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1. Inledning 

Patti Smith är kanske mest känd genom den klassiska omslagsbilden, tagen av Robert 

Mapplethorpe, från hennes debutalbum Horses som utkom 1975. Där poserar hon androgynt 

klädd i vit skjorta med en smal, svart slips och en kavaj slängd över axeln. Hon kallas för ”the 

grandma of punk” och beskrivs som en av de mest framträdande personerna på New Yorks 

punk-rock-scen där hennes kanske mest citerade mening är ”Jesus died for somebody’s sins but 

not mine” (från sången ”In excelcis deo”). Patti Smith har agerat som allkonstnär från 

sjuttiotalet fram till idag och har därmed etablerat sig som en sorts ikon. Hennes främsta 

uttrycksform är musiken, men med poesin som fundament i sitt skapande. 

Hennes första framträdande, i en lokal i New York, var en uppläsning av dikter 

tonsatta Lenny Kaye som ackompanjerade på gitarr.1 Där nämner hon Berthold Brecht som 

inspirationskälla, och genom åren som artist har hon fortsatt att namnge sina inspirationskällor. 

Framförallt rör det sig om den franske poeten Arthur Rimbaud, men även Walt Whitman, Jim 

Morrison och mystikern William Blake. Smith har skrivit förord till en nyutgåva av Blakes 

Poems (2008) och refererar dessutom till honom i sin lyriksamling Auguires of Innocence 

(2005), där titeln alluderar till Blakes lyriksamling. 

Jag upptäckte Patti Smith genom den självbiografiska romanen Just Kids2. Där 

beskriver hon sin väg från uppväxten med en familj som var troende baptister, till ett liv som 

arbetare på en fabrik i Philadelphia. På väg till fabriksarbetet fick hon i ett skyltfönster syn på 

Arthur Rimbauds poesisamling Illuminations och kort därefter bröt hon med sitt gamla liv och 

sökte sig till New York för att leva som bohem.3 Just Kids skildrar en romantisk dröm om 

frigörelse som antyder de grundläggande existentiella teman jag härmed ämnar undersöka mer 

ingående. Jag har valt att ta upp två återkommande teman: utanförskap samt synen på döden. 

Hur beskrivs dessa teman i lyriken? Jag vill härmed fördjupa mig i en del av Patti Smiths 

konstnärskap som jag finner vara relativt förbisedd, hennes lyrik, som ofta hamnat i skuggan 

av henne som person. En fråga som inte ska besvaras här, men som tål att begrundas, är hur 

hennes ikonstatus har skapats. Patti Smith har tilldelats ett flertal priser, bland annat Polarpriset 

(år 2011) där hon vann med motiveringen ” […] Patti Smith has demonstrated how much 

                                                           
1 ”Patti Smith’s My First Gig: Desecrating a church with electric guitar”, New Musical Express  2014-06-12 

http://www.nme.com/news/patti-smith-s-my-first-gig-desecrating-a-church-wi-594306 (2017-05-17). 

2 Smith, Patti, Just Kids, Stockholm: Bromberg 2010. 

3 Ibid. 
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rock’n’roll there is in poetry and how much poetry there is in rock’n’roll […]”.4 I och med att 

Bob Dylan vann Nobelpriset i litteratur år 2016 verkar en undersökning av Patti Smith och 

hennes lyrik mer aktuell än någonsin.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera Patti Smiths lyrik med fokus på de teman jag finner vara 

centrala: död och utanförskap. Döden, en symbol som ofta förekommer i lyriken som uttryck 

för olika sorters tillstånd och känslor. Utanförskap, centralt för positioneringen som alternativ 

och ”punk”. I och med att jag undersöker hur hon skildrar dessa teman ger det även en idé om 

hennes världsbild. Ett syfte med uppsatsen är att analysera Smiths lyrik, i stället för hennes 

offentliga persona som annars ofta står i fokus. Därmed vill jag skapa en djupare förståelse för 

hennes författarskap. Frågeställningen som gäller är således: Hur skildrar hon följande teman: 

död och utanförskap? 

 

1.2 Teori och metod 

Jag använder mig av metoden tematisk närläsning för att undersöka lyriken. Närläsningen är 

en ingående läsning av texten med fokus på hur språket formar bilden av de teman som är 

återkommande. Eftersom det är existentiella teman som undersöks kan en slutsats kring dessa 

även tänkas bidra till en förståelse för världsbilden som Smith skapar i sin lyrik. Jag använder 

mig av Lyrikanalys En introduktion av Lars Elleström.5 Elleström tar bland annat upp aspekter 

som stilfigurer, förhållandet mellan musik och lyrik samt kontextualisering, det vill säga 

påståendet att en text står i förhållande till en bakgrund och omgivning som kan ge ytterligare 

förståelse för texten. I Patti Smiths lyrik kan det exempelvis handla om hennes personliga 

bakgrund eller referenser som exempelvis Arthur Rimbaud, vilket kommer att refereras till i 

Uppsatsen. Vidare menar Elleström menar att musik och lyrik är tätt sammankopplade. ”Musik 

kan definieras som organiserat ljud, och det är en definition som ofta – absolut inte alltid – 

fungerar bra på lyriken också.”6 Elleström hävdar att lyriken är den litteraturform som rymmer 

                                                           
4Polar music prize, http://www.polarmusicprize.org/laureates/patti-smith/ (2017-05-15). 

5 Elleström, Lars, Lyrikanalys En Introduktion, Lund: Holmbergs 1999. 

6 Elleström 1999, s. 22–24. 

http://www.polarmusicprize.org/laureates/patti-smith/
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flest icke-verbala, ljudmässiga och rent av musikaliska egenskaper. En anledning till detta är 

att lyrikens språk ofta är ”så pass öppet och tvetydligt” att vi måste bli subjektivt associerande 

som när vi tolkar musik.7 I min uppsats fokuserar jag på lyrikens språkliga innehåll och alltså 

inte på tonsättningen. Men eftersom Smith skriver lyrik som tonsatts är det en aspekt jag ändå 

bör förhålla mig till, om än perifert. Exempelvis är många dikter anpassade till en traditionell 

låt-struktur med vers, brygga och refräng som syns i lyrikens form. Denna anpassning märks i 

lyriken genom upprepningar, något som Smith använder sig mycket av. Enligt Elleström kan 

upprepningarna bidra till att försätta läsaren i ett meditativt tillstånd,8 vilket kan tänkas samspela 

med valet av tematik.  

Jag kommer dessutom att använda mig av Inge Jonssons I symbolens hus,9 en 

handbok för analys av symboler och metaforik, för vidare förståelse av lyrikens rika 

symbolspråk. Därefter kommer jag att ta upp Judith Butler och hennes teorier om kön och 

performativitet. Butlers teori blir en grund för en genusaspekt i analysen av avsnittet som 

diskuterar Patti Smith och androgynitet, ”I en ’bad boy’s’ kostym”. Utöver dessa teoretiska 

ramverk kommer jag att använda mig av teori gällande etnicitet som White Riot: Punk Rock 

and the Politics of Race (2011) av Stephen Duncombe och Maxwell Tremblay. Dessutom 

används källor som härrör romantiken och mystiken som rörelser. Detta potpurri av teoretisk 

grund är nödvändig för att nå en djupare analys och eftersom en närläsning av Smiths lyrik 

kräver skilda infallsvinklar och begreppsanalyser.  

 

1.3. Källmaterial och tidigare forskning 

Patti Smith har gett ut elva skivor och utöver det utgivit tolv skrivna verk, romaner såväl som 

poesisamlingar, vilket ger en hel del material att utgå ifrån. Dessa verk behandlar dock inte 

Smiths lyrik. Efter som att jag kommer begränsa mig till en analys av hennes lyrik i uppsatsen 

utgår jag från befintligt material som är en antologi av Smiths samlade lyrik, Patti Smith 

Collected Lyrics 1970–2015.10 Jag använder mig av material som är skrivet på engelska. Dels 

för att antologin inte finns översatt till svenska. Dels för att antologin är skriven på 

                                                           
7 Ibid. 

8 Elleström 1999, s. 34. 

9 Jonsson, 1983. 

10 Smith, Patti, Patti Smith Collected Lyrics 1970–2015, New York: Bloomsbury 2015. 
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originalspråk, vilket är särskilt viktigt vid metoden närläsning för att komma så nära Smiths 

uttryck som möjligt.  

