Achmatova, genom metempsykos, förändrar sin
person (lägger till aspekter och dimensioner genom att “bli” historiska och mytologiska
karaktärer) vilken därmed utvidgar hennes erfarenhet.43
Begreppet metempsykos dyker även upp i anslutning till Brodskijs poesi. Men, som
Lev Losev påpekar, fenomenet manifesteras hos Brodskij på ett mer konkret sätt, t.ex. i
form av en fjäril som går igenom flera olika stadier eller transformationer.44
Civʼjan utgår inte från begreppet metempsykos som litterärt grepp utan tar istället
avstamp i hur Achmatova använder sig av mytologiska “dubbelgångare” i enlighet med
akmeistiska principer. Även om Ketchian har en annan infallsvinkel betonar både hon
40

Ketchian, Sonia. “Metempsychosis in the Verse of Anna Axmatova.” The Slavic and East European
Journal, Vol. 25, nr. 1, 1981, s. 44-60.
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Civʼjan, Tatʼjana Vladimirovna. “Kassandra, Didona, Fedra. Antičnye Geroini - zerkala Achmatovoj.”
Literaturnoe obozrenie: žurnal chudožestvennoj literatury, kritiki i bibliografii, nr. 5, Pravda, Moskva, 1989,
s. 29-33.
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nr. 10, 6 februari 1948, s. 149ff.
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iz issledovanija slavistov na zapade, Losev, Lev Vladimirovič och Poluchina, Valentina Platonovna (red.),
Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 2002, s. 215.
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och Civʼjan hur Achmatova expanderar eller når andra nivåer av erfarenhet genom att
knyta an till karaktärer, historiska såväl som mytologiska, från olika tidsepoker och
kulturer (se s. 28).
I sin artikel “Čto prazdnuet Iosif Brodskij v svoem stichotvorenii ʻSretenʼeʼ?”
analyserar Barbara Lönnqvist dikten utifrån en religiös kontext (dikten skrevs 1972, sex
år efter Achmatovas död, och handlar, som namnet visar, om kyndelmässan) och knyter
sedan an sina slutsatser till Brodskijs personliga band till Achmatova.45 Hon menar att
Brodskij i sin dikt sammankopplar profeten Anna (som var närvarande i templet då Josef
och Maria tog med den nyfödda Jesus dit efter födseln) med poeten Achmatova. Detta
gör han bl.a. genom att för den här dikten använda versmåttet amfibrachys som var det
versmått som Achmatova själv ofta använde och genom att betona de aspekter av
bilden av profeten Anna som ofta förknippades med Achmatova av såväl samtida som
efterföljare: profet och bevarare av traditionen som inte överger “templet” i svåra tider.46
Just denna bild är viktig och kommer att diskuteras senare i anknytning till analysen av
“Poslednjaja roza”, dock utifrån bilden av en annan person, nämligen Morozova. Man
kan här tillägga att medan artikeln utgår från en dikt av Brodskij så knyter den inte an till
något konkret verk av Achmatova.
En studie som fokuserar på “Poslednjaja roza” är Valentin Koronas artikel “Poèsija
Anny Achmatovoj: poètika avtovariatsij”.47 Korona lägger sitt fokus på intertextualitet
inom Achmatovas författarskap utifrån framförallt struktur- och formelement hos ett visst
urval av dikter. Vad gäller “Poslednjaja roza” analyserar han rosen som ingår i dikten
utifrån hur Achmatova beskriver och förhåller sig till rosor i andra dikter. Dock nämns
inte Brodskij, även om författaren tar upp sambandet mellan de två poeterna som en
potentiell utgångspunkt för en analys av dikten.48
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Den magiska kören
Anna Achmatova, 1889-1966, var utan tvivel en av förgrundsgestalterna i den ryska
poesi som växte fram under slutet av 1800-talet och som utvecklades till flera stora och
viktiga rörelser under de inledande årtiondena av 1900-talet, däribland futurismen,
symbolismen och, den grupp som hon själv var en viktig del av, akmeismen. Hennes
inflytande på efterföljande generationer ryska poeter är och fortsätter att vara stort.
Det var i synnerhet en grupp unga poeter från Leningrad som bildade ett speciellt
och betydande band till henne och, trots att de inte själva betraktade sig som en
homogen och enhetlig grupp med gemensam och klart formulerad agenda, så har de
som kollektiv enhet bl.a. kallats Den magiska kören (Volšebny chor) och Achmatovas
föräldralösa (siroty Achmatovoj) o.s.v. Genom en direkt och personlig närhet till samtliga
dessa poeter gav Achmatova dem sitt stöd och uppmuntran att utveckla en egen
individuell poetik.
De tre unga män som först lärde känna henne under 1950-talet var studenter vid
Leningrads tekniska institut: Anatolij Najman, Dmitrij Bobyšev och Evgenij Rejn.49 Men
det var deras yngre vän Iosif Brodskij, som blev bekant med Achmatova på Evgenij
Rejns inrådan på 60-talet, som kom att bilda ett unikt band till Achmatova, och vars
författarskap kom att få ett stort genomslag i den ryska 1900-talspoesin, vilket
kulminerade i och med att han mottog Nobelpriset i litteratur 1987. Och det är just
förhållandet mellan dessa två både till stil och temperament olika poeter som ligger till
grund för det huvudsakliga intresset i den här uppsatsen.
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Najman, Anatolij Genrichovič, Rasskazy o Anne Achmatovoj, [2. izd., obnovlennoe i dop.], Vagrius,
Moskva, 1999, s. 100.
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Teori och metod
I den här uppsatsen har dikterna “Zakričat i zachlopočut petuchi...” och “Poslednjaja
roza”, skrivna av Iosif Brodskij respektive Anna Achmatova, analyserats i syfte att
undersöka intertextuella kopplingar mellan dikterna och vad dessa kan säga om
förhållandet mellan de två poeterna. Vid analysen av “Zakričat i zachlopočut petuchi...”
har jag delvis, då den har Achmatova som protagonist och hennes liv, eller åtminstone
en del av hennes liv, som ämne, rört mig mellan dikten och Achmatovas självbiografiska
texter för att försöka belysa de aspekter som rör deras förhållande och hur de
betraktade dessa relationer, vad de betydde för dem och hur de värderade dem.
För att kunna åskådliggöra vad som ligger bakom dikterna, vad som finns mellan
raderna och vad som står att finna i tomrummet mellan texterna, har jag använt några
för uppsatsen centrala sekundärtexter, och då främst Roman Timenčiks artikel “Tekst v
tekste”50 om intertextualitetens roll hos akmeisterna och Tatʼjana Civʼjans artikel
“Kassandra, Didona, Fedra. Antičnije geroini - zerkala Achmatovoj”,51 som tar upp
betydelsen av myt och mytbildning i Achmatovas poesi, hur de står i förhållande till
Achmatova och hennes syn på den egna poetiska rollen och vilka uttryck detta tar sig i
hennes dikt samt, genom att dikterna är sammanlänkade intertextuellt, i Brodskijs dikt.
Akmeismen och intertextualitet
Då man läser akmeistisk poesi framgår det med all tydlighet att det finns vissa teman
och vissa allusioner till diverse mytologi och andra författare som återkommer
kontinuerligt i intrikata mönster. Dessa invävda fragment av då särskilt det litterära
världsarvet används ofta effektivt som t.ex. i Osip Mandelʼštams “Bessonica, Gomer,
tugie parusa”52 där huvudkaraktären läser Homeros innan han somnar och i en
sammansmältning av den egna dikten och det antika stoffet blir vågorna som de
50

Timenčik, Roman Davydovič, “Tekst v tekste”, Trudy po znakovym sistemam 14, Tekst v tekste, Univ.,
Tartu, 1981.
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Osip Èmilʼevič, Sočinenija. T. 1, Stichotvorenija, perevody, 1990, s. 104f.
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grekiska soldaterna seglar över och rörelsen hos den annalkande sömnen ett, en
oavbruten och oskiljaktig rörelse. Men vad bidrar denna intertextualitet till förutom att,
som i detta fall, berika dikten med nya kontexter?
Timenčik pekar redan i början av sin artikel på att det finns en genomtänkt och
konkretiserad poetik i akmeisternas intertextuella förhållningssätt både till den egna
poesin och till poesin och litteraturen i allmänhet.

Преимущественная ориентация языка акмеизма на ранее существоващие тексты
неоднакратно обсуждалась в литературоведении. Она вызвана установкой текста на
самопознание, поисками мотивировки его права на существование, привлечением аргументов
поэтической “правоты” через ссылку на прецеденты, рефлексией над собственными
генетическими [...] и типологическими параметрами. 53

Det rör sig således inte om att bara referera för referensernas skull eller för den delen
att använda världslitteraturen enkom som utsmyckning på ett eller annat sätt.
Akmeisterna betraktade sig själva, sina texter, som en del av en fortlöpande tradition
som hela tiden utvecklas men som har sina rötter i kanon, vad Timenčik ovan kallar de
genetiska och typologiska parametrarna. Han menar att det är genom konstant
självjämförelse med de olika möjligheterna för utvecklingen av ett tema (“постоянное
самопоставление с иными возможностями развертывания темы”) som främjar
emfas på och beskrivning av formella kännetecken i en text. Texten kan avkodas genom
att dess status betraktas som en begränsad rymd av kulturella möjligheter
(“форсированно ограниченного простарнства, в котором конкурирует множество
культурных возможностей (и при этом ʻобозреваетсяʼ сам этот текст)”54). På så
sätt blir författaren gränsöverskridande, geografiskt obunden och fri från tidens band,
och texten som ett begränsat rum korrelerar med detta ideal (“соответствует идеалу
авторской позиции как арбитрской, вынесенной за пределы текста, культурной и
языковой традиции [...]).”55
53

Timenčik s. 65.

54

Ibid.

55

Ibid.
17

Achmatova som myt och mytskapare
Även Civʼjan tar upp vissa av ovannämnda aspekter av Achmatovas och akmeisternas
syn på poesi och den enskilda diktens kontext i världslitteraturen, men hennes fokus
vilar snarare på hur Achmatova förvaltar mytologi och mytologiskt stoff i sin poesi samt
hur Achmatova införlivar såväl sitt författarskap som sin person i denna större
gemenskap.
Civʼjan fastslår hur Achmatova börjar relativt tidigt med en personlig jämförelse av
det egna konstnärskapet och det egna ödet med några på sin tid och i hennes krets
allmänt igenkända och i synnerhet högt värderade litterärt konstnärliga mönster. Detta
skedde, enligt Civʼjan, i överensstämmelse med akmeisternas inställning till en
uppsättning av vissa delar av “världens poetiska text”, i vilken poeternas egna texter
ingick eller som poeternas egna texter upprepade (denna “text” påminner i övrigt om det
som Timenčik ovan beskrev som en begränsad rymd av kulturella möjligheter56 ). Vi
märker således att vissa nyckelelement hos akmeisterna klart och tydligt börjar
framträda: bilden av en kontinuerlig litteratur, en gemenskap, där texter av en viss typ
och, kanske än viktigare, av en viss kvalitet produceras, upprepas och jämförs. Civʼjan
kallar denna tanke för idén om poesins eviga återkomst (“идея ʻвечного возвращенияʼ
поэзии, действующей через время и пространство, поэзии, где любой текст
может воспринимается одновременно и как “свой” и как “чужой.”57). Vi ser att
textens arbiträra karaktär betonas ånyo. Texten är ett objekt vars påverkan inte
begränsas av tid och rum. Och eftersom en text kan uppfattas som såväl “sin” som
“främmande” understryks även dess intertextuella karaktäristika, dess förmåga att bilda
nya band till andra texter och poeter, vilka i sin tur kan uppfatta texten som “sin” eller
som “främmande” och bearbeta den därefter.
I “världens poetiska text” ingick ett begränsat antal erkända mästerverk, i huvudsak
från europeisk litteratur, och inte endast vitt kända utan även enkla, nästan allmänt
kända, vilka stod utanför modern litteratur och utanför vad som skulle ha ansetts
56
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exotiskt.58 Det är inte helt klart enligt vilka kriterier akmeisterna skapade sin “världens
poetiska text”, sin kanon. Civʼjan tar dock upp aspekter som t.ex. ögonblickets
nödvändighet, d.v.s. att klassikerna (såväl enskilda verk som författare) framträdde där
de var som mest oundgängliga för epoken:

Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на
том самом месте, которое всего нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на ʻФедреʼ, Гофман
на ʻСерапионовых братяхʼ.59

Till Achmatovas uppfattning av sin egen position i den allmänna poetiska kontexten
tillkommer även det att hon tillskrevs dragen av en klassisk hjältinna av andra. Det egna
livs- och konstnärsödet, mot vilket projicerades klassiska litterära öden, blev för
Achmatova en upprepning och en föraning om såväl det förflutna som om framtiden;
temporära och rumsliga ramar upplöstes, vilket gav henne möjlighet att placera sig själv
på vilken som helst utvald punkt på tids- och rumsaxeln. Genom att välja hjältinnor, vilka
har blivit allmänna, mytologiska bilder, stereotyper, och projicera dem på sin egen bana,
undviker Achmatova en enkel liknelse och till och med imitation; hon återanvänder
dessa moraliska situationer, i vilka dessa karaktärers tragiska drag mest fullödigt
förkroppsligas. Det handlar således inte om att Achmatova hittade - eller ville hitta - i sig
själv en likhet med för henne imponerande figurer utan snarare om att hon kunde
återskapa i såväl livet som i poesin en viss högre nivå av känslor och erfarenhet och
hade då i åtanke allmängiltiga förebilder som inte förlorar sitt djup eller betydelse.60
Inofficiell kultur och språklig förändring efter Stalins död
Iosif Brodskij växte upp under en tid av stora förändringar i det sovjetiska samhället.
Efter Stalins död 1953, då Brodskij var tolv år gammal, skedde dels ett skifte i den

58

Civʼjan, s. 29.

59

Ibid.

60

Ibid., s. 30.
19

diskurs som gällde det auktoritära språket, vilket kom att ändra språket i sig, dels lades
grunden till en möjlig utveckling av alternativ, inofficiell kultur.
I artikeln “Suspending the Political: Late Soviet Artistic Experiments on the Margins of
the State”61 diskuterar antropologen Alexei Yurchak uppkomsten av en kultur baserad
på uppfattningar om stat, ideologi och politik som inte varit möjliga tidigare. Medan
Yurchaks fokus ligger på den urbana ungdomen i 80-talets Leningrad så tar han även
upp rötterna till denna kultur, vilka går tillbaka till 60-talet, till Brodskij och de andra unga
människor som kom att tillhöra de första årskullarna av den sista sovjetiska
generationen. Eller som Dovlatov skrev (citatet förekommer även hos Yurchak):

Рядом с Бродским другие молодые нонконформисты казались людьми иной профессии.
Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве,
а в монастыре собственного духа.
Он не боролся с режимом. Он его не замечал; И даже нетвердо знал о его
существовании. 62

Medan Yurchak beskriver situationen för 80-talisterna är det likväl belysande att se hur
spåren går tillbaka på Brodskij och 60-talisterna, även om det i Brodskijs fall rörde sig
om en ej klart definierad och formulerad livshållning så som den kom att utvecklas hos
de unga urbana subgrupperna tjugo år senare.
Detta nya förhållningssätt fick utlopp i samizdatkulturen, där material producerades
inofficiellt och gav uttryck för åsikter, tankar och idéer som låg bortom de som
sanktionerades av staten. Såväl musik, film som litteratur cirkulerades, ibland t.o.m. i
större upplagor, och det var just så Brodskij var känd som poet under tiden för
rättegången i mars 196463 (se ovan s. 11). Det är viktigt att ha denna specifika
sociokulturella aspekt av det sovjetiska samhället i åtanke, dels för att förstå Brodskijs
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position som poet men också för att förstå hur han såg på sig själv och samhället som
han verkade i.
Även språket kom att förändras i och med Stalins död. I Everything Was Forever
Until It Was No More: The Last Soviet Generation64 diskuterar Yurchak språkfrågan med
utgångspunkt i det auktoritära språket, d.v.s. maktens språk. Under det tidiga 50-talet
normaliserades det auktoritära språket på samtliga plan, syntaktiskt, morfologiskt,
semantiskt, narrativt, stilistiskt etc. Detta var ett resultat av statens försök att från och
med 20-talet få större kontroll över kulturen samtidigt som staten byggdes upp, vilket
försvårades av avantgardets experiment inom kulturens alla områden. För att staten
skulle kunna uppnå detta var det nödvändigt att samtliga sfärer av det social och
kulturella livet, inklusive språket, kontrollerades centralt. Den som kom att dominera den
här diskursen var Iosif Stalin, som blev vad Yurchak kallar “mästaren”, den som
kontrollerar diskursen från en position utanför den. Stalin bestämde hur adekvat språket
representerade verkligheten och hur det skulle justeras därefter. Målet var att skydda
språket från skadliga influenser. Men i och med att Stalin själv argumenterade för att
språket var ett objektivt fenomen som behövde studeras och betraktas objektivt och
vetenskapligt undergrävde han sin egen position i diskursen. Följden var att rollen som
“mästare” blev omöjlig, ja, till och med metadiskursen i sig (d.v.s. den publika debatt och
diskussion rörande olika aktuella teman som uppstod på Stalins anmodan) upphörde.
Då Chruščev 1956, tre år efter Stalins död, fördömde dennes personlighetskult drev han
denna utveckling än längre. Det fanns inte längre en enskild röst som ensam hade rätt
att avgöra vad som var korrekt och inkorrekt i den auktoritära diskursen. Yurchak
understryker att detta kom att påverka hela den kulturella produktionen i
Sovjetunionen.65
Då det inte längre fanns en enda enskild agent som avgjorde huruvida en text var
korrekt eller inte kunde vilken som helst text ses som avvikande. Följden blev att partiet
började producera texter där författarrösten alltmer avlägsnades, vilket ledde till att
texterna kom att rikta sig bakåt för att stödja sig på äldre texter, d.v.s. istället för att
64
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producera ny kunskap förmedlade de gammal, redan existerande kunskap. Texter
skapades inte utan började snarare att reproduceras. Samma förändring kom att
omfatta hela den auktoritära diskursen, texter, tal etc. men även ritualer, som parader
och dylikt. Diskursen normaliserades fullständigt och blev vad Yurchak kallar
hypernormal: den representerade en verklighet, sanktionerad och producerad av staten,
som inte existerade men som var den enda tillgängliga.66 Yurchak understryker vikten
av denna reproduktion av språk och ritualer:

Such acts as repeating precise language forms, participating in rituals, voting in favor, and so forth,
were meaningful and important because they [...] enabled Soviet people to engage in the production
of new forms and meanings of reality that were tangible, multiple, and grounded in the “real world.” 67

Eller, som Margo Shohl Rosen uttrycker det: att reproducera, att säga och skriva det
förväntade i det offentliga rummet, att inte avvika, blev ett sätt att säkerställa sin
personliga och materiella välfärd.68
Brodskij menade att det var just konflikten mellan språket och litteraturen som gjorde
litteraturen så viktig.69 För honom själv och för hans generation, där språket, så som
makten gjorde det gällande i offentligheten, hade stagnerat och blivit någonting
förutsägbart som enbart upprepades fick litteraturen en oerhört viktig roll. Den blev en
möjlighet att distansera sig från makten, att ställa sig än längre ifrån den, genom att
använda en jargong som inte sammanfaller med statens. Detta, menar Brodskij, gör
också att den som använder statens jargong och språk börjar betrakta författaren, som
har sitt eget språk, fördomsfullt och med misstänksamhet.70 Genom bekantskapen med
Achmatova, genom att blicka bakåt, fick Brodskij och de andra unga poeterna i hans
generation ett verktyg för att kunna hitta en egen röst för en ny epok.
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“Zakričat i zachlopočut petuchi...” och “Poslednjaja
roza”
Brodskij skrev ett flertal dikter till Achmatova. Tre av dem skrevs efter Achmatovas död,
“Sretenʼe”,71 “Na stoletie Anny Achmatovoj”72 och “Pochorony Bobo.”73 De resterande
skrevs då hon fortfarande levde, vilket är värt att påpeka eftersom ett av målen för den
här uppsatsen är just att undersöka hur de två poeterna kommunicerade genom sin
poesi och vad detta kan säga om dem.
Till Achmatovas födelsedag 1962 tillägnade Brodskij henne två dikter “Zakričat i
zachlopočut petuchi...” och “Za cerkvjami, sadami, teatrami...”74 Den 9 augusti samma
år skrev hon som svar dikten “Poslednjaja roza”, en av tre dikter som utgör den så
kallade roscykeln som Achmatova inspirerades att skriva efter att ha fått en bukett rosor
av Bobyšev på sin födelsedag, men som alla vissnade snabbt förutom en som ännu en
tid behöll sin friskhet.75
Utöver dikten till Brodskij har vi även “Ty, verno, čej-to muž i ty ljubovnik čej-to...”76
från 1963, tillägnad Najman, med ett citat från Horatius och med epigrafen “Ваша
горькая божественная речь”77 hämtad från Najmans dikt “Ja proščajus s ètim
vremenem navek.” Referensen till Horatius ode 1.37 78 är särskilt intressant. Först och
främst är citatet taget ur sitt sammanhang från den första av de två stroferna och har
därmed förkortats:

Persicos odi, puer, apparatus,
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74

Se bilaga 4.