Förutom recensioner koncentreras publikationer kring Smiths offentliga persona. 

Jag har exempelvis inte funnit någon litteratur som behandlar hennes lyrik. Däremot finns ett 

flertal biografier utgivna om henne, som exempelvis Nick Johnstones Patti Smith: A Biography 

(1997) och Dave Thompsons Dancing barefoot: the Patti Smith story (2011). I min uppsats står 

lyriken i centrum och biografiska omständigheter utgör endast bakgrundsmaterial. 

 

1.4 Disposition 

Lyrikanalysen följer en kronologisk ordning för att påvisa eventuell utveckling och skillnader 

som kan tänkas finnas i Smiths lyrik beroende på när den utgivits. Dispositionen är även tänkt 

att peka på en eventuell röd tråd i Patti Smiths långa karriär. Inom varje tema har jag valt ut 

minst tre dikter som kan ses som representativa för den valda tematiken. Temat döden 

analyserar jag genom tre underteman som står under följande underrubriker: Döden som 

landskap, Individens acceptans av döden och slutligen, Döden som samhällsfråga.  

 Inom temat utanförskap har jag valt dikter som skildrar tre olika sätt att 

porträttera utanförskapet. Temat diskuteras genom tre underrubriker: Utanförskap som en ”rock 

n ’roll nigger” som diskuterar vad positioneringen som alternativ kan innebära. Därefter går 

jag in på androgynitet och performativitet under rubriken I kostymen av en ”bad boy”. Slutligen 

diskuteras Det kollektiva utanförskapet med exempel ur bland annat dikten ”Gandhi”. 

 Jag kommer även att nämna några ord kring Patti Smiths gudsbild, 

eftersom denna del är relevant för att nå insikt om hennes världsbild. Gudsbilden är dessutom 

kopplad till temat döden. Eftersom detta är ett kort stycke, följer den inte samma kronologiska 

disposition som temat döden och utanförskapet. Stycket är begränsat eftersom det primära syftet 

med avsnittet är att få förståelse för tidigare nämnda teman, och därmed Smiths världsbild. 

Syftet är alltså inte en fördjupning i ämnet i sig. Slutligen följer en sammanfattning av analysen. 
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2. Analys 

 
2.1 Dödens landskap 

 

His father died and left him a little farm in New England. 

All the long black funeral cars left the scene 

And the boy was just standing there alone
11

 

 

Så börjar ”Birdland”, en dikt på sex strofer som framförs på skivan Horses (1975). Det är en 

berättande dikt, som växlar narrativ mellan tredje person och första person. Lyriken inleds med 

ett narrativ som är en pojkes, vars far nyligen har gått bort. Pojken får en uppenbarelse när han 

plötsligt ser ett skepp som svävar i luften och som visar sig styras av hans far. I första strofen 

beskrivs situationen, det är stilla och mörkt fram tills att skeppet upptäcks. Då uppstår ett 

ögonblick av eufori, pojkens ansikte uttrycker glädje med ögon ”like two suns” och ögonlock 

som ”white opals”. Plötsligt försvinner visionen av fadern och skeppet och pojken inser då att 

han är fullkomligt ensam, förutom en korp som befinner sig vid hans sida. Korpen i samband 

med döden återkommer även senare i Smiths dikt ”Ravens”.12 Pojken kvider, han vill följa med 

sin far upp i skyn, känsloutbrottet är en emotionell klimax, och i tonsättningen, ett musikaliskt 

crescendo. Korpen, blir till korpar, och som en representation för sorgen börjar de slita sönder 

hans kropp medan han skriker att han vill följa med sin far upp i skyn: ”where I am not human”. 

Han uttrycker en känsla av alienation och vilja att lämna sin mänskliga kropp för att undgå 

sorgen. Meningen upprepas och det gör även orden ”go up” som blir ett maniskt mantra, ett 

stammande som blir uttryck för en intensiv sorg där inte ens fullständiga meningar kan 

formuleras. Rörelsen uppåt återfinns även i Smiths senare utgivna dikt ”Memento mori”.13 Där 

beskrivs en pojke vid namn Johnny – en återanvändning av egennamnet från dikten ”Land” – 

söka en rörelse uppåt: ”Just a boy going up. Up. Just a boy going up. Up”.   

 I ”Birdland” beskrivs döden som ett tillstånd av frånvaro, en påtaglig 

ensamhet där ingen hör pojkens sorgerop förutom fåglarna som är en personifiering av sorgen. 

                                                           
11 Smith, Patti, Patti Smith Collected Lyrics 1970–2015, New York: Bloomsbury 2015, s. 38–40. 

12 Smith 2015, s. 159. 

13 Smith 2015, s. 183. 
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Fåglarna flyger hejvilt och börjar att attackera honom. Pojken får sedan syn på ett par trafikljus 

som plötsligt uppenbarar sig och som levandegörs i lyriken. Trafikljusen blir skräckinjagande 

när de beskrivs som händer som ofredar pojken, ”hands of Blake”, som troligtvis refererar till 

1800-tals-mystikern och poeten William Blake. Sorgen skildras som ett hot utifrån, i form av 

poetens händer och fåglarna. Den enda räddningen verkar vara skeppet i skyn, en rörelse bort 

från det jordbundna, alldagliga livet. Pojken ropar i desperation: ”I won’t give up/I won’t give 

up/don’t let me give up”. Därefter uttrycker han en önskan att ta makt över sitt eget liv: ”I am 

helium raven and this movie is mine”. Perspektivskiftet visar livets absurda tillstånd, en känsla 

av frånkoppling från verkligheten när livet ses som en film. Absurditeten visas igenom det 

kaosartade tillståndet där objektivitet och subjektivitet, verklighet och surrealism, blandas. 

Sekvensen blir ett uttryck för pojkens ambivalenta tillstånd. Smiths användning av mystiskt 

bildspråk och symbolik gör döden till en absurd företeelse i den annars vardagliga miljön som 

farmen står för. Genom att Smith beskriver denna absurda upplevelse av döden genom ett barns 

ögon, blir det en förstärkning av desperationen som uppstår när oskuldsfullhet, symboliserat 

genom barnet, möter döden.  

 Nästkommande strof inleds med ett ökat tempo som blir en 

upptrappning till en klimax som blir ett uttryck för sorgens intensitet. Symboliken är kristen:” 

the son, the sign, the cross, like the shape of a tortured woman”. Korset och sonen som en 

metaforisk Jesus som ropar: ”Min Gud varför har du övergivit mig?”.14 Versen uttrycket ett 

konstaterande av en fullkomlig ensamhet, en frånvaro av en närvaro som beskrivs i det dystra 

landskapet ”the New England farm” och där pojkens tidigare utrop ekar: ”Am I alone in this 

generation?”.   

 I sista strofen är naturen förändrad, surrealistiskt deformerad; sand har 

smält likt en flod av is där pojken ser sitt eget ansikte. Naturen uttrycker jagets reflektion, bilden 

blir en Narcissus spegel men i stället för att försjunka i sin egen skönhet verkar pojken försjunka 

i sin egen sorg. Återigen beskrivs hans ögon som ”white opals”, men det är inte en glädjefylld 

bild som tidigare utan den ter sig snarare skräcklik. Den tidigare uttryckta hoppfullheten har 

gått över till hopplöshet. Relationen mellan natur och medvetande speglar sorgens uttryck, men 

är även ett sätt att nå ökad självförståelse och därigenom skapa en omvandling av jaget. Denna 

förändring av jaget, som skulle kunna beskrivas som en slags själslig rörelse, för tankarna till 

romantikerna och är en rörelse som Patti Smith ofta anknyter till i sina texter. Enligt 

                                                           
14 Psalm 22, Bibeln, http://www.bibeln.se/las/sok/?b=2k&q=Ps+22%2C+Ps+69 (2017-05-24). 

http://www.bibeln.se/las/sok/?b=2k&q=Ps+22%2C+Ps+69
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romantikerna är den själsliga rörelsen en essentiell del av existensen, där självmedvetenheten 

är omöjlig att överkomma. Snarare är själva viljan till detta överkommande, genom fantasi och 

poesi (som i ”Birdland”), kärnan i rörelsen för att sannerligen skapa sig själv.15 Pojkens 

desorientering verkar enligt denna förklaring nödvändig för att nå en transcendens, att övergå 

till ett högre stadium av ett varande, senare beskrivet i lyriken genom rörelsen ”go up”. 

Relationen till farmen kan tänkas representera en separation med naturen, en möjlig metafor för 

en förvandling som är viktig för att uppnå ett sorts förhöjt själsligt stadium.16  

 Slutet av den sista strofen kan tolkas både tragiskt och hoppfullt. När 

pojken ser sin egen spegelbild blir han slutligen upplyft av en korp och ”he goes up”. Sista 

versraden: ”We like birdland.” Det är ett konstaterande uttalande och likväl ett betryggande 

avslut där sorgen, porträtterad genom ”Birdland”, accepteras och skapar fridfullhet. Det sker en 

sammanblandning av berättarjaget och pojken. Eller genom romantikernas perspektiv: slutligen 

nås en själslig förvandling till ett högre tillstånd, en transcendens. I lyriken beskrivs inte naturen 

som romantiserad men genom det yttre beskrivs det inre, vilket är ett uttryck för ett typiskt 

romantiskt drag. Det extraordinära, sorgen och surrealismen, existerar i landskapet som 

”Birdland” eller i beskrivningen ”Blakes händer”. Det påminner om just William Blakes 

livsbetraktelse: ”to see the world in a grain of sand”,17 att se ett makrouniversum i ett 

mikrouniversum, att se döden i ett fågellandskap.  

 Patti Smiths världsbild med rötter i mystiken skapar ett metafysiskt 

universum där temat döden är centralt. Denna världsbild verkar nästan som en religiös 

uppfattning men är obunden till någon särskild gud. Däremot finns det en längtan efter 

någonting utanför det sinnliga, ett sorts högre tillstånd. Jonsson beskriver att enligt mystiken 

beskrivs människans förnimmelser uppträda i två former, en som vetter utåt mot sinnena och 

den materiella världen, och en som riktar sig mot minnet och därmed individens förflutna.18 

Symboler i lyriken agerar för att återge ”nuflödet” och samverkar mellan det medvetna och det 

omedvetna.19 I ”Birdland” syns det i passagerna med ett ”stream of conciousness” som skapar 

en upptrappning till lyrikens klimax. Patti Smith använder sig av kryptisk symbolik och Jonsson 

                                                           
15 Chase, Cynthia, Romanticism, Harlow: Longman group 1993, s. 44–46. 

16 Ibid. 

17 Roe, Nicholas, Romanticism, Wiltshire: Oxford university press 2005, s. 316. 

18 Jonsson, 1983, s. 193–195. 

19 Ibid. 
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menar att det är just genom symbolik som det djupa jaget finner sitt uttryck i konsten.20 Poeten 

har då som uppgift att tillgripa nya ordkombinationer och rytmiska element, som exempelvis 

Smiths återkommande upprepningar (”go up”), för att åstadkomma suggestioner.21 Dessa 

antydningar åstadkommer en berättelse om den subjektiva känslan, det intuitiva, som genom 

symboliken kan återspegla någonting allmängiltigt.22 Lyriken i ”Birdland” och likartade dikter 

blir alltså genom denna läsning en inblick i författarens inre för att förmedla en allmängiltig 

berättelse om själens och världens tillstånd när döden är närvarande. 

 Det är inte förrän drygt två decennier senare, 1996, som Patti Smith 

återigen tar sig an temat döden. Visserligen går det kanske att tolka in temat i tidigare texter, 

men temat är då inte lika framträdande. Patti Smith sörjde själv sin make Fred ”Sonic” Smiths 

död ett år innan skivan Gone again släpptes, vars titel pekar på död. I Smiths antologi inleds 

avsnittet med skivans lyrik med ett talande citat från psalm 30:11: ”Thou hast turned for me my 

mourning into dancing”.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Ibid. 

21 Ibid 

22 Ibid 

23 Smith 2015, s. 141. 
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2.2 Individens acceptans av döden 

Döden är tillbaka och i dikten ”Gone again”24 finns en återkommande vers, citerad nedan, som 

verkar vara ett accepterande av den ofrånkomliga döden.  En tacksamhet uttrycks över livets 

materiella men flyktiga tillstånd. Samtidigt kan citatet läsas mer cyniskt eftersom livet leder till 

ett återupprepat intet:  

 

Hey now man’s own kin 

We commend into the wind 

Grateful arms grateful limbs 

Grateful soul he’s gone again25 

 

Guds närvaro finns i samband med döden och människans förgänglighet: ”fame is fleeting god 

is nigh”. Dikten beskriver en man som har dödats och senare beskrivs han ha blivit skjuten av 

sitt eget folk. Versraderna är korta och kontrasterande: ”Hole in life/Love knot tied/Braid 

undone/A child born/The hollow horn.” Korta rader som agerar likt ”snapshots”, där döden 

agerar snabbt och skoningslöst. I dessa korta rader beskrivs symboliskt en livscykels kontraster: 

ett barns födelse, och likväl en tomhet i hornet; en röstens frånvaro. Ett knutet kärleksband, 

relationer, samtidigt som en fläta lösgörs; de sammantvinnade relationernas upplösning. Dessa 

korta meningar kan verka som brutala, snabba, slag i ett dödens slagfält vilket beskriver 

protagonistens öde eftersom det berättas att han var en soldat vars liv blev brutalt förkortat.  

 En liknande diktform återfinns i ”Beneath the southern cross” (1996)26: 

korta rader, enstaka ord, som agerar likt rytmiska slag eller som intuitiva ord från berättarens 

omedvetna. The southern cross är en stjärnkonstellation som seglare brukade navigera efter, 

men här verkar the southern cross som en paradox eftersom till och med gudarna förvillar sig 

”Where gods/Get lost/Beneath/The southern/Cross.” Till skillnad från i ”Birdland” är det här 

inte tal om en berättelse, utan plats, person och berättare är okända. Det är ett uttryck för dödens 

skapande av icke-existerande, trött konstaterat: ”To be/Not/Anyone/Gone”. Ingen överhet kan 

                                                           
24 Smith 2015, s. 145. 

25 Ibid. 

26 Smith 2015, s. 147. 
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navigera kaoset som uppstår genom en närståendes död, inte ens gudarna. Även här beskrivs en 

fågel men det är inte korpar utan duvor som annars vanligtvis förknippas med fred och frid. 

Duvorna skrattar när de hör gråten och den omgivande naturen verkar gäckande. Världen 

beskrivs som dekadent när den jämförs med kroppen ”The curve/Of the world/Whose 

bone/Scraped/Whose flesh/Unfurled”. Döden framstår här som en grotesk företeelse betraktad 

genom en ödesmättad blick och berättaren verkar förbanna livets kaots och människans olösta 

teodicéproblem. Smith uttrycker en medkänsla även för gudarna, som verkar förirra sig likt 

människorna, vilket uttrycks i de sista raderna: ”Where gods/get lost/Beneath/The 

southern/Cross”. 

  Döden beskrivs främst som en frånvaro, en negation av livets närvaro. 

Genom en världens och kroppens förgänglighet låter Smith både kroppen och sinnet samspela 

under samma tema i ”Dead to the world” (1996).27 Här talar diktens ”jag” som om den vore 

död inför världen, i en sovande kropp och ett tomt sinne ”in my mind was nothing at all.” 

Diktjaget verkar nästan apatiskt och betraktar omvärlden stoiskt, vilket även syns i diktens 

form. Formen är symmetrisk, upprepande och stoisk: fyra rader i sju verser, varav endast en 

vers sticker ut. Den vers som sticker ut är en beskrivning av en plötslig närvaro som uppenbarar 

sig. Denna närvaro tycks ta formen av en man, men ter sig som en hägring som bjuder in diktens 

berättare till dans. Diktjaget öppnar då sin mantel och knackar på en dörr, men viskar slutligen 

uppgivet: ”oh, well”. Ingen öppnar dörren, som skulle kunna vara en port till ett uppvaknande, 

en port till livet eller ett liv efter detta.  