75

Najman 1999 s. 151.

76

Se bilaga 5.

77

Najman 1999, s. 151.

78

Horatius Flaccus, Quintus, Odes 1, Carpe Diem, Clarendon, Oxford 1995, s. 190.
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displicent nexae philyra coronae;
mitte sectari rosa quo locorum
sera moretur. 79

I hate Persian luxuries, my boy.
Garlands woven with lime-tree bark give me no pleasure.
Thereʼs no need for you to seek out
the last rose where it lingers.80

Det är de två sista raderna, där rosen återfinns, som är av särskilt intresse. Vad
Horatius beskriver är just den sista rosen som ännu blomstrar, såsom den även gör hos
Achmatova i “Poslednjaja roza” (se s. 29) som understryker längtan efter denna sista
ros friskhet och färgprakt. Dock finns det en skillnad mellan dessa två rosor. I Horatius
råd till pojken är den sista rosens hemvist okänd, den måste sökas, ett sökande som
eventuellt är futilt då rosen kan finnas var som helst. Achmatovas ros däremot går att
uppleva direkt med sinnena, och genom diktcykeln blir rosen någonting beständigt som
lever kvar, såsom Achmatova hoppas. Denna ros, som uppenbarligen har en
intertextuell funktion, utvecklas vidare i dikten “Pjataja roza”,81 daterad 30 september
1963 och dedicerad till Bobyšev. Achmatova betonar i den inledande strofen hur
extraordinär rosen är och hur hon därför inte vill glömma den. Och i den tredje strofen
beskriver hon hur de övriga fyra rosorna vissnade på en timme medan denna enda
bestod. Det är denna ros som ska fortsätta att skina och hjälpa henne (“Ты ж просияла
в этом мире// Чтоб мне таинственно помочь.”), vilket påminner om de sista raderna i
“Poslednjaja roza” (“Все возьми, но этой розы алой// Дай мне свежесть снова
ощутить”) där Achmatova önskar få behålla endast denna enda ros med dess friskhet,
doft och färg. Det är denna förhoppning och önskan som förmedlas vidare till de yngre
poeterna; vad som blir kvar är poesin, dessa dikter, som traderas och aktualiseras och
därför inte faller i glömska.
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I den här uppsatsen ligger fokus på den förstnämnda av de två dikterna Brodskij
skrev till Achmatova på födelsedagen, “Zakričat i zachlopočut petuchi...”:

А.А. Ахматовой

Закричат и захлопочут петухи,
загрохочут по проспекту сапоги,
засверкает лошадиный изумруд,
в одночасье современники умрут.

Запоет над переулком флажолет,
захохочет над каналом пистолет,
загремит на подоконнике стекло,
станет в комнате особенно светло.

И помчатся, задевая за кусты,
невредимые солдаты духоты
вдоль подстриженных по-новому аллей,
словно тени яйцевидных кораблей.

Так начнется двадцать первый, золотой,
на тропинке, красным светом залитой,
на вопросы и проклятия в ответ
обволакивая паром этот свет.

Но на Марсовое поле до темна
Вы придете одинешенька-одна,
в синем платье, как бывало уж не раз,
но навечно, без поклонников, без нас.

Только трубочка бумажная в руке,
лишь такси за Вами едет вдалеке,
рядом плещется блестящая вода,
до асфальта провисают провода.
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Вы поднимете прекрасное лицо громкий смех, как поминальное словцо,
звук неясный на нагревшемся мосту на мгновенье взбудоражит пустоту.

Я не видел, не увижу, Ваших слез,
не услышу я шуршания колес,
уносящих Вас к заливу, к деревам,
по отечеству, без памятника Вам.

В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но также не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишете о нас наискосок.

Вы промолвите тогда: “О, мой Господь!
этот воздух загустевший - только плоть
душ, оставивших призвание свое,
а не новое творение Твое!”

июнь 1962 82

Brodskij beskrev senare i intervjuer med Volkov dikten som “hopplös.” Och när han
berättar vad han minns om dikten berättar han att han endast minns hur han och
Anatolij Naijman var tvungna att skynda till tåget i Leningrad då de skulle ta sig ut till
Achmatova i Komarovo.83
Losev skriver följande om hur Achmatova såg på den allvarsamma dikten: “она
выделила [...] ʻЗакричат и захлопочут петухиʼ как вещь более глубокую, чем
ожидается от поздравительного жанра.”84 Utöver detta finns det ytterst få utlåtande
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av Achmatova om enskilda dikter av Brodskij bevarade.85 Vad vi vet är att hon tog sista
raden i näst sista strofen från Brodskijs dikt som epigraf till sin dikt “Poslednjaja roza”.
På frågan om varför Achmatova valde just denna rad som epigraf svarade Brodskij:

Не помню. Думаю, что ей эта фраза понравилась. Начало у стихотворения беспомощное - не
то чтобы беспомощное, но слишком там много экспрессионизма ненужного. А конец хороший.
Более или менее подлинная метафизика.86

Vad gäller “Poslednjaja roza” säger Brodskij att han, då det fanns pengar, hade för vana
att ta med sig blommor till henne och då oftast rosor som Achmatova älskade.87
En viktig aspekt av Achmatovas dikt är dateringen, 9 augusti. Augusti månad hade
en speciell konnotation för Achmatova. Flertalet personer som var betydelsefulla för
henne gick bort i just den här månaden. Hennes far dog den 25 augusti 1915,
Aleksandr Blok avled den 7 augusti 1921, Nikolaj Gumilev arkebuserades den 26
augusti samma år (Achmatovas och Gumilevs skilsmässa ägde rum den 5 augusti
1918) och Nikolaj Punin arresterades den 26 augusti 1949 och avled i fångenskap 21
augusti 1953. Achmatova återkommer om och om igen till denna månad, vilket
framkommer i såväl titlar som dateringar av dikter, som i t.ex. dikten “Avgust”: “Он и
праведный, и лукавый,// И всех месяцев он страшней:// В каждом августе, Боже
правый,//Столько праздников и смертей.”88 I flera av dessa dikter återkommer
således döden ofta, antingen konkret (“Он и после смерти не вернулся// В старую
Флоренцию свою” 89 (om Dante)), genom associationer till sorg (“А терперь! Ты, новое
горе,// Душишь грудь мою, как удав...”) eller i överförd betydelse (“Когда погребают
эпоху,// Надгробный псалом не звучит [...]90), men den juxtapositioneras även med
85
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livet (“Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет”91) och tiden blir på så sätt ett
kontinuum där det förflutna, nuet och framtiden flyter samman. Achmatova binder på så
sätt Brodskij till både sin poesi och sin biografi. Detta är något som även aktualiseras i
analysen nedan (se s. 29).
Nedan följer “Poslednjaja roza” i sin helhet:

“Последняя роза”

Вы напишете о нас наискосок

Мне с Морозовою класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

Комарово 9 августа 1962 92
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Analys
“Zakričat i zachlopočut petuchi...”
Dikten består av tio strofer som var och en består av fyra versrader. Precis som
Achmatova gör i Poslednjaja roza använder Brodskij sig av trokéer, men medan
Achmatova använder sig av fyrfotade trokéer återfinner vi hos Brodskij sex fötter.
Rimmen är genomgående maskulina, vilket bidrar till en viss tempoökning.
De fyra första stroferna knyts samman genom ett upprepande av prefixet за-:
закричат, захлопочут, загрохочут, засверкает, запоет, захохочет, загремит,
задевая, за кусты, золотой, залитой. Som vi ser finns det även inom dessa ord en
tydlig fonetisk repetition: захлопочут, загрохочут, захохочет, загремит, золотой,
залитой. Prefixet за- markerar även att handlingen tar sin början, att en process
igångsätts, och därmed understryks det plötsliga i varje verbhandling, och de ingjuter på
så sätt i dikten en tydlig känsla av liv och rörelse. Detta bekräftas i fjärde strofens
inledning (“Так начнется двадцать первый, золотой...”) där början för en helt ny epok
markeras. Det är en början på någonting nytt och läsaren förs fram till denna punkt i
dikten genom assonans och allitteration som ger ett tydligt och direkt intryck av
intensitet och rörelse.
Händelserna som återges i de tre första stroferna speglar de fonetiska effekterna. I
första strofens inledande rader börjar tuppar skrika och slå med vingarna, längs
avenyerna hörs mullrandet av stövlar och där finns även hästar. Det är en delvis hotfull
bild som i sista raden i första strofen avslöjar att utkomsten kommer att vara både
tragisk och fylld av skräck (“в одночасье современники умрут”). I den andra strofen
fortsätter den hotfulla bilden av våld med ljudet av en flageolett (en typ av flöjt, ett
instrument som tillsammans med trumma har använts traditionellt inom militären93 ) och
en pistol som avfyras i andra raden, och därefter fönstret som krossas och rummet som
dränks i ljus (som vid en explosion). Därefter blir bildspråket i dikten mer abstrakt.
Brodskij talar om den kvävande hettans ofarliga soldater som rör sig längs alléerna likt
93