 I dikten finns en längtan efter någon som har gått bort och berättaren 

frågar sig om denne någon någonsin kommer tillbaka. Samtidigt finns här en känsla av 

resignation. Genom skrivandet, genom det monotona upprepandet av en rad, verkar diktjaget 

vakna upp från sorgens dvala: ”Dead to the world alive I awoke”. Enligt Elleström skapar 

upprepningarna ett meditativt tillstånd i dikten.28 Detta tillstånd genom det rytmiska 

upprepandet blir en puls, en rytmens väg till ett uppvaknande. Smith verkar här beskriva sorgens 

tillstånd och en strävan efter att fortsätta med livet, som i det tidigare nämnda Bibel-citat: 

”Though has turned for me my mourning into dancing”,29 dansen som ju uppkommer ur 

musikens, eller lyrikens, rytm. Dikten uttrycker inte en längtan efter att få följa med den döende 

                                                           
27 Smith 2015, s. 153. 

28 Elleström, 1999, s. 10. 

29 Smith 2015, s. 141 
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som i ”Birdland”. Det verkar snarare handla om viljan att hämta kraft och fortsätta det levda 

livet genom dans. Eller i ett större perspektiv: konsten blir en frigörelse från dödens järngrepp, 

individens väg till en acceptans av döden. 

 I Smiths senare lyrik beskrivs döden framför allt i sammanhang där 

konkreta situationer målas upp och utspelar sig i bland annat Tibet, Baghdad och Vietnam. Den 

gemensamma nämnaren är kriget som dödens skapare. Således beskrivs döden inte längre 

utifrån individens perspektiv, språket är inte dunkelt och symboliskt som tidigare, utan nu talar 

Smith om kollektivet beskrivet i konkreta situationer. 

 

2.3 Döden som samhällsfråga  

”Memento mori” är en latinsk fras som betyder ”tänk på att du att du ska dö”.30 Det är en 

påminnelse om dödens ofrånkomlighet och livets bräcklighet, igenkännbart i konsten där det 

avbildas genom exempelvis en dödskalle, ett vanitasmotiv. I Patti Smiths dikt ”Memento Mori” 

beskrivs döden med kriget som katalysator.31 Dikten inleds med en beskrivning av soldaten 

Johnny, samma egennamn som i dikten ”Land”, och i fjorton rader beskrivs ett händelseförlopp 

där Johnny dramatiskt avlider efter en helikopterolycka. 

 

The fan whirling like the blades of a copter 

Lifting into the skies of a foreign land 

Fire and iron soaked with the bodies of so many friends 

Johnny waved. He was on his way home32 

 

Dessa rader inleder dikten där Johnny dör. I krigets ögon är han inte mer än en stupad resurs 

men han är även en person med närstående som sörjer honom. Patti Smith beskriver kontrasten 

mellan anonymitet och närhet i soldatens dödsfall: ”The apples of their mother’s eye/Just 

                                                           
30 ”Memento mori”, Nationalencyklopedin, 

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/memento-mori (2017-04-14). 

31 Smith 2015, s. 183. 

32 Ibid. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/memento-mori
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another name”. I nästa strof har fokus gått från Johnny till kamraterna som betraktar händelsen. 

Diktjaget beskriver absurditeten och att det en dag ska göras en film om honom, ”some mad 

apocalypse”, vilket kommer att vara ännu märkligare än den enkla akten av ”Just a boy going 

up. Up. Up”. Denna rad upprepas två gånger och påminner om sekvensen i ”Birdland”. Genom 

att återanvända beskrivningen visar Patti Smith på krigets brutalitet. Döden verkar under 

absurda omständigheter och är ”onaturlig” i jämförelse med döden i ”Birdland”. Dikten ger inte 

plats för en beskrivning av en inre förändring vid en närståendes död, som i ”Birdland”, utan 

kriget tar över och låter döden förbli en materiell företeelse. I ”Memento mori” är lyriken 

framför allt en slags upprättelse för individen i kriget, en tröst till det döda offret när diktjaget 

yttrar: ”we remember you”. I tredje strofen beskrivs de döendes kroppar som groteskt 

sönderslitna ”Our hands are filled/With their rotten tissues” men strofen avslutas med ett 

proklamerande ”it’s eternal love”. I kärleken finns evigheten men det finns inte rum för 

kärleken i krigets kaotiska tillvaro annat än genom de närståendes minnen. En tydlig kontrast 

då kärleken, eller längtan efter den i form av en relation, är en central del i tidigare analyserade 

dikter. 

 I sista strofen beskrivs att någon ”you” har lemlästat en katt. Det skulle 

kunna vara läsaren själv, anklagad av diktjaget. Senare beskrivs denna ”you” vara en soldat, en 

”Johnny”, som mördar katten i hopp om att erövra sin egen makt i förhållandet till döden. ”But 

you wanted to feel the dying/Because you knew/You would feel your own”. Agerandet verkar 

absurt men Smith visar medkänsla för soldaten. Dikten bjuder in till olika perspektiv; i 

inledningen beskrivs Johnnys öde och därefter döden, kriget, och de lämnade släktingarnas 

kärlek och sorg. Smith går från att uttrycka individens röst, till en kör av röster, för att i sista 

strofen återgå till individen när soldaten i ren frustration mördar en katt. Sista raden ekar 

domderande: ”We remember/Everything” och blir ett svar på titeln ”memento mori”. Vi:et i 

meningen är tvetydigt men kan tänkas tala för det kollektiva minnet av krigets offer och blir 

således en upprättelse för offren. En upprättelse som blir en samhällskritisk handling med sin 

kollektivistiska hållning, skildrat genom tematiken kriget och döden.  

 Patti Smiths dödstematik uttrycks i skilda narrativa grepp. I ”Birdland” 

beskrivs en historia om en närståendes död och sorgen skildras i ett fiktivt landskap med 

rörelsen uppåt ”go up”, som utgör en symbolisk död snarare än en fysisk. I ”Dead to the world” 

och ”Beneath the southern cross” uttrycks dödens konsekvenser som blir en frånvaro av 

närvaro. Bildspråket är inte lika expressivt som i ”Birdland”, utan ter sig mer nedtonat och 

nästan stillsamt beklagade. Samtidigt återfinns i både ”Birdland” och ”Beneath the southern 
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cross” en kristen symbolik och ömsom rädsla, ömsom längtan, efter en värld bortom denna. 

Stjärnhimmel, skepp och fåglar är symboler som är kopplade till himmelen vilket i lyriken 

antyder ett liv efter detta. I dessa dikter talas det om individens upplevelse. I den sistnämnda 

dikten ”Memento mori” skildrar Smith döden genom kriget och berättelsen blir konkret, utan 

inslag av tidigare surrealistiska bilder eller konnotationer kopplade till mystik. Här blandas 

intensiteten från ”Birdland” med stillheten i ”Dead to the world”. Smiths låter temat döden gå 

från symbol för en individens dramatiska sorg, till en individens acceptans gällande döden, till 

döden som uttryck för samhällskritik med kollektivet i fokus. 

 Ett annat tema som är centralt i Patti Smiths lyrik är utanförskapet. Att 

Smith går under parollen ”grandma of punk” innebär att utanförskap som tema inom hennes 

lyrik verkar givet. Punken brukar associeras med auktoritetsförakt och anarki. Men samtidigt 

verkar Smith tämligen konservativ när hon hänvisar till en traditionellt romantisk idé om det 

skapande manliga geniet som William Blake, Jim Morrison, Arthur Rimbaud. Kanske är det 

denna blandning av att vara både konservativ och normbrytande, att som kvinna göra en sorts 

”rock and Rimbaud”, som gör att hon lyckas etablera sig. Utanförskapet som tema är 

svårdefinierat, för vem bestämmer egentligen vad som är innanför eller utanför normen? Är ett 

valt utanförskap detsamma som ett påtvingat? Smith angriper temat genom olika roller: 

utanförskap i rollen som motståndare till etablerade värderingar som exempelvis tron på en 

kristen gud, utanförskap i rollen som gränsöverskridare i frågan om könsstereotyper, eller 

utanförskap som en utsatt individ som vänder sig emot krigsutövande makter. 
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2.4 Utanförskap som en ”rock n’ roll nigger” 

År 1978 väckte Patti Smith uppståndelse med sången ”Rock n’ roll nigger”. I narrativet växlar 

hon mellan en tredje persons berättande om ”baby” och första person, ett ”jag”.33 Det narrativa 

skiftet visar diskrepansen mellan samhällets syn på ”baby” och hennes syn på sig själv och 

utgör en märkbar kontrast. De inledande fraserna kan verka provocerande och märkliga när 

hon, som vit kvinna, talar om sig själv som ”rock n roll nigger”. 

 

Baby was a black sheep baby was a whore 

Baby got big and baby get bigger 

Baby get something baby get more 

Baby baby baby was a rock n roll nigger 

Outside of society it’s where I want to be 

Outside of society they’re waiting for me34 

 

Smith verkar mena att begreppet ”nigger” står för en alternativ hållning utöver det normativa i 

en bred bemärkelse: ”any man who extends beyond the classic form is a nigger”.35 I lyriken 

beskrivs flera personer som ”niggers”: rock-musikern Jimi Hendrix, den modernistiske 

konstnären Jackson Pollock och Jesus. Genom att förskjuta betydelsen i ordet bryts 

normsystem. Denna språkliga attityd verkar i en modernistisk anda men att använda ordet 

”nigger” som en negation är problematiskt. Avvikandet är en negation och ger inte heller några 

alternativ utan tycks, som André Bretons dadaism: ”öppna alla dörrar men därefter formar 

dörrarna en cirkulär korridor”.36 Är användningen av termen ”nigger” i sammanhanget 

verkligen frigörande, eller uttrycker det bristen av en språklig möjlighet till emancipation? 

                                                           
33 Smith 2015, s. 86. 

34 Ibid. 

35 Young, Charles, ”Visions of Patti Smith”, The Rolling Stones, 27/07–1978, 

http://www.rollingstone.com/music/features/visions-of-patti-19780727 (2017-04-14). 

36 Duncombe S, Tremblay M, White Riot: Punk Rock and the Politics of Race, London: Verso 2011, s. 22 ff., 

som e-bok, (2017-05-11). 

http://www.rollingstone.com/music/features/visions-of-patti-19780727
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 Patti Smiths rader i ”Rock and roll nigger” kan tänkas härröra från 

Arthur Rimbauds dikt Mauvais Sang (1873) och Norman Mailers essä The white negro (1957). 

En tolkning av frasen är då att termen ”nigger” används för att ta avstånd från vit kultur, en 

kultur som agerar förtryckande gentemot andra kulturer vilket även omfattar vita.37 Mailer 

hävdar att denna medvetenhet har en ”flip-side” där man strävar efter en kontrast, det anti-vita, 

som då sägs vara rebelliskt, rytmiskt, spontant och sexuellt frisläppt. Den alternativa positionen 

verkar slippa oket av skuld som annars belastar ”den vita kulturen”. ”The black” och ”the hip” 

i förening som i begreppet ”hipster”, det vill säga som en innehavare av en alternativ kultur, 

tycks vara en idealbild av den alternativa positioneringen.  

 Smith nämner ofta Arthur Rimbaud som inspirationskälla och idol38 och 

hans ord ”Je suis une bête, un negre” (egen översättning: ”jag är en best, en neger.”)39 klingar 

bekant i Smiths ”Rock and roll nigger”. Rimbaud använder först begreppet ”negre” som en 

jämförelse med ordet ”bête”, det vill säga best, men därefter förändras betydelsen i och med att 

han skiljer mellan ”äkta och falska negrer”. Han pekar på makthavarna som ”falska negrer”. 

Rimbaud drar sedan slutsatsen om att den vita kulturen, presenterad genom kolonial makt, är 

förställd och dålig jämfört med sin vision - det svarta som autentiskt och Afrika som en förlovad 

kontinent.40 Rimbauds förändring av ordets innebörd, och hans upplyftande av begreppet 

”negre” verkar rimma väl med Smiths användning av ordet. 

 Det kanske inte är viljan att vara icke-vit som driver Smith till att skriva 

som hon gör, utan snarare viljan att vara något annat. Genom denna nyvunna position kan 

medkänsla och solidaritet skapas kulturer emellan. Eller som Smith sjunger: ”Outside of 

society, they’re waiting for me.”41 Norman Mailer hävdar att motivet bakom positioneringen 

som ”the white negro” visserligen är god, eftersom det rymmer en strävan efter politisering med 

                                                           
37 Ibid. 

38 Haglund, Magnus, ”Världen blir glimrande mystisk och påtaglig”, GP, 29/97–2014 

http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/v%C3%A4rlden-blir-glimrande-mystisk-och-p%C3%A5taglig-1.217469 

(2017-03-23). 

39 Rimbaud, Arthur, Mauvais sang, 1873, 

http://abardel.free.fr/petite_anthologie/mauvais_%20sang_5.html (2017-03-22). 

40 Miller L., Christopher, Blank Discourse Africanist Discourse in French, London: University of Chicago Press 

1985, s. 151 ff. som e-bok (2017-04-26). 

41 Smith 2015, s. 86. 

http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/v%C3%A4rlden-blir-glimrande-mystisk-och-p%C3%A5taglig-1.217469
http://abardel.free.fr/petite_anthologie/mauvais_%20sang_5.html
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utgångspunkt i empati med de förtryckta.42 Dessvärre är det användningen av uttrycket ”rock 

n’ roll nigger” problematiskt eftersom agerandet kan ses som en exotifiering och 

stereotypisering av icke-vit kultur. Vidare är Smiths utanförskap på ett socialt plan hennes eget 

val, och ordvalet ”nigger” verkar då framför allt handla om ett estetiserande och en vilja att 

provocera.  

 Patti Smith låter temat utanförskap vara återkommande men skildrat 

genom olika perspektiv. Smith vill inte låta sig definieras utifrån sin hudfärg och inte heller 

utefter sitt kön. Efter debuten med det välkända omslaget från albumet Horses (1975), beskrivs 

Patti Smith ofta som en androgyn förebild.43 Hon är traditionellt manligt klädd med skjorta, 

kavaj, slips och hon poserar självsäkert. Det kan tänkas ha varit särskilt utmanande i sjuttiotalets 

mitt, med bristen på kvinnliga rock-artister och decennier från nittiotalets feministiska 

punkrörelse Riot Grrrls manifestation. Som konstnär utnyttjar Smith möjligheten att skapa 

bilden av sig själv. Det kan förstås i relation till Judith Butler som menar att kön är performativt 

och skapas genom diskurser vilket gör att kön inte är någonting essentiellt eller en objektiv 

sanning.44 Vi skapar själva kön och sexualitet, men vi är heller inte alltid medvetna om vår 

position och vårt agerande.45 Som konstnär väljer Patti Smith däremot att medvetet leka med 

olika narrativ och roller. Till exempel skiftar hon mellan perspektiv och positioner från rollen 

som våldtäktsman i dikten ”Rape”46 (1973) till att vara en klassisk ”bad boy” som i dikten 

”Ballad of a Bad Boy” (1971).47   

 

 

 

 

                                                           
42 Duncombe S., Tremblay M., 2011, s. 22 ff. 

43”Patti Smith”, The Illustrated Encyklopedia of Androgynety, http://www.androgynylist.com/ (2017-03-22). 

44 Butler, Judith, Gender trouble, New York: Routledge 2006. 

45 Ibid. 

46 Smith, Patti, Early Work 1970–1979, a.o., WW. Norton Company, 1994, 

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/50434 (2017-04-18). 