Mandel, Charles, “A Treatise on the Instrumentation of Military Bands: Describing the Character and
Proper Employment of Every Musical Instrument Used in Reed Bands (1859)”, http://archive.org/details/
treatiseoninstru00mand [Hämtad den 2013-02-27].
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skuggan av äggformade skepp. Men efter den här strofen kommer en vändning i dikten.
Den fjärde strofen kommenterar de föregående och konstaterar att ett nytt sekel tar vid
(“Так начнется двадцать первый, золотой”). Det är en vändning i texten men också i
tiden och rummet.
I de sex följande stroferna, således mer än halva dikten, har dikten endast en
huvudperson (till skillnad från de föregående där soldater förekommer (i första strofen
som synekdoke: сапоги) och de samtida (vilka läsaren nu förstår är Achmatovas
samtida). Vi har på så vis rört oss från kollektivet till individen. Brodskij understryker
även detta, dels konkret genom att han betonar Achmatovas ensamhet. Som t.ex. då
han använder adjektivet “одинешенька-одна”, eller genom den omsorgsfulla
detaljrikedom han använder för Achmatova, både för hennes utseende men framförallt
för att återge situationen från hennes perspektiv, men också genom att omnämna
andras frånvaro, och i det här fallet även sin egen (upprepningen av prepositionen
accentuerar åtskillnaden mellan beundrarna och “vi”: “без поклонников, без нас”).
Och i femte strofen bekräftas även att dikten utspelar sig i Sankt Petersburg (“Но на
Марсовое поле”). Förutom att dikten gradvis rör sig från ett vidare, kollektivt plan till ett
individuellt, blir dikten även alltmer emotionell och intim. Från de första radernas
anonyma stöveltramp från soldater till Achmatovas ensamhet och utsatthet (den
markanta frånvaron av andra människor), de förtroliga beskrivningarna av hennes
ansikte, skratt, tårar och slutligen handstilen. Diktens utveckling mot det personliga och
det intima är slående och kontrasterar starkt mot de inledande fyra strofernas
anonymitet, distans och känsla av hot och våld. För att förstå vad denna beskrivning av
Achmatova innebär behöver man betrakta den inte som enbart ett porträtt utan som ett
medvetet poetiskt val, som en del i utvecklingen av Brodskijs poetik.
Bilden av Achmatova i Brodskijs poesi
Det är värt att titta närmare på hur Achmatova framträder i den här relativt tidiga dikten i
Brodskijs produktion. Som nämndes ovan står det klart att han har strävat efter att ge
dikten en personlig och intim ton, men detta skiljer sig från hur han i fortsättningen
kommer att beskriva henne. Det personliga anslaget byts efterhand ut mot ett mer
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mytologisk bildspråk för att beskriva henne och deras relation. Det är ett bildspråk som
uppkommer och utvecklas i takt med de förändringar som Brodskijs poetik undergår
under årens lopp, och det utgörs av bilder och teman som har vissa betydelser och
konnotationer för båda poeterna. Detta kommer även att tas upp och diskuteras nedan
vid analysen av “Poslednjaja roza” men vi börjar med att utgå från Brodskijs poesi.
I de tidigaste av dikterna som han tillägnade Achmatova, som härrör från perioden
1962-1963, finns en direkt, personlig och ofta intim ton och hon omnämns konkret
genom personliga pronomen eller genom att benämna platser kopplade till henne. “Za
tserkvami, sadami, teatrami...” är tillsammans med “Zakričat i zachlopočut petuchi...”,
den tidigaste dikten tillägnad Achmatova. Här finns ett tydligt “vi” som kopplas samman
med diktarjaget och därmed länkar samman dem: “[...] Вы живете теперь от меня.”
Även avslutningen är mycket personlig och hjärtlig: “Приношу Вам любовь свою
долгую,// сознавая ненужность ее.”94
I dikten “Utrennaja počta dlja A.A. Achmatovoj iz goroda Sestroretska” (också skriven
1962) är ämnet finska viken och Komarovo:

В кустах Финляндии бессмертной,
где сосны царствуют сурово,
я полон радости несметной
когда залив и Комарово
освещены [...]
любовью Вашей - ежечасной
и Вашей добротою - вечной.

196295

Komarovo var en plats som hade stor betydelse för deras relation. Det var Litfond
(Literaturnij fond: en fond som skapades 1859 och som hade till syfte att stödja
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författare materiellt och finansiellt96) som tilldelade Achmatova den lilla stugan ute i
Komarovo. Stugan var enkel och hade ett sovrum, ett litet kök, en veranda, en altan och
en träbrits där hon sov.97 Hon levde således under enkla förhållande. Som nämndes
ovan var det Evgenij Rejn som presenterade Brodskij för Achmatova och det skedde
just ute i Komarovo. Efter det första mötet träffades de relativt ofta och Brodskij hyrde
även en egen stuga en vinter i Komarovo och de två umgicks då dagligen.98 Det var
alltså en plats som från och med första mötet kom att ge dem vissa associationer
genom umgänget med och relationen till varandra. Så då Brodskij refererar till den här
platsen uppstår genast en hög grad av intimitet och förtrolighet. Och bilder av
Komarovo, och återigen de tallar som finns där, återkommer i dikten “A.A.A.”, likaledes
daterad 1962. Dikten består av två strofer. I den första beskriver han återigen
Komarovos natur och Achmatovas omgivningar (“длинные финские сани в сугробах
под Вашим окном”), och ånyo dyker tallarna upp: “и сосны - для Вас уже тени,
недолго деревья для нас.”99 Samma tendens återkommer i andra dikter: antingen en
direkt referens till Achmatova eller till platser som är direkt förknippade med henne.
1964 kan ses som en övergångsperiod vad gäller dikterna som dedicerades till
Achmatova. I dikten “V fevrale”, skriven i början av 1964, - då Brodskij satt i fängelse
efter att ha arresterats den 13 februari100 , kort efter att ha suttit på ett mentalsjukhus i
Moskva på vänners (bl.a. Achmatovas) och bekantas inrådan i hopp om att han då
skulle kunna undgå ännu värre förföljelser och repressalier från myndigheterna101 - har
tonen förändrats och likaså bildspråket. Här förmedlas istället sinnesintryck och
upplevelser från den ena poeten till den andra. Samma gäller för en annan dikt till
henne, även den helt enkelt kallad “A.A.A.”, skriven 1964, men det finns dock några
viktiga skillnader. T.ex. så återfinner vi Achmatova i dikten då Brodskij nämner henne,
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återigen genom pronomen som här är possessiva (“Ваши окна”, “Вашей Музы”), men
det rent personliga och konkreta tilltalet som förekommer i de tidigare dikterna som
diskuterades ovan är frånvarande. Istället talar Brodskij om hur han hör en röst, men
inte Achmatovas utan hennes musas (“А южный ветер[...]// далекой Вашей Музы//
аукающий голос донесет”).102
Denna utveckling knyter an till den utveckling av Brodskijs poetik som Lev Losev
kallar mytopoetisk. Det är en rörelse från de tidiga dikterna ovan där Achmatova
gestaltas på ett konkret och substantiellt sätt mot en poetik där hon ges en mytologisk
form,103 d.v.s. Brodskij går från människan Achmatova till Achmatova som mytologiserad
bild. Detta exemplifieras bäst med dikterna “Didona i Enej”,104 daterad 1969, och
“Sretenʼe”, skriven 1972. “Didona i Enej” knyter an till Achmatova genom sättet på vilket
Brodskij förvaltar det mytologiska materialet och hur han ger det en intertextuell
koppling till “Pozlednjaja roza” (se s. 44f.). Ovan (se s. 22) diskuterades “Sretenʼe” i
samband med en artikel av Barbara Lönnqvist, och i den här dikten etablerar Brodskij
ett förhållande mellan helgonet Anna och poeten och författaren Anna, d.v.s. genom att
mytologisera Achmatovas person.
Achmatova bortom tid och rum
Vid en första ytlig läsning av Zakričat i zachlopočut petuchi finner man att det är
någonting speciellt med såväl tids- som rumsperspektivet. Detta bekräftas definitivt då
Brodskij proklamerar början på det tjugoförsta århundradet (“Так начнется двадцать
первый, золотой”). Man ser även att Achmatova inte bara tycks röra sig i tiden (såväl i
det förflutna som i framtiden, ej realiserade händelser ges utrymme samtidigt som
dikten är skriven i futurum) utan även i rummet. Frågan är således, vad, mer exakt, är
det som Brodskij gör med det geografiska och temporala perspektivet i dikten? Hur
påverkar det gestaltningen av Achmatova? För att kunna placera dikten i en spatial och
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temporal kontext ska vi inledningsvis undersöka vilka intertextuella kopplingar Brodskij
har vävt in i texten.
Först och främst finns det vissa lexikaliska och fonetiska kopplingar mellan Brodskijs
dikt och Achmatovas övriga författarskap. Achmatovas dikt “Otryvok”,105 daterad till
slutet av 1959-60,106 är särskilt intressant i det här sammanhanget. Dikten är en
allegorisk betraktelse över en ej namngiven kvinna, eventuellt Achmatova själv, vars
rastlöshet är ett centralt tema (“ты скатиться должна”). Achmatova frågar personen i
dikten varför hon har kommit att acceptera sitt öde utan att invända, och att denna, till
slut, kommer att förtäras av köld och törst på den plats dit hon har valt att be sig, vilken
är för henne en ogästvänlig och skadlig miljö. Intressant nog kallar Achmatova henne
för den mest förbjudna utav rosor (“Ты запретнейшая из роз”). Mot slutet av dikten
tycks det finnas en direkt koppling till Brodskijs dikt:

Звезд загадочные изумруды,
Ржавой прелой душистой листвы
Под ногою шуршащие груды.

För det första ser vi samma upprepning av tonande z-ljud (“Звезд загадочные”), som
vi även hittar i samtliga strofer och som knyter ihop dikten (“Здесь предзимье уже
побродило”, “Здесь убьет тебя первый мороз”, “Здесь умрешь...”, “Звезд
загадочные изумрруды”, “заколодована”). För det andra återfinns här en bild som
Brodskij upprepar men modifierar, nämligen löven som prasslar underfot (“Ржавой
прелой душистой листвы// Под ногою шуршащие груды”), men som i Brodskijs dikt
frammanas mera indirekt genom att det är hjul, med största sannolikhet av ett tåg som
för Achmatova ut mot Finska viken, som producerar ljudet. Ytterligare en intressant
detalj är ordet smaragd (“изумруды”) som i den första strofen i “Zakričat i zachlopočut
petuchi...” eventuellt refererar till skenet av hästens päls i solljuset (“лошадиный
изумруд”). Ordet förekommer i flera av Achmatovas dikter och betecknar såväl
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ögonfärg som färg på gräs.107 I dikten “Nebyvalaja osenʼ postroila kupol vysokij” är
smaragden en väsentlig del av Sankt Petersburg och det finns även andra likheter
mellan dikterna rörande ordval. Achmatovas dikt beskriver en höst, en tid av flyktande
septemberdagar. Precis som i Brodskijs dikt (“невредимые солдаты духоты”) är det
kvavt, som under sommaren, men kvalmigheten hos Achmatova kommer, kan man
anta, snarare som en rest av sommaren under en varm september (“проходят
сентябрьские сроки”, “Было душно от зорь, нестперпимых, бесовских и алых”), då
den tidiga gryningen ännu för med sig värme. Och det är, som nämndes ovan, en viktig
del av staden som förknippas med smaragd, nämligen dess kanaler vars vatten får en
färg som ger associationer till ädelstenen (“Изумрудною стала вода замутненных
каналов”). Även här förekommer rosen, men, då hösten har anlänt, har den fått ge vika
för nässelblomman (“И крапива запахла, как розы, но только сильней”).
Det är även betydelsefullt att Achmatova i dikten kommer till Marsfältet i Sankt
Petersburg. Hon bodde här med sin andra man, Vladimir Šilejko,108 i en lägenhet i ett
hus vid Marmorpalatset som användes som tjänstebostäder: “одно окно на Суворова,
другое на Марсово поле.”109 Denna plats, vars namn väcker associationer till antikens
historia och mytologi, nämns flera gånger hos Achmatova, både i hennes poesi och
prosa. Kontexten är genomgående personlig och intim (“Я, приехав из Ц. П., пошла
(тогда все ходили пешком) в Мраморный к Шилейко (через Марсово поле) - он
плакал.”110, “[...] и угол Марсова Поля, откуда не хочет и не может уйти моя поэма
[...],”111 “В грозных айсбергах марсово поле,// И Лебяжья лежит в хрусталях...// Чья
с моею сравняется доля,// Если в сердце веселье и страх”112). I dikten “Letnij
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sad”113 beskriver Achmatova hur hon vill till trädgården114 , som hon beskriver som den
enda, där rosorna finns och där statyerna påminner henne om ungdomen; här vilar
hundratusentals steg, från fiender och vänner. Det är en intressant dikt som tar upp den
familjära bilden av rosen, kopplad till ungdomen, till det förflutna, men även här finns det
också en transcendens av tiden: “И лебедь, как прежде, плывет скозь века,//
Любуясь красой своего двойника.” Dels finns det således en koppling mellan platsen,
dess historia och de associationer den väcker, och poeten Achmatova, dels en länk
mellan platsen på det rent fysiska planet och personen Achmatova, genom en väv av
minnen, känslor och tankar.
Genom att understryka dessa kopplingar kan man dels placera dikten geografiskt
men även se hur Brodskij anammar Achmatovas akmeistiska poetik, hur han tar bilder
från hennes författarskap och för in och omarbetar dem i den egna dikten. Genom att
använda ord, bilder, som Achmatova förknippar med Sankt Petersburg, bekräftar
Brodskij en samhörighet med henne, med deras gemensamma geografiska och
poetiska ursprung. Men, då han även omvandlar och placerar dem i nya kontexter som
på en och samma gång refererar bakåt och tack vare att de är nya och oväntade blickar
han även framåt, mot en vidareutveckling av den tradition som härstammar från
Achmatova och akmeismen.
Rent kronologiskt är dikten snårigare. De inledande raderna, där Sankt Petersburg
befolkas av tuppar och hästar, torde beskriva en förrevolutionär miljö som, då Brodskij
frammanar marscherande människor (“загрохочут по проспекту сапоги”) och de
samtidas nära förestående död (“в одночасье современники умрут”), tydligt utmynnar
i konflikt, vilket fortsätter i andra strofen där pistolens “skratt” ljuder över kanalen
(“захохочет над каналом пистолет”) och vad som förefaller att vara en explosion får
ett fönster att rasa ned och ett rum att lysas upp (“загремит на подконнике стекло,//
станет в комнате особенно светло”). Den andra strofen väcker associationer till
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första världskriget med vaga referenser till soldater och, eventuellt, zeppelinare115
(“невредимые солдаты духоты”, “словно тени яйцевидных кораблей”). Najman
understryker just hur viktigt året 1914 var och hur mycket det betydde för Achmatova
och för den poetik som akmeisterna utvecklade som en motreaktion på symbolismen:

Она часто говорила о начале столетия [...] ʻXX век начался осенью 1914 года вместе с войной
[...] Календарные даты значения не имеют. Несомненно символизм - явление 19-го века. Наш
бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми 20
века и не хотели оставаться в предыдущем...ʼ 116

Här nämner Najman även dikten “Pamjati 19 ijulja 1914”117 i vilken Achmatova beskriver
hur allting kom att förändras denna dag då kriget började. Hon inleder med att förklara
hur de (landet, landsmännen, poeterna, människor i allmänhet) har åldrats under ett
århundrade (utan förändring), men att allting då förändrades på en timme (“Мы на сто
лет состарились, и это// Тогда случилось в час один”). Hon beskriver sin reaktion
och hur hon ber Gud om att utplåna hennes existens, den första som hon kallar den,
som för att kunna påbörja någonting nytt (“Закрыв лицо, я умоляла Бога// До первой
битвы умертвить меня”). Istället ska minnet, som har gjorts ödmjukt av Gud, bli en
vittnesbärare av fruktansvärda händelser (“Ей - опустевшей - приказал Всевышний//
Стать страшной книгой грозовых вестей”). Men istället för att signalera inledningen
på det tjugonde århundradet proklamerar Brodskij en helt annan tidsepok och därmed
verklighet: “Так начнется двадцать первый, золотой.”
Vad Brodskij gör är att han går från att återge till synes biografisk data från
Achmatovas liv till att ge henne just den mytologiska form som diskuterades ovan (se s.
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27f.). Men det är inte, som vi såg ovan och som hon kommer att porträtteras senare hos
Brodskij, en fullt ut mytologisk bild av henne, utan hon lever tydligt kvar i dikten som
person, som en människa rik på erfarenheter, med starka minnen av några av de mest
omvälvande händelserna under 1900-talet. Men hur åstadkommer Brodskij denna
balansgång mellan stiliserad myt och person i dikten?
Just vid denna proklamation om det tjugoförsta århundradet ankomst går Brodskij
över till Achmatova. I kontrast med de obestämda, större grupper av människor som
nämns tidigare (“сапоги”, “современники”, “солдаты”) blir Achmatovas ensamhet klart
accentuerad, särskild med det smeksamma ordvalet (“одинешенька-одна”) och
detaljerna hos hennes klänning (“в синем платье”), och än mer så genom den sista
raden där hennes ensamhet bli klart uttalad (“навечно без поклонников, без нас”).
Han fortsätter att betona personen Achmatova, hennes ansikte och skratt, och betonar
sedan, i åttonde strofen ånyo att hon är ensam, att han själv inte kommer att vara
närvarande (“Я не видел, не увижу Ваших слез”), och detta faktum förekommer igen i
nionde strofen (“без поклонников, без нас”). Men trots dessa personliga, intima
detaljer finns det flera abstrakta kvaliteter i dikten som pekar bort från personen
Achmatova och vidare, här men i Brodskijs författarskap i allmänhet, mot myten
Achmatova.
En första indikation ser vi i den sjätte strofen då hon kommer till Marsfältet i Sankt
Petersburg. Efter de ovannämnda, mer personliga detaljerna nämner Brodskij att hon
har en bunt hoprullade papper i handen (“Только трубочка бумажная в руке”).
Pappret representerar inte hennes person utan hennes roll som poet och detta är viktigt
eftersom såväl Achmatova och Brodskij tenderade att göra åtskillnad mellan dessa två
aspekter av människan. Achmatova abstraherade poeten på följande vis:

Поэт не человек, он только дух Будь слеп он, как Гомер,
Иль, как Бетховен глух, -
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Все видит, слышит, всем владеет... 118119

Det är en avgörande metafysisk skillnad på poeten och människan, en åtskillnad
förankrad dels i rumslig betydelse (poeten är gräns- och tidlös, som Timenčik menade
var en fundamental princip i den akmeistiska poetiken (se s. 13f.)), medan människan
är temporär), dels i geografiskt avseende (poeten är ande, kroppsligt obunden av
spatiala förhållanden, människan å andra sidan är låst i rummet, bunden av sitt fysiska
tillstånd). Det är intressant att se hur Achmatova i ovanstående dikt betonar poetens roll
som vittne, den som ser och hör, men även den som förmår att behärska sin omgivning,
allt det som försiggår bortom henne själv. I dikten förekommer även Homeros, en viktig
figur i den akmeistiska kanonen, och ett namn som har tillskrivits en mytisk person, en
kringvandrande poet som traderar litteratur genom sång. Homeros förkroppsligar i sig
det akmeistiska idealet om den genom tid och rum gränsöverskridande författaren och
har på så sätt ett metafysiskt symbolvärde.
Vidare betonar Najman också denna skillnad mellan människa och poet då han talar
om Achmatova och Boris Pasternak, men gör den mer vittomfattande så att den gäller
tiden själv:

[...] ускорение, задаваемое времени истинной поэзией, всегда больше максимального
ускорения эпохи, что и делает творчество поэта вневременным.120

I samtal med Volkov gav Brodskij uttryck för följande tanke om människan, poeten och
hennes roll och hur de förhåller sig hierarkiskt:

Роль поэта в человеческом общежитии - одушевлять оное: человек не менее, чем мебель.
Цветаева же обладала этой способностью - склонностью! - в чрезвычайно высокой степени: я
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имею в виду склонность к мифологизации индивидуума [...] Способность видеть смысл там,
где его, по всей видимости, нет - профессиональная черта поэта.121

Återigen ser vi den tydliga skillnaden mellan poeten och människan, och vem, i
sammanhanget, som äger störst vikt. Det är även viktigt att se hur han betonar vikten av
mytologisering, att som poet kunna ge en individ mytologisk och kanonisk form. Så när
Brodskij introducerar poeten Achmatova i dikten signalerar det tydligt en övergång mot
det mytologiska, mot ikonen och myten Achmatova. Men Brodskij har ännu inte
utvecklat detta kanoniska bildspråk rörande Achmatova (se s. 27ff.) och väljer istället en
pendelrörelse mellan individ och poet, människa och myt.
De efterföljande stroferna, från det tjugoförsta århundradets intåg i strof fyra, följer
fler personliga betraktelser som inkluderar en beskrivning av hennes tårar, färden ut mot
Komarovo (“к заливу”), och sedan även tillvaron där, ensam i sin stuga. Men just på
denna plats väljer Brodskij återigen att gå över till poeten. Den nionde strofen inleds så
med Brodskijs minne av stugan, av dess värme och Achmatovas avsaknad av böcker
och beundrare (“В теплой комнате, как помнится, без книг,// без поклонников”).
Därefter går han åter över till poeten och vittnesbäraren Achmatova, den som förblir
kvar i överförd mening genom sin gärning, genom poesi och poetik, som skriver om de
som inte längre är kvar, vilka Brodskij benämner, personligt och intimt, med andra
person singular (“Вы напишете о нас наискосок”). Hans beskrivning är dock
ambivalent. Poeten utför handlingen som profet, den som ser ser allt, hör allt, men som
ändå tillåts vara människa genom att hon får behålla något ytterst personligt, nämligen
sin individuella handstil, den som alltid sluttade litet (se s. 25). Denna bild
överensstämmer väl med det akmeistiska idealet rörande poetens arbiträra roll i
förhållande till både text, språk och kultur.
“Poslednjaja roza”
Vad som är slående då man läser Achmatovas dikt till Brodskij är hur olika de är på alla
plan. Brodskijs dikt är intensiv och full av snabb handling medan Achmatovas är, trots
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de dramatiska skeendena som skildras, snarast lugn och man kan kanske till och med
urskilja något ödesmättat. De skiljer sig tydligt även vad gäller struktur. Jämfört med
Brodskijs tio strofer består Achmatovas av en enda. Inledningsvis kan man således
konstatera att Achmatovas dikt är ekonomisk och komprimerad medan Brodskijs text är
expansiv och omfångsrik.
Morozova, Herodes Antipas dotter, Dido, och Jeanne dʼArc
Då man läser “Poslednjaja roza” slås man av hur rik den är på historiskt stoff som gör
dikten mångbottnad och svårtolkad. En ytlig läsning ger vid handen att Achmatova,
bokstavligen sida vid sida med dessa kvinnokaraktärer, sammankopplar det egna ödet
med ödet hos människor som alla har någon sorts koppling till martyrdom. Men för att
ge en mer fullödig bild av dikten, och då i synnerhet till de kopplingar den har till
Brodskij, varför just denna dikt skrevs till honom som svar på hans dikt, ska vi noggrant
gå igenom var och en av karaktärerna, undersöka dem i kontext av såväl denna dikt
som av andra dikter i Achmatovas och Brodskijs författarskap, och sedan se hur de
knyter an till “Zakričat i zochlopočut petuchi...”
Achmatova inleder sin dikt med strofen “Мне с Морозовою класть поклоны [...].”122
Man kan direkt dra vissa paralleller mellan Achmatova och Morozova. De trodde båda
på ett system av värderingar och inställningar som antingen ansågs förlegade eller
felaktiga och av staten eller av en annan mäktig auktoritet kritiserades och fördömdes
(Achmatovas och akmeisternas poetik och poesi låg inte i linje med den av staten
sanktionerade kulturen). Personer i deras närhet som svor sig till samma tro eller
delade, helt eller delvis, deras värderingar, tankar och idéer om religion, kultur eller stat,
blev utsatta för trakasserier och förföljelser, ibland med dödlig utgång.123 Och, kanske
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än viktigare, båda anses i något avseende av sina efterföljare vara martyrer eller förses
åtminstone i någon utsträckning med karaktäristika som vanligtvis är förbehållen
helgon.
För att klarare se vilken roll Morozova spelar i dikten kan vi jämföra hur hon
omnämns i Achmatovas anteckningsböcker samt i den tidigare dikten, “Prikovana k
smutnomu vremeni”, daterad 1937, d.v.s. 25 år innan hon skrev Poslednjaja roza:

Прикована к смутному времени
В нищете ледяных дворцов.
Но капля за каплей по темени
Бьет таинственный древний зов.
Я знаю - с места не сдвинуться
Под тяжестью виевых век.
А если бы вдргуг откинуться
В какой-то семнадцатый век.
С душистою веткой берёзовой
Под троицу в церкви стоять.
С боярынею Морозовой
Сладимый медок поливать.
А после на дровнях, в сумерки
В навозном снегу тонуть.
Какой сумашедший Суриков
Мой последний напишет путь...
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Med tanke på att de två dikterna skrevs med så många års mellanrum är bilden av
Morozova och Achmatova slående lika, vilket även gäller sättet Achmatova
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juxtapositionerar sig själv med denna historiska karaktär. “Prikovana k smutnomu
vremeni” beskriver en spatial och temporal rörelse. Först beskriver Achmatova
samtiden, moderniteten (“в нищете ледяных дворцов”) och hur det förgångna
(“таинственный древный зов”) kallar på henne i mörkret, men hon är låst, i rummet
och i tiden (“Я знаю - с места не сдвинуться”). Hon förblir orörlig, oförmögen att röra
sig under tyngden av purpursekel (“под тяжестью виевых век”), vilket kan tolkas som
tsartiden.126 Lösningen blir då ett scenario som hon föreställer sig, i vilket hon förflyttas
tillbaka till 1600-talet där hon får dela Morozovas öde. Dikterna är i många avseenden
väsentligt lika. “Prikovana k smutnomu vremeni” har en cirkulär komposition, varpå vi
rör oss från 1900-talet till 1600-talet och sedan tillbaka igen, till det ögonblick då
Achmatova reflekterar över sin egen dom, vilken form den kommer att ta, hur hon
kommer att betraktas av samtiden och av eftervärlden samt hur detta kommer att
förevigas i kulturen. I “Poslednjaja roza” rör Achmatova sig tillsammans med de
historiska personligheterna innan hon kommer tillbaka till nutiden, till
födelsedagsrosornas friskhet och doft.
Däremot finns det en meta- och intertextuell skillnad. I “Poslednjaja roza” förblir
Morozova en historisk person men i “Prikovana k smutnomu vremeni” är hon först en
personlighet förankrad i historien men i och med de tre avslutande stroferna omvandlas
hon och blir istället en myt, en fiktiv karaktär skapad, eller åtminstone föreställd och
tolkad, av konstnären Vasily Surikov i målningen “Bojarynja Morozova” 1887.127 På
tavlan är Morozova avbildad på den i Achmatovas dikt omnämnda släden då hon slagen
i bojor först bort för att få sitt straff. Det finns förvisso de gammaltroende som står vid
hennes sida men de tycks vara i minoritet då man jämför med de som skrattar och
pekar på den förödmjukade kvinnan som trotsigt, ända in i det sista, står fast vid sin tro.
Genom att helt och hållet upplösa tiden och rummet, och på så vis även enskilda
individer, blir det Achmatova som befinner sig ensam inför människorna, inväntande sin
dom. Dock lägger hon inte fokus på denna händelse även om det finns tydliga
indikatorer på det förödmjukande i situationen (t.ex. att de sjunker ned i den smutsiga
126

Purpur har traditionellt sett förknippats med kungligheter, makt och auktoritet (Pohajny, M. Richard.
“History, Shellfish, Royalty and the Color Purple”, Paper, Film and Foil Converter, Vol. 76, nr. 7, s. 20.).
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och stinkande snön (“в навозном снегу”)). Det viktiga är istället vad som kommer
efteråt, då eftervärlden dömer, och det är tydligt utifrån den näst sista raden att
Achmatova anser att Morozova, som hon så tydligt identifierar sig med, har blivit
orättvist dömd även i efterhand och att samma öde potentiellt även väntar henne, vilket
tar sig uttryck i den sista raden där hon föreställer sig hur Morovzova åker i exil, så som
det avbildas hos Surikov och så som hon själv riskerade samma öde.
Achmatova förmedlar bilden av Morozova till Brodskij genom den akmeistiska
poetiken; Morozova, en enande symbol för de gammaltroende, för avvakumiterna, blir
härmed en spegelbild av Achmatova som den förebild, moraliskt och litterärt, som hon
blev och var för Brodskij och de yngre poeterna.
Den andra raden tar upp en ny karaktär, Salome: “С подчерицей Ирода плясать
[...].”128 Carmen Trammell Skaggs skriver i sin artikel “Modernityʼs Revision of the
Dancing Daughter: The Salome Narrative of Wilde and Strauss”129 att berättelsen om
Salome är ett narrativ som ständigt utvecklas. Från att i bibeln ha varit den namnlösa
passiva och dansande dottern vars motiv förblir dunkla och oklara har hon utvecklats
under seklerna till den sexuellt laddade och aktiva karaktären i Wildes roman Salome.
Trammell Skaggs pekar här på en aspekt av Salome som har kommit att utvecklas och
som har en direkt motsvarighet i hur Achmatova kom att utmålas av den sovjetiska
makten, nämligen kvinnan som jungfru och prostituerad: “Representing innocence in
her virginal beauty, she also embodies illicit lust by her own volution. Like the Decadent
writers to whom Wilde belonged, Salome defies cultural and ethical norms.”130 På
samma sätt som Salome har fått ikläda sig rollen som en gränsöverskridande person
som går emot rådande normer och värderingar fick Achmatova den kluvna rollen som
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Herodes Antipas (född innan 20 f.v.t.. och död efter 39 v.t.) som avrättade Johannes Döparen efter att
denne kritiserat Herodes skilsmässa från sin första fru, Phasaelis, och det efterföljande giftermålet med
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prostituerad och nunna. Andrej Ždanov 131 beskrev henne som en individualist som
producerade poesi som var rik på vackra figurer och formuleringar men tom på idéer
och innehåll och rentav skadlig. Det var enligt honom konst utan praktiskt syfte
(“искусство для искусства”, “красоты ради самой красоты”). Men mest
problematisk var Achmatovas erotiska kärleksmotiv som sammanblandades med sorg,
melankoli, död, mystik och undergång. Ždanov menar att dessa bilder av hopplöshet
inför döden och mystiska känslor med erotiska undertoner är typiska för den gamla
adeln. Han sammanfattade sin syn på den från folket avlägsna och frånvända
Achmatova med följande fomulering: “Не то монахиня, не то блудница, а вернее
блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой.” Precis som Salome
framställs Achmatova som en paradox: å ena sidan är hon en nunna med religiösa,
mystiska drag som representerar den skadliga, förlegade religiösa vidskepelsen som
stod i skarp kontrast till den rationella, socialistiska staten, å andra sidan är hon en
promiskuös, erotisk och depraverad figur som tillsammans med övriga författare och
konstnärer inom avangardet var en relik från det förflutna (“музейнные редкости из
мира теней”) som lär de yngre hur man ska leva (“поучать нашу молодежь, как
нужно жить.”), d.v.s. förleder den yngre generationen.132 Precis som Salome har
kommit att representera extrovert och potentiellt farlig kvinnlig sexualitet och erotiska
impulser i de västerländska, moralistiska samhällena fick Achmatova liknande attribut i
en sluten diktatur där där det gamla, vad gällde såväl kultur som moral och etik, ansågs
depraverat och förlegat.
Det är slående hur Ždanovs omdöme om Achmatova går stick i stäv med Brodskijs
tankar om henne (se blockcitat s. 10). För Brodskij var Achmatova en person som
gjorde människor bättre genom sin egen person, utrustad enkom med sin röst:

Одно скажу: всякая встреча с Ахматовой была для меня довольно-таки замечательным
переживанием. Когда физически ощущаешь, что имеешь дело с человеком лучшим, нежели
ты. Гораздо лучшим. С человеком, который одной интонацией своей тебя преображает.
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Man kan läsa detta i överförd bemärkelse som att rösten inte enbart är den fysiska utan
även poetens röst, författarrösten, som har en sådan kraft och verkan att den förmår
omvandla en människa i grunden.
Den tredje figuren är Dido och här finns en intressant koppling mellan Achmatova,
Brodskij, Aeniden och Vergilius. Enligt Civʼjan tillhör Dido den del av världens poetiska
text som akmeisterna räknade som kanon. Akmeisterna tog dock inte Dido från
ursprungskällan, d.v.s. Vergilius Aeniden, utan från Dantes Den gudomliga komedin.133
Dock spelade båda verken viktiga roller i Achmatovas och Brodskijs gemensamma
biografi och respektive författarskap (se nedan).
Det är intressant att bilden av Dido kommer främst från Dante eftersom hon har en
marginaliserad roll i dikten, som t.ex. i den femte sången i Helvetet där hon först inte
nämns vid namn: “Så kommer hon som tog sitt liv av kärlek// och kränkte löftet till
Sychaeusʻ aska134 [...].” Att Achmatova fastnade för Dantes porträttering av Dido är
intressant på flera olika plan. Dante placerar henne i helvetets andra krets: “Jag fick nu
veta att till sådan plåga// döms de som syndar genom köttslig lusta// och sätter sin
passion före förnuftet.” Till skillnad från Vergilius som placeras i helvetet på grund av att
han inte var kristen finns det ett tydligt religiöst och moraliskt fördömande av Dido som,
liksom Ždanovs kritik gentemot Achmatova, riktar sig mot hennes person och sexualitet.
Och liksom Ždanov försöker att isolera och marginalisera Achmatova förpassar Dante
Dido till anonymitet och periferi i sin dikt. Enbart genom dessa få rader hos Dante
förmår Achmatova att belysa viktiga paralleller mellan sin egen person och Didos, samt
skapa ett intertextuellt förhållande mellan sina egna texter och Dantes och Vergilius
epos, vilket senare utvecklas och expanderas ytterligare genom Brodskij (se s. 48f.).
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Civʼjan, s. 29.
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Efter att maken Sychaeus hade mördats av hennes bror Pygmalion svor Dido att vara hans aska
trogen men bröt sedan löftet då hon förälskade sig i Aeneas (Dante Alighieri, Den gudomliga komedin, 3.
pocketutg., Natur och kultur, Stockholm, 1995, s. 424).
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Det finns ytterligare en intressant koppling mellan Achmatova, Brodskij och Dante. I
“Poèma bez geroja” finns en epigraf, tagen från Nikolaj Kljuevs135 dikt “Klevetnikam
iskusstva”, som lyder: “...жасминовый куст,// Где Данте шел и воздух пуст.”
Achmatova har förkortat citatet och gjort en viktig förändring.136 Luften som Dante rör
sig genom är inte längre tät (“густ”), som hos Kljuev, utan tom (“пуст”). Den uppenbara
skillnaden är att Dante blir rörligare i rummet. Vidare sammankopplar Achmatova,
genom sin redigering av citatet, sig själv, i form av jasminbusken, och Dante tydligare,
sida vid sida, såväl narrativt som grafiskt. Hon utesluter även Kljuevs beskrivning av
busken som bränd (“обоженный”) och bevarar den, och därmed i förlängningen även
sig själv. Jasminbusken ger även, liksom rosen, tydliga konnotationer av friskhet och
doft.
I dikten “Pochorony Bobo”, som skrevs 1972 och handlar om saknaden efter
Achmatova, infogar Brodskij en tydlig referens till detta citat:
[...] Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.137

Här återfinns såväl tomheten (vid två tillfällen, som bokstavlig tomhet och som i
någonting oskrivet) samt Dante. Men tomheten här är snarast en bild av sorgen som
diktarjaget upplever. Och trots, eller kanske tack vare sorgen och tomheten, måste
diktarjaget, den nye Dante, likväl återgå till arbete; precis som genom bilderna av
rosorna återstår alltid poesin, trots att det som lever måste dö. Dante, med sin status i
den västerländska kanonen, är sinnebilden för den kontinuerligt traderade dikten som
135

Nikolaj Kluev, 1884-1937, var, tillsammans med bl.a. Sergej Esenin, en av de främsta företrädarna för
den ryska nykristna poesi som växte fram i början av 1900-talet. Arkebuserades 1937 men
rehabiliterades senare (Osipov, Jurij S. (red.), Bolʼšaja rossijskaja ènciklopedija: [v 30 tomach], T. 14,
Bolʼšaja rossijskaja ènciklopedija, Moskva, 2004 s. 322f.
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“Ахматова - жасминный куст,// Обожженный асфальтом серым,// Тропу утратила ль к
пещерам,// Где Данте шел и воздух густ,// И нимфа лен прядет хрустальный!” (Kljuev, Nikolaj
Alekseevič, Sočinenija. T. 2, Neimanis, München, 1969, s. 259)
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förblir vital. Dikten är även i någon mening en fortsättning på “Zakričat i zachlopočut
petuchi...” där den beskrivna framtiden, det gyllene tjugoförsta århundradet, är just vad
som framkommer i “Pochorony Bobo”, nämligen en framtid efter Achmatovas död, en tid
som fylls av ljus genom poesin, genom det fortsatta arbetet.
Förutom Aeneiden och Den gudomliga komedin finns det en tredje, biografisk länk
mellan Achmatova, Brodskij och Dido och Aeneas, nämligen Henry Purcells opera Dido
and Aeneas som Brodskij tog med sig till Achmatova och som var en av de operor som
hon uppskattade mest138 och lyssnade på ofta.139 Vi ser att det finns ett metasamtal
mellan poeterna, en rörelse mellan personlig biografi och poesi, mellan personliga
relationer och poetik.
Dikten “Sonet-èpilog” inleds med ett citat från Aeneiden: “Против воли я твой,
царица,// берег покинул.” Det är Aeneas som tar avsked från Dido, omedveten om att
hon snart ska ta sitt liv i förtvivlan över sin förlorade kärlek.140 Här finner vi exakt en
sådan situation hos Achmatova som Civʼjan beskriver ovan (se s. 15). Genom att låta
diktarjaget gå upp i och förenas med Dido behåller hon det känslomässiga och tragiska
djup som återfinns hos Aeniden. Enligt akmeistiska principer återanvänder hon en figur
ur den accepterade kanonen och dikten bibehåller på så sätt kraften i Didos tragedi och
djupet i den legendariska men ödesdigra kärlekshistorien.
Dikten är intressant även vad gäller tidsperspektivet. Aeneas är redan förlorad, en
vålnad och en av diktarjaget bevarad skugga. Tonen är resignerad: kärleksobjektet
tillhörde diktarjaget endast en kort stund, och elden ges två betydelser: först är det ett
bål som verkar innebära någon form av katharsis och senare, då diktarjaget blickar
tillbaka, tycks elden symbolisera kärleken, genom vilken hon sträcker sina händer.
Hennes älskade har glömt henne, deras kärlek och hennes hem, som nu är förbannat.
Sista strofen är tvetydig. Å ena sidan är den älskade, som offrade kärlek och hem för ett
större syfte, förlåten, men å andra sidan är det som han har åstadkommit, den viktiga
segern, färgad av hyckleri. Förlåtelsen är också betingad och avpersonifierad; det är ett
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anonymt tredje person pluralis som har förlåtit, inte nödvändigtvis diktarjaget, som om
det rörde sig om eftervärlden som har bedömt och funnit den älskade ej skyldig.
Liksom ett svar på ovanstående dikt finner vi Brodskijs dikt “Didona i Enej”, skriven
1965, tre år efter att Achmatova skrev “Sonet-èpilog.” Inledningsvis kan man anmärka
att Brodskijs dikt behandlar flera av de teman som återfinns hos Achmatova, både i
“Poslednjaja roza” och “Sonet-èpilog”, vilket stämmer väl överens med det som
Timenčik skriver om hur akmeisterna utvecklade vissa karaktäristiska drag som man
kan spåra. De bestående teman som återkommer i dikterna inkluderar, förutom Dido
och Aeneas, även det så viktiga bålet, avskedet, förlust av hopp och förtvivlan, rök (med
vilken diktarjaget i “Poslednjaja roza” lämnar bålet, likt en vålnad, medan Dido i “Didona
i Enej” ser hur Kartago går under ljudlöst genom hettan från bålet, mellan flammorna
och röken), havet (direkt hos Brodskij och associativt i “Sonet-èpilog” genom de
seglande skeppen). Man finner även en betoning av Aeneas viktiga roll.141 Avsaknad av
ord och tystnad är också något som båda poeterna behandlar. I “Sonet-èpilog” är det
som om de har valt att tiga om varandra (“Друг о друге мы молчать умеем”). Det finns
alltså en tydlig gemensam genealogi som påverkar poeterna att infoga vissa kanoniska
bilder och bearbeta och omstöpa dem i sin egen form.
Den sista karaktären är Jeanne dʼ Arc som inte intar samma särställning som t.ex.
Dido i Achmatovas författarskap. Snarare blir hon en sammanblandning av Morozova
och Dido. Likt Morozova blev en martyr för de gammaltroende blev Jeanne dʼ Arc en
martyr för det katolska Frankrike.
Genom upprepade nyckeldrag hos de valda karaktärerna, deras, som i Didos fall,
kanoniska drag, ges ytterligare tyngd och djup åt den egna erfarenheten så som den
kommer till uttryck i dikten. I vad som från början förefaller vara enkelt och konkret i
dikten visar sig vid en närmare läsning i själva verket vara en komplex och
mångfacetterad väv i vilken andra texter träder fram och till vilken nya texter tillfogas
141

Aeneas kall och vikten av detta kall är ett tema som löper kontinuerligt från Aeneiden, som är det
romerska nationaleposet där Aeneas är landsfadern vars öde det är att grunda Rom, vidare till Sonetèpilog där Aeneas blir förlåten av en abstraherad och ej konkretiserad omvärld och, möjligen, eftervärld,
men där diktarjaget verkar förhålla sig ironiskt till detta högre öde och dess företräde framför kärleken
(pauseringen efter orden “de har förlåtit” (“prostili...”), och den avslutande kommentaren om att smickret
hyllar segern (“pobedu slavoslovit lestʼ”), och slutligen till Brodskij som upprepade gånger beskriver
Aeneas som stor eller storslagen (“velikij”).
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genom intertextuell dialog; ett biografiskt, mytologiskt, meta- och metafysiskt samspel
mellan författare och texter bortom tid och rum.
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Slutsats
Brodskij återvände aldrig till hemlandet utan levde i New York fram till 1996 då han, 55
år gammal, avled av en hjärtattack. Även om Brodskij lämnade mycket bakom sig då
han lämnade Sovjetunionen har den här uppsatsen sökt påvisa det som faktiskt följde
med honom, det som förblev hos honom ständigt. Achmatovas inflytande - spår som vi
har försökt att följa, både bakåt och framåt i tiden och över geografiska avstånd återkommer hos honom, ibland i hela teman men även i enstaka bilder; ömsom är det
explicit, som i val av versmått eller förekomsten av en för dem båda kanonisk gestalt,
ömsom är det implicit och endast antytt, genom t.ex. ordval eller upprepning av vissa
ljud. Förhoppningen är att ovanstående intertextuella läsning har förmått visa på vissa
av dessa spår på ett så tydligt sätt som möjligt och åtminstone blottlägga några av de
komponenter som i själva verket ingick i ett svåröverskådligt och komplext samtal, en
dialog, mellan två poeter och medmänniskor, som aldrig avstannade utan befann sig i
ständig flux och rörelse mellan text och verklighet, biografi och fiktion, nutid och historia,
människa och poet, person och myt. De två dikterna som har tjänat som utgångspunkt
för uppsatsen, “Zakričat i zachlopočut petuchi...” och “Poslednjaja roza”, har visat sig
vara just detta, en utgångspunkt för någonting som sträcker sig bortom och vidare. De
har varit själva grunden för analysen men det står klart att de i själva verket är delar av
en större bild vars konturer vi förhoppningsvis nu kan urskilja klarare. Frågan som man
kan ställa sig är dock vad det för bild som precis har börjat att framträda. Vad är det som
dessa författares poesi låter oss ana?
För Achmatova var det inget tvivel om att Brodskij var en arvtagare till silveråldern.
Hennes tro på honom och hans poesi var, som vi såg ovan, orubbligt. Genom
ovanstående intertextuella analys har vi sett tendenser som pekar just mot detta. Och
även om man bör vara försiktig med att dra några stora slutsatser kan man likväl påvisa
några indikationer som tycks ge stöd för en sådan tolkning. Först har vi den biografiska,
faktiska aspekten där de båda poeternas inställning till poesi och poetik ofta
sammanfaller, attityder som kan sägas utgöra en viktig del av fundamentet till deras
författarskap. Om man betänker att deras författarskap endast rör den första hälften av
sextiotalet men att Brodskij likväl alltid återvände till Achmatova, till den hon var, både
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poeten och människan, vittnar om ett avgörande inflytande på såväl hans person som
hans roll som poet. Vidare har vi även den akmeistiska synen på kanon och den egna
textens placering i litteraturen, d.v.s. världslitteraturen. Detta har vi sett flera exempel på
i de dikter som omnämns ovan, från antikens mytologi till Dante och vidare till den ryska
poesin, till Aleksandr Puškin, och till den västerländska modernismen, till Robert Frost
och T.S. Elliott o.s.v. Dessa teman, bilder, och andra språkliga spår går i arv, och detta
manifesteras just i bilden av rosen, den sista, den som Achmatova gav just till Brodskij;
rosen får stå för den föregående generationens poesi (och, då den överantvardas, även
för poesi i sig), som i sin tur vilar på oräkneliga tidigare generationer, och i denna bild
innesluts de förhoppningar som Achmatova hyste för Brodskij, för den poesi som han
skulle föra in i framtiden, det gyllene tjugoförsta århundradet.
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Bilagor
Bilaga 1
“Сретенье”