47 Smith 2015, s. 13. 

http://www.androgynylist.com/
https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/50434
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2.5 I en ”bad boy’s” kostym  

Karaktären ”bad boy” skildras även i ”In Excelsis deo” (1975).48 Dikten är uppenbart satirisk 

med sin titel på latin som betyder ”ära vare gud i höjden” och den följs av inledande raden 

”Jesus died for somebody’s sins but not mine”. Narrativet är första person och kretsar kring en 

ung person som förkastar auktoriteten: ”the words are just rules and regulations to me.”. Det 

påminner om parollen i ”rock and roll nigger”. Diktens jag talar utan att be om förlåtelse, 

förnekar Gud och är erotisk i sin framtoning. Det är ett ställningstagande för rättigheten att bryta 

normer med sitt skapande och anta en roll för att nå emancipation. Det är inte nödvändigtvis ett 

ställningstagande emot religion i sig, utan snarare mot restriktionerna som religion kan 

implicera. Patti Smiths roll som rebellisk ung man är stereotyp och för tankarna till exempelvis 

James Dean i filmen Rebel without a cause (1956). Karaktären är inte allt för upprorisk, utan 

utanförskapet bygger främst på gudsförnekelsen. Att Patti Smith väljer denna roll som 

normbrytare kan bero på att det är en traditionell bild som inte ter sig allt för hotfull. Eller så är 

det en omedveten handling, där utanförskapet associeras med tidigare romantiserade hjältar 

som Jim Morrison och Rimbaud.  

 En karaktär vid namn ”Johnny” finns även i dikten ”Land” (1975)49, en 

dikt som utvecklar sig till ett tio minuter långt ”stream of conciousess”-flöde. I ”Land” berättas 

det om Johnny, en amerikansk ”Smith” eller ”Svensson”. Han som sitter och dricker té i vad 

som verkar vara en skola, när det plötsligt kommer in en annan ung man som aggressivt trycker 

upp Johnny mot ett skåp. Johnny verkar förkrossad efter händelsen och börjar slå sitt huvud 

mot ett skåp och skratta hysteriskt. Plötsligt ser han sig vara omringad av hästar. Berättelsen 

förenar symbolism och surrealism. Hästen blir en symbol för frigörelse, en okontrollerbar 

naturkraft. Diktens berättare börjar plötsligt att uppmana till dans i ”the land of a thousand 

dances”. I och med hästarnas inträde i dikten och inbjudan till dans blir dikten mer rytmisk med 

upprepande rader. Berättaren är nu okänd, en främmande makt eller kanske Johnny själv 

betraktad utifrån. Denna berättare verkar hämningslös och kraftfull och beskriver en längtan 

efter ”your baby sister”. Genom rytmen och den förmodade dansen uttrycks styrka och 

frigörelse: ”I want your baby sister---To rise up from her knees do the sweet pea do the sweet 

pee pee/Roll down on her back got to lose control got to lose control”. Det är en frenetisk vädjan 

efter rörelse, en kontrast till Johnnys tidigare passivitet och underordnade position. Johnny 

                                                           
48 Smith 2015, s. 33. 

49 Smith 2015, s. 47. 
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verkar dock plågad av händelsen: ”Life is full of pain I push it through my brain/I fill my nose 

with snow and go Rimbaud/Go Rimbaud go Rimbaud oh go Johnny go.” Återigen är Rimbaud 

närvarande och blir ett med Johnny; en blinkning åt traditionen och ett upphöjande av Johnnys 

status som ung och ångestfull, han är inte ensam i sin ångest. Att Johnny fyller sin näsa med 

snö kan naturligtvis tolkas som att han snortar kokain, men i lyrikens kontext tycks lösningen 

på det förtvivlade tillståndet vara dansen. Patti Smith använder sig av upprepning, likt ett 

mantra: ”[…]and the name of the place/Is I like it like that I like it like that/ I like it like that I 

like it like that”. Det kan verka som lyriskt nonsens, men upprepandet påminner om gospel och 

bibliska verser som i Predikaren, tredje kapitlet: ”Dräpa har sin tid, och läka har sin tid. Bryta 

ned har sin tid, och bygg upp har sin tid… Klaga har sin tid, och dansa har sin tid…”.50 Denna 

rytmiska del blir en brygga till ett slags högre stadium, transcendens genom ord och dans, som 

även finns i den tidigare diskuterade dikten ”Birdland”. 

 I nästföljande stycke talar diktens berättare i imperativ: ”let it calm 

down let it calm down”. Från ett lyriskt och musikaliskt crescendo förändras nu tempot och 

”the sea of possibilities” beskrivs. Det är en session av kontraster och en krass materialism 

uttrycks: ”there is no land but the land”. Samtidigt är symboliken närvarande: havet är ett 

möjligheternas hav och vågorna levandegörs när de beskrivs som arabiska hingstar. Berättaren 

beskriver sig själv som en sjökapten i ett hoppets hav, med Johnny vid sin sida. De verkar som 

ett omaka par, den oskuldsfulle och den erfarna, som taget ur William Blakes romantiska poesi 

Songs of Innocence and of Experience.51 En idé om en grundläggande förändring genom den 

romantiska idén ”the idea of a return, via knowledge, to naiveté, to a second naiveté”.52 Där 

leder kontrasten mellan de båda – Johnny porträtterad som den naiva, oskuldsfulla, och 

berättaren porträtterad som erfaren – till ett sorts andligt förverkligande. 

 Plötsligt inleder Johnny och berättaren en sorts erotisk akt: ”oh we had 

such a brainiac amour”. Snarare än en kroppslig akt, handlar det om två sinnen som förenas och 

genom denna kontakt utvinns en samhörighetens extas. Berättaren uttrycker: ”Are lives are now 

entwined […]/Your nerves the mane of the black shining horse.” Johnny jämförs med en 

skinande häst och har gått från att vara en betraktare till ett agerande subjekt genom en 

symbolisk metamorfos. Därefter konstaterar berättaren att ”det var så här jag dog”. Döden 

                                                           
50Predikaren, tredje kapitlet, Bibeln (1917), http://runeberg.org/bibeln/21_03.html (2017-04-14). 

51 Blake, William, Songs of innocence & of experience, London: Tate Publishing 2006.  

52 Chase, 1993, s. 46–47. 

http://runeberg.org/bibeln/21_03.html
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verkar vara metaforisk; kanske handlar det om en själslig död, eller ett jagets död genom 

sammansmältningen av två medvetande, Johnny och diktjaget.  

 Händelsen följs av en referens från Bibeln: ”When they build the tower 

of Babel/They knew what they were after.” Här anknyter Smith till den bibliska historien om 

Babels torn. Människorna ska ha talat ett gemensamt språk, men valde att bygga ett torn för att 

försöka nå Gud. Då väcktes Guds vrede för att människorna agerat i hybris och som hämnd 

skapas all världens språk så att människorna inte kan förstå och kommunicera med varandra 

som tidigare. Patti Smith kallar själv sina poetiska monologer för ”babelogues”53 och talar då 

ofta osammanhängande i ”stream of conciousness”. Här verkar däremot uttalandet vara ett 

fördömande av det mänskliga beteendet, ett medvetet agerande för att bli straffad av Gud. 

Berättelsen om Babel verkar som en frihetens ironi, som även finns i lyriken i ”Birdland”: ”In 

the sea of possibility the possibilty was a blade”. Valfriheten kan ha en dödlig utgång och här 

är Johnny offret när han i den sista strofen tar sitt liv. Hans sista handling blir en blick ut mot 

gatan där han ser ”a sweet young thing” dansa omkring på parkeringar till ljudet av ”a Fender 

whine” (Fender är ett gitarrmärke). Sista meningen verkar bitterljuv. Johnny ser denna ”sweet 

young thing”, som kan tänkas vara en personifiering av drömmen om befrielse, ”dancing around 

to a simple rock and roll song.” I diktens potpurri av hästar, tonårsångest, erotik och självmord 

gestaltas ett utanförskap där ångesten är större än förmågan att se ett hav av möjligheter. Trots 

det gestaltas en möjlighet till lycka i det själsliga samförståndet.  