Анне Ахматовой

Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано страцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
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дитя: он - твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем". - Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь это тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. "Слова-то какие..."
И старец сказал, повернувшись к Марии:

"В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же окружьем, Мария, которым

терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око".

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значенье и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
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И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрям
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.
И образ младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
Март 1972 142

Bilaga 2
“На столетие Анны Ахматовой”

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос Бог сохраняет все; особенно - слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.
142

Brodsky, Joseph, Sočinenija Iosifa Brodskogo. T. 2, Puškinskij fond, Sankt-Peterburg, 1992, s. 287ff.
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В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит. Ровны и глуховаты,
затем, что жизнь - одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, - тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.
Июль 1989143

Bilaga 3
“Похороны Бобо”

1
Бобо мертва, но шапки недолой.
Чем объяснить, что утешаться неченм,
Мы не проколем бабочку иглой
Адмиралтейства - только изувечим.

Квадраты окон, сколько ни смотри
по сторонам. И в качестве ответа
на “Что стряслось” пустую изнутри
открой жестянику: “Видимо, вот это”.

Бобо мертва, Кончается среда.
На улицах, где не найдешь ночлега,
белым-бело, Лишь черная вода
ночной реки не принимает снега.

2
Бобо мертва, и в этой строчке грусть,
Квадраты окон, арок полукружья.
143

Brodsky, Joseph, Sočinenija Iosifa Brodskogo. T. 3, Puškinskij fond, Sankt-Peterburg, 1992, s. 178.
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Такой мороз, что коль убьют, то пусть
из огнестрельного оружья.

Прощай, Бобо, прекрасная Бобо.
Слева к лицу разрезанному сыру.
Нам за тобой последовать слабо,
но и стоять на месте не под силу.

Твой образ будет, знаю наперед,
в жару и при морозе-ломоносе
не уменьшаться, но наоборот
в неповторимой перспективе Росси.

3
Бобо мертва. Вот чувство, дележу
доступное, но сокльзкое, как мыло.
Сегодня мне приснилось, что лежу
в своей кровати, Так оно и было.

Сорви листок, но дату переправь:
нуль открывает перечень утратам.
Сны без Бобо напоминают явь,
и воздух входит в комнату квадратом.

Бобо мертва, И хочется, уста
слегка разжав, произнести “не надо”.
Наврено, после смерти - пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.

4
Ты всем была. Но, потому что ты
теперь мертва, Бобо моя, ты стала
ничем - точнее, сгустком пустоты.
Что тоже, как подумаешь, немало.

Бобо мертва, На круглые глаза
61

вид горизонта действует как нож, но
тебя, Бобо, Кики или Заза
им не заменят. Это невозможно.

Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.

1972 144

Bilaga 4
За церквами, садами, театрами,
за кустами в холодных дворах,
в темноте за дверями парадными,
за бездомными в этих дверях.
За пустыми ночными кварталами,
за дворцами над светлой Невой,
за подъездами их, за подвалами,
за шумящей над ними листвой.

За бульварами с тусклыми урнами,
за балконами, полными сна,
за кирпичными красными тюрьмами,
где больных будоражит весна,
за вокзальными страшными люстрами,
что толкаются, тени гоня,
за тремя запоздалыми чувствами
Вы живете теперь от меня.

За любовью, за долгом, за мужеством.
Или больше - за Вашим лицом,
за рекой, осененной замужеством
за таким одиноким пловцом 144

Brodsky 1992 (T. 2), s. 308f.
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за своим Ленинградом, за дальними
островами в мелькнувшем раю,
за своими страданьями давними
от меня за замками семью.

Разделенье не жизнью, не временем,
не пространством с кричащей толпой,
разделенье не болью, не бременем
и, хоть странно, но все ж - не судьбой.
Не пером, не бумагой, не голосом разделенье печалью, к тому ж
правдой, больше неловкой, чем горестной:
вековой одинокостью душ.

На окраинах, там, за заборами,
за крестами у цинковых звезд,
за семью-семьюстами запорами
и не только за тюсячью верст,
а за всею землею неполотой,
за салютом ее журавлей,
за Россией, как будто не политой
ни слезами, ни кровью моей.

Там, где впрямь у дороги непройденной
на ветру моя юность дрожит,
где-то близко холодная родина
за Финляндским вокзалом лежит,
и смотрю я в пространства окрестные
напряженно, до боли уже,
словно эти весы неизвестные
у кого-то не только в душе.

Вот иду я, парадные светятся,
за оградой кусты шелестят,
во дворе Петропавловоской крепости
тихо белые ночи сидят.
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Развивается бледное облако,
над мостами плывут корабли,
ни гудка, ни свистка и ни окрика
до последнего края земли.

Не прошу ни любви, ни признания,
ни волненья, рукав теребя.
Долгой жизни тебе, расстояние,
но я снова прошу для себя
безразличную ласковость добрую
и - при встрече - все то же житье.
Приношу Вам любовь свою долгую,
сознавая ненужность ее.
1962 июнь 24-е145

Bilaga 5
Rosa moritur (sic)146
Hor. I, посл. ода
Ты, верно, чей-то муж и ты любовник чей-то,
В шкатулке без тебя еще довольно том,
И просит целый день божественная флейта
Ей подарить слова, чтоб льнули к звуках тем.
И загляделась я не на тебя совсем,
Но сколько в сентябре прощальных хризантем.
..................................
Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций
Он сладость бытия таинственно постиг...
А ты поймал одну из сотых интонаций,
И все недолжное случилось в тот же миг.
1963147

145

Kralin, s. 395f.

146

Stavas hos Horatius “moretur” (Horatius Flaccus, s. 190).

147

Achmatova 1999, s. 177.
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Bilaga 6
“Пятая роза”

Дм. Б‹обыше›ву
Звалась Soleil ты или Чайной
И чем еще могла ты быть?..
Но стала столь необычайной,
Что не хочу тебя забыть.

Ты призрачным сияла светом,
Напоминая райский сад,
Быть и Петрарковским сонетом
Могла, и лучшей из сонат.

А те другие - все четыре
Увяли в час, поникли в ночь,
Ты ж просияла в этом мире,
Чтоб мне таинственно помочь.

Ты будешь мне живой укорой
И сном сладчайшим наяву...
Тебя Запретной, Никоторой,
Но Лишней я не назову.

И губы мы в тебе омочим,
А ты мой дом благослови,
Ты как любовь была... Но, впрочем,
Тут дело вовсе не в любви.

Нач<ато> 3 августа (полдень),
под "Венгерский дивертисмент" Шуберта.
Оконч<ено> 30 сентября 1963
Комарово. Будка 148
148

Achmatova 1999, s. 172.
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Bilaga 7
“Дидона и Эней”

Великий человек смотрел в окно,
а для нее весь мир кончался краем
его широкой греческой туники,
обильем складок походившей на
остановившееся море.
Он же
смотрел в окно, и взгляд его сейчас
был так далек от этих мест, что губы
застыли точно раковина, где
таится гул, и горизонт в бокале
был неподвижен.
А ее любовь
была лишь рыбой - может и способной
пуститься в море вслед за кораблем
и, рассекая волны гибким телом,
возможно обогнать его - но он,
он мысленно уже ступил на сушу.
И море обернулось морем слез.
Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер. И великий муж
покинул Каргафен.
Она стояла
перед костром, который разожгли
под городской стеной ее солдаты,
и видела, как в мареве костра,
дрожащем между пламенем и дымом,
безвучно распадался Каргафен

задолго до пророчества Катон.
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1969149

Bilaga 8
“Летний сад”

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.

В душистой тиши между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.

И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.

А шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

Там шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.

И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.
1959150

Bilaga 9

149

Brodsky 1992 (T. 1), s. 163.

150

Achmatova 1999, s. 7.
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151

Bilaga 10
“Сонет-эпилог”

Против воли я твой, царица, берег покинул.
«Энеида», песнь 6, 460
Ромео не было, Эней, конечно, был.
А.

Не пугайся - я еще похожей
Нас теперь изобразить могу.
Призрак ты - иль человек прохожий,
Тень твою зачем-то берегу.

Был недолго ты моим Энеем, Я тогда отделалась костром.
Друг о друге мы молчать умеем.

151

“Boyarina Morozova 1887”, Google Art Project: The State Tretyakov Gallery, http://
www.googleartproject.com/collection/the-state-tretyakov-gallery/artwork/boyarina-morozova-vasilysurikov/327430/ [hämtad den 2013-02-25].
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И забыл ты проклятый мой дом.

Ты забыл те, в ужасе и муке,
Скозь огонь протянутые руки
И надежды окаянной весть.

Ты не знаешь, что тебе простили...
Создан Рим, плывут стада флотилий.
И победу славословит лесть.
1962152

152

Achmatova 2000 s. 422f.
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