 Tematiken tangerar existensens kärna när Johnny upplever en känsla av 

desorientering och förvirring inför en absurd värld. Därefter finns lösningen i handlingen även 

om denna handling visar sig vara poetiskt brutal, likt ”a rock and roll song”. Karaktären Johnny 

är visserligen inte en stereotyp ”bad boy” som i dikten ”In excelsis deo”, men även här berättas 

det om utanförskapet genom en ung man. Utanförskapet leder till en aggressiv handling, som 

ofta kodas som manligt beteende. Känslan av utanförskap verkar handla om ett missnöje med 

sig själv, om en vilja att vara någon annan – kanske en ”tuff kille” – någon med skinn på näsan 

som kan stå upp mot överheten. Eller i som i ”Land” exemplifierat genom killen som trycker 

upp Johnny mot skåpen. Johnny framstår som konstnären som aldrig kom till skott, någon med 

en inneboende potential vilket symboliseras av horden av hästar. Kanske är det en del av 

berättaren, en del av diktens Patti Smith? Enligt den tolkningen är det ett uttryck för en androgyn 

                                                           
53 ”Even as a child, I felt like an alien” [anon.], The Guardian, 22/5–2005, 

https://www.theguardian.com/music/2005/may/2/popandrock1 (2017-03-22). 

https://www.theguardian.com/music/2005/may/2/popandrock1
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hållning, kärleksakten blir en akt inom sig själv, en förening av själens splittring. Johnny 

uttrycker jagets ångest när han balanserar på en skör tråd i en erotisk ”braniac amour” och i 

dansen där han sedan drastiskt tar sitt eget liv. Det enda som överlever: sången, rocken, 

musiken.  

 I sitt senare författarskap tar Patti Smith utanförskapet från individnivå 

till samhällsnivå och fiktiva situationer sätts in i historiska sammanhang. Hon blir politisk när 

hon talar om solidaritet (som i ”One voice”), krig (”Radio Baghdad”) och motstånd (”1959”, 

om det tibetanska upproret mot Kina). I dikten ”Gandhi” skildras Mahatma Gandhis kamp mot 

den brittiska kolonialmakten.  

 

2.6 Det kollektiva utanförskapet             

 Den inledande raden i dikten ”Gandhi” (2004) refererar till Martin Luther King Jr och hans 

kända tal: ”I had a dream Mr King/If you’ll beg my pardon”. Dikten fortsätter:  

 

I was trespassing 

A sacred garden 

And blossoms fell 

And they dropped like candy
54

 

 

Trädgården verkar ljuv likt en Edens lustgård och ett frodigt landskap beskrivs genom korta 

rader med anaforen ”and” som fortsätter när en rad upprepas: ”And nature cried Gandhi 

Gandhi”. Naturen besjälas och den ropar desperat, eller hyllande: ”Gandhi Gandhi”. I andra 

strofen beskrivs någon av ett manligt kön, troligtvis Gandhi själv: ”When he was a boy/He was 

afraid of the dark”. Genom att skildra honom som ett barn framhävs hans oskuldsfullhet. 

Beskrivningen är ömsint när hans moder hoppfullt ber vid hans fötter. I kontrast till mörkret, 

finns ljuset vilket beskrivs i bilden: ”And the lamp burned as he slept/Burned as he dreamed”. 

Lampan kan tänkas symbolisera ett hopp som finns trots nattens mörker. Senare återupprepas 

                                                           
54 Smith 2015, s. 233. 
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den första strofen, men nu har naturens närvaro ersatts av folket. ”And the blossoms fell/And 

they dropped like candy/And the people cried Gandhi Gandhi.”  

 Därefter beskrivs Gandhi inte längre som ett barn men fortfarande 

oskuldsfullt ”frail and shy”. Bilderna som tidigare målats upp har varit vackra och idylliska, 

men nu växer Gandhi upp i takt med diktens fortskridande. Dikten går från beskrivning till 

uppmaning i ett uppvaknande till en krass verklighet: ”Long live the revolution/And the 

spinning wheel/And a handful of salt.” Den första raden är ett konstaterande och följs märkligt 

nog av rader som tonar ner den första raden. Spinnhjulet och saltet påminner om det materiella, 

en mänsklig vardag och verklighet som existerar sida vid sida med revolutionens dramatik. I 

nästföljande rad byter Patti Smith ut ”blossoms” mot ”untouchables” som syftar på de kastlösa 

i Indien som befinner sig på samhällets botten. De faller likt godis och ropar ”Gandhi Gandhi”. 

Här sker en sammanflätning och en förskjutning i upprepningen; först är det naturen, sedan 

folket, sedan de kastlösa, som ropar på Gandhi. Kanske är det en naturlig upptrappning när 

slutligen även de kastlösa vädjar till Gandhi att starta en revolution, eller också visar 

upprepningen hur alla delar i samhället är sammanlänkade: det finns ett samband mellan natur 

och människa och hierarkierna verkar då onaturliga, regler skapta för att brytas. Det märks även 

i dikten när uppmaningen riktas från Gandhi till folket, från individen till massan:  

 

Awake little man 

Awake from your slumber 

And get’em with the numbers [...] 

People 

People 

People 

People 

Awaken from your slumber 55 

 

Upprepningen ”people” agerar som slagord och det är även med denna sorts uppmaning som 

dikten avslutas ”Awaken from your slumber/And get’em with the numbers”. Solidariteten 

                                                           
55 Smith 2015, s. 233. 
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mellan människor kan ses som en omskrivning av Smiths tidigare mantra: ”People have the 

power” från sången med samma namn. (1988)56 Även andra paralleller går att finna mellan de 

båda dikterna: exempelvis drömtillståndet, för att sedan väckas upp ur dvalan av en vilja att 

förändra. Även här ser diktjaget möjligheten till förändring uttryckas i naturen, en syn av 

fontäner där förr det fanns öken. Här finns även gott om bibliska jämförelser i drömmen om 

fred och samhörighet: ”And the leopard/And the lamb/Lay together truly bound.”57 som 

påminner om Jesaja 11:6 ”Då skola vargar bo tillsammans med lamm och pantrar ligga 

tillsammans med killingar…”.58 Även dikternas konklusioner är likartade i sin hyllning till det 

enade folket, ”We have the power/people have the power”. I dessa meningar är diktens berättare 

enat med folket, till skillnad från i ”Gandhi” där det i stället är en röst utifrån, kanske en röst 

från Gandhi själv eller en sorts gudomlig röst som uppmanar till att störta makthavarna.  

 I sin tidiga karriär verkade Patti Smiths position som punkare och 

alternativ främst vara självcentrerad. Identiteter diskuterades och ifrågasattes utifrån etnicitet, 

kön och sexualitet. Naturligtvis kan dessa ”självcentrerade” texter även kopplas till en 

diskussion om det samtida samhället. Men det är ändå individens utanförskap som skildras, ofta 

en subjektiv känsloupplevelse, som i Smiths senare lyrik ersätts av skildring av folket. Det finns 

här en större självmedvetenhet och samhällsmedvetenhet. Istället för att tala om sig själv som 

en ”rock n roll nigger” uppmanar Patti Smith:”Suffer not/Your neighbour’s paralysis/But 

extend your hand”.59 Därefter talar hon om ”The code of the west/Long gone Never been”60 där 

hon fördömer Amerikas krigsföring i Irak och i stället hyllar Irak som kulturens vagga. 

Visserligen kan man även här hävda att Smith exotiserar en icke-vit kultur, som i ”rock and roll 

nigger”. Hennes tidigare lyrik och den senare behöver dessutom inte vara motstridiga, men 

förändringen i lyrikens tematik talar om en tydlig förändring i skildringen av utanförskapet och 

vad det kan innebära.   

 

 

                                                           
56 Smith 2015, s. 115. 

57 Ibid.  

58 Jesaja: 11:6, Bibeln, Projekt Runeberg, http://runeberg.org/bibeln/23_11.html (2017-05-15). 

59 Smith 2015, s. 245. 

60 Smith 2015, s. 31. 

http://runeberg.org/bibeln/23_11.html
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2.7 Bibliska konnotationer 

Slutligen, några ord om Patti Smiths gudsbild. Hennes gudsbild verkar svår att definiera. Å ena 

sidan är det en tydlig tematik; ”Gud” nämns ett dussintal gånger genom hennes lyrik, en stor 

del av det poetiska bildspråket präglas av bibliska konnotationer med exempelvis beskrivningar 

av änglar ”Ask the angels”61 (2011) och helgon som i ”Boy cried wolf”62 (2000). Samtidigt 

finns ett motsatt perspektiv. I ”In excelsis deo” (1975) beskrivs kristendomen som ett restriktivt 

reglemente och på sin tredje skiva deklamerar hon i en ”babelogue” att hon inte har sålt sig 

själv till Gud.63 Genom lyriken talar hon om spiritualitet, själ och evighet, vilket hon ofta 

beskriver genom ett etablerat kristet bildspråk. Att hon döper sitt andra album till Easter (1978) 

är inte en slump; det verkar vara en uppgörelse med det religiösa arvet där bildspråket fungerar 

som en faktor för igenkänning. Smith uttrycker sig därefter ofta genom ord och symbolik som 

för tankarna till religiös mystik som visat i exempelvis ”Birdland”. 

 I Smiths senare skrivna lyrik, som i ”Constantine’s dream” (2012)64, 

använder hon bibliska konnotationer för att uttrycka någonting om konsten. Där finns en längtan 

efter något gudomligt som diktjaget beskriver vara onåbart, hon kan inte hänge sig till Gud. 

Hon befinner sig i en italiensk by och ber till den helige Fransiskus. När berättarjaget söker 

Guds närvaro hörs ett annat rop ifrån basilikan: ”the call of art- the call of man/And the beauty 

of the material drew me away”65. Därefter beskriver Smith ett uppvaknande. I dikten finns en 

återkommande rad ”In this sign shall though conquer” vilket då menas det kristna korset, 

symbolen, skapad av konstnären som ofta målades på soldaternas sköldar i kristendomens 

maktanspråk. Konstnärens ställning ifrågasätts här, med sin skapande makt verkar konstnären 

gudomlig, en historieskapare. I stället för religion: poesi, eller konst. Eftersom Smith ofta 

åberopar William Blake, ligger hans definition av religion nära till hands i tolkningen: 

 

                                                           
61 Smith 2015, s. 49 

62 Smith 2015, s. 199. 

63 Smith 2015, s. 85 

64 Smith 2015, s. 145. 

65 Smith 2015, s. 145. 
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All religion is a derivation of the Poetic Genius; […] a new age in which the religious passion is preserved 

chiefly by poetry. If Romantic poetry appears to the orthodox as a misplaced religious feeling, to the Romantics 

themselves it redeems religion. 66 

 

 I sin lyrik använder Patti Smith konnotationer med kristen symbolik, 

men i stället för att debattera Guds existens diskuteras konstnärens villkor. ”Oh art cried the 

painter/Oh art-oh art-cried the angel/Art the great material gift of man”.67 Vad har konsten för 

mening? Kan en konstnär göra skillnad? Frågorna får inget svar, men i lyriken visar Smith att 

inom kyrkan finns det en motstridighet i och med att det både finns plats för konstnärskap, såväl 

som utnyttjandet av detta konstnärskap i förmån för maktanspråk. Gudomligheten ligger 

slutligen i människans förmåga, i det konstnärliga skapandet, som William Blake tidigare har 

uttryckt, citerat ovan. 

 Det är svårt att avgöra om Smith är religiös och vilken sorts gud eller 

gudar hon då tror på. Vad som däremot är konstant i lyriken är en beskrivning av något annat: 

en evighet efter döden eller själens förmåga till förvandling utöver en krasst materiell 

verklighet. Den världsbild som Patti Smith målar upp blir ett sätt att tänja gränser gällande 

exempelvis utanförskap, vilket ofta speglar sig i mystikens uppfattning av ett mikrokosmos och 

makrokosmos där individen speglar världstillståndet, och tvärtom. Vad som även går att 

konstatera, genom en kronologisk betraktelse av lyriken, är att hennes gudsbild har förändrats. 

Den har gått från ett avstånd till religion till ett anammande av det religiösa språket och 

symboliken; ett nytt gränsöverskridande. Genom att använda sig av bibliska konnotationer visar 

Smith återigen att hon struntar i förväntningar av henne, även om det går emot hennes tidigare 

uttryck som en kristendomens motståndare. Användningen av bibliska konnotationer visar på 

en språklig medvetenhet som kommenterar skrivandet och konsten i sig. Ordet blir poetens väg 

till emancipation och ett redskap för att förverkliga och skapa sig själv och sin omvärld. Det 

blir en strategi för att hantera bland annat utanförskap. Genom konstnärens skapande kan nya 

världar byggas och diskurser utmanas. Genom konsten kan döden överlevas, som korset i 

”Constantine’s dream” där konsten lever vidare som symbol.   

 

                                                           
66 Chase 1993, s. 49. 

67Smith 2015, s. 146.  
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3. Sammanfattande diskussion 

Jag har analyserat Patti Smiths lyrik genom en tematisk närläsning, med utgångspunkt i 

tematiken död och utanförskap, samt även kortfattat berört gudsbilden. Syftet med uppsatsen är 

att se hur Smith skildrar dessa teman i sin lyrik. Genom att studera tematiken menar jag att det 

är möjligt att säga något om den världsbild som uttrycks i Smiths lyrik. 

 Genom den kronologiska dispositionen går det att se en tydlig 

förändring i tematiken. Både bildspråk och narrativ skiljer sig markant åt i lyriken från 

”Birdland”, ”Gone again” till ”Memento Mori”. Smiths bildspråk har utvecklats från att vara 

grundad i mystik och surrealism, till en mer krass realism. Smith har dessutom gått från en 

berättelse om en individs dödsfall, till ett förmedlande av en individs känsla inför döden, och 

slutligen återigen till en berättelse men då ur ett perspektiv med fokus på kollektivet. Det 

romantiska idealet, med kopplingar till bland annat William Blake, läggs åt sidan för att i den 

senare lyriken i stället uttrycka viljan att förmå folket att handla. Visserligen uttrycker sig Smith 

fortfarande även i sin senare lyrik med ett mystiskt bildspråk, men hon har gått från att beskriva 

inre skeenden, till yttre. 

 Förändringen av fokus från individ till det kollektiva, syns även i temat 

utanförskap. Genom att använda begrepp som ”rock n’ roll nigger”, eller ta sig an roller som i 

”kostymen av en ’bad boy’” visar Smith på var samhället drar sina gränser. Genom att spjärna 

emot dessa normer med hjälp av lyriken visar hon på ordens makt och i förlängningen blir det 

en manifestation av konstnärskapets makt. Konstnären kan skapa alter-egon, illusioner och 

versioner av sitt ”jag”, och därmed utmana etablerade normer. I sin senare lyrik visar Smith att 

individen även har en plats i det kollektiva. Därmed låter hon lyriken ta plats i mer konkreta 

situationer, som exempelvis i fyrtiotalets Indien som i dikten ”Gandhi”. Individens utanförskap 

blir härmed ett drag för att sätta individen i fokus, men med syftet att uppmana människor till 

handling. Smith tar ställning för de utsatta och verkar då medveten om sin egen situation som 

maktutövare – hon har makt att påverka inte bara sin egen situation, utan även människorna 

omkring sig. 

 Genom att använda sig av bibliska konnotationer leker Patti Smith med 

begreppet identitet. Hon går från att ha rollen som en kritiker av religionens restriktioner, till 

ett anammande av dess tal om någonting bortom den faktiska, materiella världen. Smiths 

bildspråk har sina rötter i Bibeln, men genom den ambivalenta gudsbilden kvarstår en världsbild 

som refererar till romantiken. Här står konstnären i centrum och förmågan att skapa framstår 
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som mycket viktig. Konstnären är priviligierad i sin roll som skapare av verkligheten. 

Konstnären, eller den handlande människan, har makten att förändra både sig själv och 

samhället. Utvecklingen från individen till det kollektiva är en förlängning av den insikten. 

Döden verkar visserligen vara en företeelse som människan saknar makt att påverka. Men 

individen kan dock finna tröst i det kollektiva; och död, om den orsakas av krig, kan undvikas 

genom om individerna går samman och påverkar samhället. Som Patti Smith själv uttrycker 

det: ”People have the power”.  
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